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AFACERI INTERNE
SECURITATEA ECOLOGICĂ, CONCEPT INTEGRATIV AL SECURITĂȚII
SOCIETĂȚII UMANE / ECOLOGICAL SECURITY, INTEGRATIVE
CONCEPT OF THE HUMAN SOCIETY SECURITY
Emil GRIGORE1
Gheorghe POPESCU2
Abstract (en.): Although in its turn a controversial concept and often accused of being overcome, "human
security" has become the basis for all future security models. Thus, the "new concept of security" puts the individual on
the main plane, in contrast to the old security strategies that were centered on state security. Ecological security can not
find its place exclusively in the set of issues of international (or external) security, nor in internal affairs, being an
additional argument for structuring national security issues in the formula of the three concepts of concepts listed above.
Human and state security complement each other; in the case of traditional security, the state has the essential
role, while in the case of human security the central role is played by the individual or society to which it belongs.
Keywords:Environmental security, human security, individual safety, environmental protection, environmental
damage.
Abstract (ro.): Deşi la rândul său un concept controversat și acuzat de multe ori ca fiind depășit, „securitatea
umană” a devenit baza pentru toate modelele viitoare de securitate. Astfel „noul concept de securitate” pune pe planul
principal individul, în contrast cu vechile strategii de securitate, care erau centrate pe securitatea statului. Securitatea
ecologică nu-şi poate găsi locul exclusiv nici în setul de problematici ale securităţii internaţionale (sau externe), nici în
cele interne, fiind un argument în plus pentru structurarea problemelor securităţii naţionale în formula celor trei noțiuni
concepte enumerate mai sus.
Securitatea umană şi cea statală se completează reciproc, în cazul securităţii tradiţionale, rolul esenţial îl avea
statul, pe când în cazul securităţii umane, rolul central îl are chiar individul sau societatea din care acesta face parte.
Cuvinte-cheie: Securitate ecologică, securitate umană, securitatea individului, protecției mediului înconjurător,
deteriorările ecologice.

I. INTRODUCERE
Conceptele de securitate au fost asociate cu apărarea, organismul militar, armamentele,
raportul de forţe, strategiile şi tacticile. Termenul de securitate poate indica situaţia unei ţări
protejate împotriva distrugerilor sau agresiunilor existente.
Cu toate acestea mai apare o nouă dimensiune a conceptului. Astfel, se identifică şi
securitatea comunităţii din care individul face parte, încercând astfel protejarea mediului de viaţă a
individului în faţa elementelor cu caracter perturbator sau chiar distructiv3.
Într-o astfel de perspectivă, se poate înţelege că apărarea militară este doar o componentă a
ceea ce se poate numi securitate. Termenul de securitate se extinde mult peste afacerile militare, el
putând include aşa-numitele aspecte ne-militare. În consecinţă, conceptul de securitate are tendinţa
de a deveni mult mai evaziv cu cât chestiunile militare nu mai sunt situate în prim plan, fiind luate
mai puţin în considerare.
Doctrina de ordine publică și siguranță națională identifică trei noţiuni-concepte securitate
zonală, securitate regională, securitate globală4.
Securitatea zonală (subregională) este definită ca fiind situaţia rezultată din relaţiile de
reciprocitate stabilite de statele dintr-o zonă geografică relativ restrânsă, aceasta asigurând statelor
respective integritatea teritorială, independenţa, suveranitatea şi protecţia în faţa oricărei ameninţări.
Prin securitate regională se înțelege starea de siguranţă a statelor unui continent în ceea ce
priveşte respectarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale.
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Definirea termenului de securitate globală se răsfrânge asupra sistemului internaţional în care
fiecare stat are garanţia că este protejat de orice fel de agresiune sau alte ingerinţe ce-i pun în
pericol valorile fundamentale. În mediul universitar este folosită şi sintagma de securitate
internaţională, ceea ce ar indica o situaţie neconflictuală între state, mai ales între marile puteri.
Cu că doctrina a identificate aceste trei noţiuni-concepte, astăzi, datorită valenţelor
cuprinzătoare ale securităţii umane, statul nu numai ca nu mai poate fi singurul în drept să asigure
securitate, dar nici nu mai poate îndeplini un asemenea rol cuprinzător, putând fi chiar un element
destabilizator.
Responsabilitatea pentru acest fel de securitate nu poate fi reglată de către sectorul public,
deoarece totalitatea căilor necesare lipsesc chiar şi în statele considerate „dezvoltate”, ca să nu mai
vorbim de cele în curs de dezvoltare.
II. SECURITATEA ECOLOGICĂ, PARTE COMPONENTĂ A SECURITĂŢII
NAŢIONALE
Securitatea ecologică este inclusă în Strategia de securitate naţională în cadrul securităţii
interne. Putem susţine că Strategia națională, este depăşită la acest capitol, evoluţiile din ultima
perioadă şi poziţia României în plan european și internațional5.
Soluţiile privind depăşirea crizelor de mediului, sunt legate de securitatea mediului ca făcând
parte tot din categoria activităţilor şi riscurilor transfrontaliere. Cât priveşte securitatea mediului
înconjurător, interferenţa intern – extern este mai mult decât evidentă, fiind necesară o creştere a
eficienţei protecției mediului în mediul industrial6.
Un risc de tip nou, a cărui recrudescenţă a fost reiterată la începutul anului 2014 7, se referă la
modificările drastice de climă pe care oamenii de ştiinţă le prevăd pentru următoarele decenii.
Acestea pot determina mişcări sociale sau pot intensifica migraţiile, în unele scenarii ele putând
conduce chiar la conflicte de tip militar.
Securitatea ecologică nu-şi poate găsi locul exclusiv nici în setul de problematici ale
securităţii internaţionale (sau externe), nici în cele interne, fiind un argument în plus pentru
structurarea problemelor securităţii naţionale în formula celor trei noțiuni concepte enumerate mai
sus8.
Deşi la rândul său un concept controversat și acuzat de multe ori ca fiind depășit, „securitatea
umană” a devenit baza pentru toate modelele viitoare de securitate. Astfel „noul concept de
securitate” pune pe planul principal individul, în contrast cu vechile strategii de securitate, care erau
centrate pe securitatea statului.
Toate aceste dezvoltări au permis doctrinei din domeniu să dezvolte programe internaţionale
care aveau la bază individul. Obiectivul principal al acestui concept este individul, nu statul, aşa
cum se obişnuia până de curând. Paradigma securităţii umane împrumută termeni şi nuanţe dintr-o
pleiadă de concepte, doctrine şi modele politice, economice şi sociale, în special cele centrate pe
individ9.
Acest lucru este de interes global atâta vreme cât securitatea umană reprezintă orice parte a
societăţii şi a vieţii în general nu se poate oferi un răspuns clar. Se poate afirma că este nevoie de
asigurarea hranei şi a sănătăţii, în principal, dar, în acelaşi timp, există analişti politici care afirmă
că este imperativă asigurarea securităţii politice, economice sau chiar cea mentală a individului, și
toate acestea pot fi influențate capital de o serie de deteriorări ecologice10.
Delimitarea față de conceptele anterioare ce au la bază statul se face deşi doar statul are
monopolul legal asupra violenţei prin legile create şi adoptate, această cale a putut fi folosită cu
Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti.
Al. Gore, Probleme globale ale omenirii. Pământul în cumpănă. Ecologia şi spiritul uman, Editura Tehnică,
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succes doar în trecut. În concluzie, cei mai mulţi analişti şi chiar instituţiile internaţionale au ajuns
să considere problema securităţii umane ca fiind una globală, fiind posibilă doar prin cooperarea
internaţională11.
Cu toate acestea, nu putem minimaliza rolul statului în domeniul securităţii. Statul este
singura entitate care deţine monopolul legal asupra violenţei, fiind în acelaşi timp principalul
protector al individului, dar, în funcţie de regimurile politice din fiecare ţară, tot statul poate deveni
şi principala sursă de pericol la adresa individului.
Statelor le revine responsabilitatea de a apăra şi proteja, conform legilor, obligaţiile şi
angajamentele internaţionale în materia drepturilor omului, ordinea democratică stabilită în mod
liber prin voinţa poporului împotriva activităţii persoanelor, grupurilor sau organizaţiilor care iau
parte sau refuză să renunţe la acte de terorism sau violenţă în scopul răsturnării acestei ordini12.
Securitatea statului este complementată astfel de securitatea umană în mai multe feluri:
conceptul tradiţional de securitate era construit având la baza doar nevoia statului de a se proteja pe
sine însuşi, în vreme ce securitatea umană doreşte protejarea statului, rolul acestuia devenind de
protector al individului; pericolele tradiţionale la adresa securităţii statului s-au diminuat
considerabil, însă au apărut pericole noi, care ţintesc în primul rând securitatea individului, pericole
cum ar fi dezastrele ecologice, terorismul. Statul nu mai este nici singurul actor, nici cel mai
important.
Organizaţiile internaţionale, cum ar fi NATO, sau cele suprastatale, cum ar fi UE, au un
cuvânt din ce în ce mai greu pe scena internaţională. Corporaţiile transnaţionale, internaţionale sau
ONG-urile şi-au clarificat deja rolurile internaţionale13.
Securitatea umană şi cea statală se completează reciproc. În vreme ce siguranţa statală este prin
definiţie concentrată pe siguranţa teritorială sau după caz şi pe cea economică, securitatea umană
deţine o arie largă, acoperind toată sfera bunăstării indivizilor şi a societăţii, nu doar a teritoriilor din
interiorul graniţelor. În cazul securităţii tradiţionale, rolul esenţial îl avea statul, pe când în cazul
securităţii umane, rolul central îl are chiar individul sau societatea din care acesta face parte.14
Soluția implementării acestui nou concept nu vine prin mijloace şi căi exacte, precise atunci
când avem în vedere un termen atât de cuprinzător, dar presupune ca securitatea umană să fie
văzută nu doar ca un scop, ci, de asemenea, ca o metodă în atingerea scopului.
Securitatea umană este împărţită, astfel, în două categorii importante. Prima categorie este
construită în jurul unor nevoi elementare, cum ar fi necesarul de alimente sau servicii medicale, iar
a doua parte are la bază protecţia în faţa unor elemente ce pot perturba în mod negativ viaţa socială,
iar aici regăsim deteriorările ecologice ce pot apărea din neglijență sau din nerespectarea
principiilor de bază a protecției mediului înconjurător.
În cadrul acestui raport sunt identificate şapte elemente specifice conceptului de securitate
umană: securitatea economică; securitatea hranei; securitatea sănătăţii; securitatea mediului;
securitatea personală; securitatea comunităţii din care face parte individul; securitatea politică.
Dezvoltarea umană nu poate avea loc fără asigurarea respectării drepturilor universale ale
omului, iar pentru asigurarea drepturilor omului este necesară asigurarea dezvoltării societăţii şi
individului, ca acesta să înţeleagă importanţa lor.
Conceptul de securitate umană este strâns legat de securitatea dezvoltării umane şi drepturile
omului. Securitatea umană cuprinde ambele concepte şi le transformă, creând un tot unitar. În
prezent, toate societăţile şi statele depind din ce în ce mai mult de acţiunile celorlalte societăţi sau
state, acest fapt fiind clar atunci când vorbim de mediul înconjurător, sau chiar de nivelul economic
existent într-un stat15.
11
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Punând accentul pe individ, acest nou concept de securitate, evidenţiază totodată raporturile
acestuia cu statul și instituțiile acestuia. Tot doctrina prin anumiți experți afirmă că securitatea
umană și automat cea a individului are ca prim factor ca potenţial statul, deoarece statul prin
acțiunile sale, uneori luate în interesul celor mulți poate aduce atingeri intereselor cetățenilor
proprii 16 . Problema paradoxală care se pune însă cu securitatea umană este că există riscul ca,
punând accentul pe individ, statul să revină ca obiect principal al securităţii în virtutea sa de agent al
protejării şi îndeplinirii dorinţelor individului. De aceea, este necesar să
cuantificăm eficienţa sectorului de securitate naţională prin indicatori de securitate umană.
Securitatea internă priveşte siguranţa cetăţeanului şi securitatea publică, securitatea
frontierelor şi cea a transporturilor, protecţia infrastructurii critice şi cea a sistemelor de
aprovizionare cu resurse vitale. Ea include, de asemenea, securitatea socială şi asigurarea stării de
legalitate, contracararea criminalităţii organizate şi securitatea activităţilor financiar-bancare,
securitatea sistemelor informatice şi a celor de comunicaţii, protecţia împotriva dezastrelor şi
protecţia mediului17.
Asigurarea securităţii interne este o activitate complexă şi interdependentă. Ea implică
responsabilităţi din partea unor operatori industriali şi de servicii care desfăşoară activităţi de
importanţă vitală sau periculoase, ori care implică un mare număr de oameni sau interese sociale
majore18.
III. CONCLUZII
Având în vedere amplificarea riscurilor generate de posibilitatea producerii unor acţiuni
teroriste, inclusiv prin utilizarea unor mijloace radioactive, chimice sau bacteriologice, sau prin
provocarea de sabotaje, distrugeri ori modificări funcţionale periculoase, precum şi riscul sporit de
producere a unor dezastre industriale sau naturale, sarcina asigurării securităţii interne devine tot
mai complexă.
Nevoia de identificare profesională a problemelor, de stabilire a cadrului conceptual de
organizare şi de acţiune, precum şi necesitatea racordării la exigenţe promovate de Uniunea
Europeană determină un interes sporit din punctul de vedere al securităţii naţionale pentru un
domeniu atât de vast, de complex şi de vulnerabil, cu impact direct asupra vieţii oamenilor. De
aceea contracararea pro-activă şi eficientă a terorismului constituie prioritatea numărul unu a
securităţii societății în general și a individului în particular.
Comisia Europeană susţine solidaritatea dintre UE şi statele partenere, iar societatea civilă
este un cadru favorabil de discuţii privind schimbările de orientări politice privind societatea,
precum şi asupra rolului UE într-o Europă lărgită. Implicarea societăţii civile în promovarea
principiilor de protejare a securității indivizilor în particular și a societății umane în general, implică
şi o responsabilitate sporită din partea acesteia19.
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PROBLEMATICA PROTECȚIEI CIVILE ÎN SITUATII DE URGENȚĂ,
CRIZĂ SAU RĂZBOI / APPROACH TO CIVIL PROTECTIONIN
EMERGENCY, CRISIS OR WAR SITUATIONS
Claudiu BRATU1
Abstract (en): Civil protection activity is of national interest. Implementation of civil protection measures and
actions represents an element to analyze and quantify the country good governance in peace time.
The strategic objective of NATO Crisis Response Measures implementation in civil protection area is that of
civil protection and consist in ensuring the continuity of constitutional functions by the Romanian State and increasing
the national resilience in the context of civil protection situations occurrence, by protecting the population, respectively
reducing social and economic effects.
The responsibility of the civil protection system in the context of implementing NATO Crisis Response
Measures needs to be seen and understood as a fundamental element of state functioning. The involvement of state
structures in this area indicates the level of stability / instability of the national and regional security environment.
The improvement of the Civil Protection national system should also be seen from the perspective of internal
and international challenges.
These can be addressed more effectively, with lower effects in terms of human and material costs, through a
correct approach to addressing legislative gaps, eliminating relatively divergent and circumstantial approaches by the
institutional fora of certain strategic issues.
In a complex geopolitical context for Romania, the correct approach to civil protection, which as a whole
addresses the protection of the population in emergency, crisis or war situations, as well as the support to military
structures involved in military actions or in fulfilling the responsibilities of the Host Nation Support, must represent a
major concern for the highest political decision-makers, namely the supreme legislative body that is the Romanian
Parliament.
Keywords - civil protection, NATO Crisis Response Measures, context geopolitic, geopolitical context, Host
Nation Support
Abstract (ro): Activitatea de protecție civilă este de interes național. Pe timp de pace implementarea măsurilor
și acțiunilor din domeniul protecției civile constituie element de analiză și cuantificare a bunei guvernanțe a țării.
Obiectivul strategic al implementării măsurilor NATO de răspuns la criză în domeniul urgențelor civile este cel
al protecției civile și constă în asigurarea continuității exercitării de către statul român a funcțiilor constituționale și
creșterea rezilienței naționale în contextul producerii unor situații de protecție civilă, prin protecția populației, respectiv
reducerea efectelor în plan social și economic.
Responsabilitatea sistemului protecției civile în contextul implementării măsurilor NATO de răspuns la criză
trebuie privită și înțeleasă ca un element fundamental al funcționării statului. Implicarea structurilor statului în acest
domeniu indică nivelul de stabilitate/instabilitate a mediului de securitate național și regional.
Eficientizarea sistemului național în domeniul Protecției Civile trebuie privit și din perspectiva provocărilor
interne și internaționale.
Acestea pot fi abordate mai eficient, cu efecte mai reduse în ceea ce privește costurile umane și materiale
printr-o corectă abordare a rezolvării lacunelor legislative, eliminarea abordărilor relativ divergente și conjuncturale
nivelul forurilor instituționale, asupra unor probleme de ordin strategic.
Într-un context geopolitic complex pentru România corecta abordare a problematicii protecției civile care, în
ansamblu, vizează protecția populației în situații de urgență, criză sau război dar și sprijin acordat structurilor militare
implicate în acțiuni militare sau de asigurare a responsabilităților Suportului Națiunii Gazdă trebuie să reprezinte o
preocupare majoră a decidenților politici de cel mai înalt nivel, respectiv a forului legislativ suprem care este
Parlamentul României.
Cuvinte cheie:protecție civila, măsuri NATO de răspuns la criză , Suportul Națiunii Gazda,

I. INTRODUCERE
Activitatea de protecție civilă implică activități multidisciplinare, acțiuni de management
integrat care se desfășoară, pe teritoriul național în situații de urgență/dezastre, pe timp de pace
criză sau război.

Col (r.) dr., Academia De Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” / Colegiul Național de Afaceri Interne, cadru didactic
asociat; Bucureşti, Al. Privighetorilor Nr.1A Sector 1; claudiu.bratu65@gmail.com;
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Acțiunile în domeniul protecției civile presupun inclusiv acțiunile asociate amenințărilor
hibride sau asimetrice.
Un aspect deosebit de important al activităților din domeniul protecției civile îl reprezintă
acțiunile care se desfășoară în momente premergătoare sau ulterior manifestării unor situații de criză.
Aceste aspecte trebuie abordate inclusiv din perspectiva unor acțiuni deosebit de complexe
care se desfășoară pe timp de pace, criză sau război în contextul existenței în zona de interes a
României sau chiar pe teritoriul național a unor dezastre majore, conflicte militare sau de altă
natură, sau, după caz, concomitent cu efectuarea unor manevre cu forțe și mijloace militare.
Răspunsul structurilor de protecție civilă vizează protecția populației, bunurilor materiale și
factorilor de mediu și urmăresc în mod deosebit evitarea escaladării unor situații care pot determina
crize de diferite tipuri cu implicații directe în gestionarea la nivel național a resurselor umane și
materiale existente.
II. Aspecte generale privind managementul crizelor de natura urgențelor civile.
Protecția civilă este o componentă a sistemului național de apărare, ordine publică și
siguranță națională ce cuprinde ansamblul măsurilor și activităților adoptate și desfășurate, într-o
concepție unitară, de autoritățile administrației publice, instituții și operatori economici, precum și
de către cetățeni, în scopul protejării populației, bunurilor, valorilor culturale și mediului împotriva
efectelor situațiilor de urgență, acțiunilor asociate amenințărilor hibride sau asimetrice, precum și
conflictelor armate, reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, asigurării condițiilor necesare
supraviețuirii persoanelor afectate și restabilirii stării de normalitate2.
Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent şi se bazează
pe îndeplinirea de către structurile Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență
(SNMSU) sau, după caz, organismelor constituite în cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică
și Siguranță Națională (SAOPSN), a obligațiilor stabilite prin lege și care vizează, potrivit
competențelor, prevenirea, pregătirea, răspunsul și refacere/reabilitare.
În România, structurile de coordonare și conducere a intervenției în domeniul protecției
civile se activează la pace, criză și război, fiind organizate, dotate și pregătire pentru situații de
protecție civilă.
Potrivit Biroului de Coordonare a Ajutorului Umanitar al Națiunilor Unite (OCHA/ONU),
criza este definită din perspectiva spectrului complex pe care îl presupune activitatea de asistență
umanitară, astfel: disfuncționalitate serioasă apărută în structurile sociale vitale sau o amenințare a
valorilor și standardelor fundamentale ale societății3.
La modul general, criza desemnează o amenințare la adresa existenței organizaționale care
produce o ruptură a dinamicilor și echilibrelor anterioare, antrenează dezintegrarea sistemului
respectiv cu consecințe imprevizibile.
În acest context, Charles Hermann4, afirma faptul că „o criză” este o situație care:
a) amenință obiective net prioritare ale unității de decizie;
b) reduce timpul de răspuns în timp util înainte ca decizia să poată fi transformată în acțiune;
c) surprinde pe membrii unității de decizie prin apariția sa.
În țara noastră, în funcție de natura și impactul asupra securității naționale au fost
identificate următoarele instituții cu rol de coordonare și sisteme de răspuns asociate5:
a) Ministerul Apărării Naționale pentru Sistemul Național de Apărare;
b) Serviciul Român de Informații pentru Sistemul Național de Prevenire și Combatere a
Terorismului (SNPCT);
c) Ministerul Afacerilor Interne pentru Sistemul de Securitate și Siguranță a Ordinii Publice;

2

Proiect Legislativ- Legea Protectiei Civile
www.nato.int. manualul nato, 2001, isbn 92-845-0164-4
4
C.F. Hermann, Crisis in foreign policy, Ed. Bobs Merril Co, Indianapolis, 1969
5
Locotenent Colonel V. Roşca – Centrul Naţional Militar de Comandă, Managementul Integrat al Crizelor- O
necesitate a procesului de asigurare a securităţii naţionale-11.07.2007.
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d) Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru Sistemul National de Management al
Situațiilor de Urgență.
La nivel național, gestionarea situațiilor de criză este parte integrantă a activității de realizare
a securității naționale și se desfășoară gradual, în funcție de natura, amploarea, complexitatea,
intensitatea și efectele acestora, întregul proces fiind condus de autoritățile naționale cu
responsabilități în domeniul securității și apărării6.
În domeniul securității naționale, considerăm că prin criză de natura urgențelor civile se
înțelege înrăutățirea unei situații (economice, politice, sociale, etc) naționale sau internaționale, care
nu mai poate fi reglementată cu mijloacele utilizate în mod obișnuit și necesită un spectru larg de
intervenții în condiții speciale7.
Responsabilitatea factorilor de decizie de la toate nivelele este acela de a sesiza momentul,
în care o stare de anormalitate, care în ansamblu prezintă elemente de risc major la nivel național
sau regional, devine, cu alte cuvinte, o amenințare directă sau indirectă la adresa securității
naționale.
Din perspectiva protecției civile, planificarea acțiunilor specifice protecției populației și
bunurilor materiale sau a factorilor de mediu presupune punerea în aplicare a Concepțiilor naționale
și planurilor de răspuns elaborate în acest scop..
Pe timp de pace implementarea măsurilor și acțiunilor din domeniul protecției civile
constituie element de analiză și cuantificare a bunei guvernanțe a țării.
III. Implementarea măsurilor NATO de răspuns la criză în domeniul urgențelor civile.
Misiunile protecției civile au la baza obiectivele generale și specifice, prioritățile acesteia,
hotărârile structurilor abilitate. Coroborat cu evoluția mediului de securitate din zona de interes a
României sau, după caz, situația internă, putem aprecia că misiunile se grupează astfel:
a) in timp de pace (in condiții de normalitate sau de producere a unor dezastre care nu impun
decretarea stării de urgență);
b) in situații de criză care au ca efect producerea de dezastre fapt ce impune decretarea stării
de urgenta sau, după caz, alte situații care presupun implementarea unor măsuri și acțiuni specifice
protecției civile/situației de urgență;
c) in timp de război.
Din punct de vedere al protecției civile, există situații care pot fi asociate riscurilor nonmilitare, cum ar fi dezastrele naturale si/sau tehnologice dar și a unor acțiuni complementare care
vizează sprijin pentru structurile militare naționale sau străine.
Consecințele riscurilor militare și non-militare la adresa securității individuale si colective a
cetățenilor României pot contribui la diminuarea resurselor umane, tehnice, materiale si financiare
existente în diferite momente cu consecințe la adresa încrederii populației la în instituțiile statului.
În acest scop, pentru îndeplinirea misiunilor sale specifice, structurile de protecție civilă
cooperează continuu cu toate componentele sistemului de apărare, ordine publică și siguranța
națională.
Din perspectiva protecție civile, Sistemul NATO de răspuns la crize are rolul de a asigura
intervenția şi sprijinul Alianței în prevenirea crizelor şi conflictelor şi în gestionarea crizelor apărute
în întreaga gamă de operații de tip art.5 şi non-art.58. În acest cadru general de manifestare, consider
relevant a se evidenția obiectivul prioritar care vizează sprijinul pentru autoritățile naționale în
situații de urgențe urgențele civile, inclusiv pentru protecția populației împotriva efectelor armelor
de distrugere în masă.

C. Bratu- Teză de Doctorat- Unap-2013- Eficientizarea acțiunilor structurilor cu atribuții în domeniul situațiilor de
urgență pentru prevenirea și contracararea surprinderii în cazul producerii unor evenimente deosebite, p.96.
7
Col. C. Bratu, Referat de Cercetare Stiintifica Nr.3- Tema: Managementul structurilor specializate pentru prevenirea si
contracararea surprinderii in situați de urgenta, Bucuresti 2010, p.7.
8
Ministerul Apararii Nationale, Statul Major General, Manualul NATO de Raspuns la Crize, 2013.
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Privit dintr-o perspectivă mai largă protecția populației împotriva armelor de distrugere în
masă (WMD) trebuie corelată inclusiv cu evenimentele de natură Emisii Altele decât Atacul
(EADA). Emisiile Altele decât Atacul pot fi determinate de producerea unor evenimente de natură
CBRN la obiectivele sursă de risc cu efecte asupra populației sau, după caz, a unor structuri aflate
în zona de planificare la urgență9.
Sistemul NATO de răspuns la crize (NATO Crisis Response System – NCRS) poate fi
utilizat în orice fază a unei crize, dar, mai ales, în perioada inițială de evoluție a situației sau în
gestionarea consecințelor imediat după un eveniment sau atac subit10.
Din perspectiva domeniului protecției civile, implementarea măsurilor NATO de răspuns la
criză, presupune măsuri și acțiuni ale componentelor SNMSU sau, după caz, al SAOPSN.
Implementarea, în mod specific protecției civile și a apărării naționale, presupune adoptarea
unor măsuri și acțiuni la nivel național și pot necesita instituire unor măsuri excepționale, în
condițiile legii, după cum urmează:
a) mobilizarea parțială sau totală, potrivit Legii 355/2009 privind regimul stării de mobilizare
parțială sau totală a forțelor armate sau al stării de război;
b) starea de asediu sau starea de urgență, potrivit OU 1/1999 privind regimul stării de asediu
şi regimul stării de urgență;
c) starea de alertă, potrivit OU 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență cu modificările și completările ulterioare (OUG 1/2014 și OUG 89/2014),
respectiv Legii Protecției Civile nr.481/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Din perspectiva măsurilor și acțiunilor în domeniul protecției civile, implementarea măsurilor
NATO de răspuns la criză se pot adopta astfel:
a) la cerința NATO, având la bază contextual geopolitic și informațiile deținute la acest nivel;
b) ca măsuri adoptate de autoritățile naționale, având la bază situația operative existentă.
Este de reținut faptul că despre adoptarea sau stadiul adoptării măsurilor în domeniul
urgențelor civile procedura națională prevede informarea NATO prin grija IGSU ca punct național
de contact în domeniul urgențelor civile.
Din perspectivă geopolitică, în România, implementarea măsurilor NATO de răspuns la criză
pot fi avute în vedere premergător sau după producerea următoarelor situații11: Incidente pe timp de
pace; Atacuri teroriste; Întreruperea sau îngreunarea schimbului de informații în format electronic
cu efecte în limitarea cunoașterii situației; Folosirea armelor de distrugere în masă; Agresiunea
îndreptată asupra teritoriului țârilor membre NATO sau zonelor adiacente; Distrugerea sau
deteriorarea infrastructurii critice a NATO.
Criza de urgență civilă este generată, în foarte multe situații, de o situație de protecție civilă,
care are la bază un risc major ale cărui efecte amenință viața și sănătatea populației, mediul
ambiant, valorile materiale și culturale.
Este de evidențiat faptul că, în același timp cu gestionarea situației operative în domeniul
protecției civile, componentele SNMSU au responsabilități în ceea ce privește participareala
pregătirea și punerea în funcțiune afacilităților destinate primirii și susținerii sprijinului aliat.
Obiectivul strategic al implementării măsurilor NATO de răspuns la criză în domeniul
urgențelor civile este cel al protecției civile și constă în asigurarea continuității exercitării de către
statul român a funcțiilor constituționale și creșterea rezilienței naționale în contextul producerii unor
situații de protecție civilă, prin protecția populației, respectiv reducerea efectelor în plan social și
economic12.
C. Bratu- Sesiune de Comunicari Stiințifice “Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice pe linia
industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. folosirea
programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa.”- SECDEF 19, Protecția
Civilă din perspectiva măsurilor NATO de răspuns la crize, Bucuresti, 2019.
10
Ministerul Apararii Nationale, Statul Major General, Manualul NATO de raspuns la crize,2013, p.11.
11
Ministerul Apararii Nationale, Statul Major General, Manualul NATO de raspuns la crize,2013, Anexa C.
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Potrivit manualului NATO de răspuns la crize și cerințelor privind reziliența, cerințele
inițiale prin măsuri de răspuns la criză în domeniul urgențelor civile sunt: Protecția guvernului și a
serviciilor critice; Resurse de energie reziliente; Abilitatea de a face față în mod eficient circulației
necontrolate al oamenilor; Resurse alimentare și resurse de apă; Abilitatea de a face față
accidentelor în masă include; Sisteme de comunicații civile reziliente; Sistem de transport civil
rezistent; Măsuri de pregătire civilă care acoperă protecția împotriva CBRN.
Astfel, se poate afirma că implementarea măsurilor NATO de răspuns la criză, privită ca și
componentă a Sistemului Național al protecției civile evidențiază faptul că statul rămâne, totuși,
entitatea de referință în inițiativa de identificare a factorilor de risc, a măsurilor și acțiunilor
de răspuns. Implicarea structurilor statului în acest domeniu indică
nivelul
de
stabilitate/instabilitate a mediului de securitate național și regional.
IV. Măsuri și acțiuni care vizează cerințele privind reziliența în domeniul urgențelor
civile
Reziliența nu se referă numai la entități fizice – servicii sau infrastructură, ci şi la societate,
în general; aceasta subliniază capabilitatea unei organizații, fie de a continua să funcționeze în
condiții severe, fie de a se restabili, cât mai repede posibil, după o sincopă sau întârziere.13
Măsurile NATO răspuns la crize vizează 3 paliere: Cerințe specifice sectorului militar;
Cerințe specifice sectorului militar și civil; Cerințe specifice sectorului civil.
Cerințele privind reziliența în domeniul urgențelor civile sau măsurile NATO de răspuns la
crize care vizează componenta civilă sau deopotrivă componenta militară și civilă prepun
implicarea într-un ansamblu integrat de măsuri și acțiuni a sistemului protecției civile în ansamblu,
concretizat prin Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.
În fapt aceste entități organizaționale acționează, de regulă, sub coordonarea primului
ministru, în calitate de șef al protecției civile, respectiv a miniștrilor de resort, prefecți și primari ca
ordonatori de credite și conducători ai structurilor tehnic-operaționale cu responsabilități în
domeniul protecției civile.
Complexitatea implementării acțiunilor în acest context sunt determinate de existența unor
resurse limitate în timp și spațiu dar și de definirea unui număr mai mare de priorități decât cele
avute în vedere în situații de normalitate.
4.1. Protecția guvernului și a serviciilor critice
Continuitatea Guvernului și a Serviciilor Guvernamentale Critice presupune capacitatea
exercitării de către statul român a funcțiilor constituționale prin organismele abilitate pentru
conducerea la nivel strategic, operațional și tactic în situații care impun activarea componentelor
SNMSU, SAOPSN sau, după caz, SNCPT.
Continuitatea Guvernului și a Serviciilor Guvernamentale Critice presupune implicarea
tuturor structurilor de conducere strategică asociate Președinției, Parlamentului, Guvernului și a
celorlalte instituții centrale care sunt coordonate de Parlamentul României.
Aspectele care vizează, Continuitatea Guvernului și a Serviciilor Guvernamentale Critice
trebuie privite ca măsuri care se implementează la nivelul tuturor instituțiilor de la nivel strategic,
tactic și operațional.
În acest context principalele măsuri și acțiuni au caracter de generalitate dar sunt aplicabile în
mod particular în funcție de specificul fiecărei instituții.
Continuitatea Guvernului și a Serviciilor Guvernamentale Critice presupune, în principal14:
a) Asigurarea funcțiilor de guvernamentale esențiale cu accent pe : funcția de comandăcontrol sub autoritatea primului ministru prin autoritățile abilitate din subordinea sau sub autoritatea
programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa.”- secdef 19, Protecția
civilă din perspectiva măsurilor NATO de răspuns la crize, Bucuresti, 2019
13
Gîndirea Militara Româneasca, Nr.3/2018, Descurajare Prin Reziliență. NATO, Națiunile și provocările relative la a
fi pregătit. dr. G. Lasconjarias, Cercetător la Colegiul de Apărare al NATO..
14
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Guvernului, inclusiv prin asigurarea separației geografice în linia de succesiune la conducere la
nivelul structurilor cu responsabilități critice în procesul de luare a deciziei strategice;
b) Asigurarea condițiilor necesare realizării funcțiilor esențiale ale Parlamentului;
c) Coordonarea între diferite structuri din aparatul de lucru al guvernului și autorități ale
administrației publice centrale și locale;
d) Stabilirea și amenajarea punctelor de comandă de bază și rezervă, respectiv a locurilor de
desfășurare a activităților esențiale și asigurarea comunicațiilor între centrele operaționale/operative
de la toate nivelele prin echipamente și sisteme de comunicații.
4.2. Resurse energetice reziliente
Măsura NATO de răspuns la criză - Resurse de energie reziliențe -presupune asigurarea de
către statul a resurselor energetice necesare alimentării instituțiilor/operatorilor economici strategici
sau instituțiilor de importanță vitală, populației și celorlalți operatori economici prin Ministerul
Energiei care se constituie în organismul cu rol de reglementare în domeniu15.
Sistemul energetic național reprezintă un ansamblu de instalații organizat și interconectat
într-un concept unitar, în scopul producerii, al transmisiei și al distribuției energiei electrice și
termice pe teritoriul național. Aceste instalații și echipamente sunt destinate alimentării cu energie a
tuturor sectoarelor de activitate economice, sociale, precum și a populației.
Elementele principale ale Sistemului Energetic National sunt: centralele electrice
interconectate, rețelele electrice de energie și rețelele de termoficare (instalate în jurul centralelor de
termoficare, pentru transportul și distribuția căldurii la distanțe relativ mici).
Securitatea energetică de termen scurt privește reziliența sistemului energetic la șocuri ale
aprovizionării cu energie, în vreme ce securitatea energetică pe termen lung se realizează prin
investiții derulate în timp în dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție și generare de
energie, de asigurare a stocurilor strategice, precum și în programe de calitate pentru protecția
infrastructurii critice.
4.3. Abilitatea de a face față în mod eficient circulației necontrolate a oamenilor
Abilitatea de a face față în mod eficient circulației necontrolate al oamenilor, cuprinde
măsurile și acțiunile care vizează gestionarea unui aflux de populație care depășește 2% din totalul
populației naționale 16 prin realizarea cadrului general de planificare pentru pregătirea şi
desfășurarea acțiunilor de răspuns în concordanță cu funcțiile de sprijin pe care componentele
S.N.M.S.U./ S.N.Ap. trebuie să le îndeplinească.
Măsurile de protecție asociate acțiunilor de evacuare, ca urmare a deplasării necontrolate ale
populației, se adoptă pentru limitarea pierderilor de vieții omenești şi asigurarea continuității
conducerii politice şi administrative a tarii, în special prin scoaterea populației din zona de risc,
respectiv determinată de producerea unor dezastre sau acțiuni asociate amenințării/manifestării
războiului hibrid , fie din zona de conflict sau din cea în care sunt planificate acțiuni militare, în
locații/zone care asigură condiții de protecție corespunzătoare pentru populație, concomitent cu cele
care asigură condiții pentru desfășurarea activității de către autoritățile centrale și locale 17.
Resursele necesare implementării măsurilor de protecție asociate acțiunilor de evacuare, ca
urmare a deplasării necontrolate ale populației sunt asigurate deopotrivă de autoritățile naționale,
cât și cele locale.
În acest sens, un rol esențial îl au următoarele acțiuni principale și cele asociate: prioritizarea
transportului, asigurarea resurselor necesare cazării, hrănirii și acordării asistenței medicale, context
în care acțiuni vor interfera cu parte din măsurile și acțiunile identificate potrivit cerințelor generale
C. Bratu- Sesiune de Comunicari Stiințifice “Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice pe linia
industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. folosirea
programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa.”- SECDEF 19, Protecția
Civilă din perspectiva măsurilor NATO de răspuns la crize, Bucuresti, 2019.
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din Ghidul pentru Rezilienţă pentru domeniile asigurării continuității guvernului și serviciilor
guvernamentale critice, respectiv resurselor de energie, alimentare și apă, precum și gestionarea
victimelor multiple
4.4. Resurse alimentare și resurse de apă
Măsura NATO de răspuns la criză - Resurse alimentare și resurse de apă, presupune
asigurarea de către statul roman a resurselor alimentare esențiale, a celor de apă, precum și a
infrastructurii aferente depozitării și protejării acestora în scopul asigurării nevoilor alimentare de
bază pentru populația afectată de producerea unor situații excepționale determinate de manifestarea
unor situații de tipul dezastrelor, crizei economice și financiare, a războiului, etc)
Printre resursele alimentare esențiale și celor de apă pot fi avute în vedere, potrivit
normativelor in vigoare, următoarele: pâine, paste făinoase, carne și preparate din carne, lapte, ulei,
cartofi, zahăr, biscuiți, brânză, conserve de diferite tipuri (carne, pate de ficat, pește, fasole etc),
legume si verdețuri diferite proaspete/conservate, ingrediente alimentare (ulei, sare, boia, bulion,
arome, condimente si ingrediente etc), apă plata, apă mineral, apă menajeră.18
4.5. Abilitatea de a face față accidentelor în masă Sprijin Medical
Asistența medicală în situații de protecție civilă care presupune producerea unor accidente în
masă vizează reglementarea, organizarea și coordonarea tuturor structurilor cu competențe din
domeniul sănătății în scopul realizării măsurilor și acțiunilor de protejare a sănătății populației
afectate sau posibil a fi afectată de acestea19.
Acordarea asistenței medicale în situații care presupun accidente în masa reprezintă o
responsabilitate a sectorului public și a celui privat din domeniul sănătății.
În acest context, luându-se în considerație elemente de analiză și acoperire a riscurilor în
domeniul urgențelor civile cu victime multiple și nu numai, se impune modificarea/amendarea
legislației încât să poată fi asigurate materiale, echipamente și medicamente. Se pot avea în vedere
următoarele domenii de interes:
a) Managementul dezastrelor cu victime multiple, inclusiv cu arsuri și contaminări, care
impune un răspuns medical specializat, triajul și tratamentul pacienților cu arsuri sau,
după caz, contaminați/intoxicați;
b) managementul integrat al răspunsului in situații de urgență majore si asigurarea
stocurilor de echipamente și materiale medicale distribuite în depozite la nivel
regional/zonal;
c) constituirea, în profil teritorial, a unor cantități de stocuri pentru anumite categorii de
antidoturi, inclusiv de tipul celor care se utilizează în cantitate mici și foarte mici;
d) recalcularea capacității de spitalizare și a mecanismelor de creștere a capacităților de
spitalizare, pentru asigurarea continuității și funcționării în astfel de situații.
4.6. Sisteme de comunicații civile reziliente
Sistemele de comunicații și tehnologia informației se regăsesc în toate sistemele critice ale
statului pornind cu apărarea și securitatea națională, energie, transporturi, sănătate, sectorul
industrial, sectorul privat etc.
În domeniul militar de top există conceptul C4ISR care implică Comanda- ControlulComunicații- Computere- Informații- Supraveghere- Recunoaștere/Cercetare
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Acest concept interferează la nivel strategic cu componentele vitale ale funcționării statului
printre acestea fiind: componentele SAOPSN/SApN, Sistemul energetic, sistemul de transport și
comunicații etc.
Principalele responsabilități ale structurilor cu competențe în domeniul comunicațiilor civile,
în situații de protecție civilă, sunt:
a) asigurarea comunicațiilor civile pentru populație și, cu prioritate, pentru structurile de
management în domeniul protecției civile;
b) identificarea și asigurarea, potrivit nevoilor, a aranjamentelor tehnice și procedurale
care să permită funcționarea comunicațiilor pentru structurile de management și
intervenție în situații de protecție civilă;
c) asigurarea, potrivit situației de protecție civilă, a măsurilor de protecție pentru
serviciile de comunicații civile și infrastructura aferentă.
4.7. Sistem de transport civil rezistent
Transporturile reprezintă un sector strategic al economiei, care afectează în mod direct viața
de zi cu zi a tuturor cetățenilor. Rețelele de transport complet interconectate și durabile reprezintă un
deziderat al autorităților naționale în contextul în care serviciile de transport asigură locuri de muncă
dar și suport pentru populația și mărfurile care trebuie să se deplasează dintr-un punct în altul20.
Transportul feroviar și rutier reprezintă cea mai mare parte a transporturilor de călători și de
mărfuri din punctul de vedere al volumului.
Asigurarea mobilității în situații de normalitate dar mai ales în situații excepționale, cum ar
fi situațiile de criză, pot fi puncte cheie pentru asigurarea rezilienței în domeniul transporturilor.
Asigurarea rezilienței în domeniul transporturilor, poate fi asigurată și prin organizarea
prioritară a activității esențiale de transport pe traseele unde este asigurat un transport care
îndeplinește condițiile de securitate, cum sunt coridoarele de transport europene 4 și 7 și
magistralele interioare, ca obiective importante teritoriale pentru sistemul național de apărare.
4.8. Măsuri de pregătire civilă care acoperă protecția împotriva CBRN amenințări /
incidente
Evenimentele de natură CBRN care pot afecta populația pot fi:
a) Acțiuni militare care au ca efect întrebuințarea armelor nucleare, chimice sau biologice
cu efect asupra populației civile;
b) Acțiuni teroriste cu mijloace/agenți CBRN sau asupra obiectivelor sursă de risc CBRN;
c) Acțiuni asociate războiului hibrid care pot avea ca efect contaminarea factorilor de
mediu cu efect direct asupra populației;
d) Evenimente, incidente sau accidente la instalațiile sursă de risc CBRN
e) Accidente pe căile de transport care implică substanțe CBRN
f) Producerea de epidemii sau, după caz, pandemii
Conceptul de protecție CBRN se bazează pe trei principii generale, care se adresează în mod
specific riscurilor create ca urmare a incidentelor CBRN:
a) evitarea contaminării a populației, obiectivelor de interes public naţional/regional sau
elemente din cadrul infrastructurii critice;
b) protecţia populaţiei, a unităţilor/subunităţilor de intervenţie, materialelor şi
echipamentelor;
c) decontaminarea populaţiei, terenului, a personalului şi tehnicii de intervenţie în scopul
refacerii capacităţii operaţionale de intervenţie
Cerinţele protecţiei CBRN sunt:
a) acţiuni de prevenire prin efectuarea analizei de risc privind ameninţările CBRN;
C. Bratu- Sesiune De Comunicari Stiințifice “Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice pe linia
industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. folosirea
programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa.”- SECDEF 19, Protecția
Civilă din perspectiva măsurilor NATO de răspuns la crize, Bucuresti, 2019.
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aplicarea măsurilor de prevenire în scopul diminuării riscurilor în domeniul CBRN;
monitorizarea contaminării şi executarea decontaminării;
asigurarea funcţiilor de sprijin pe timpul acţiunilor de ordine publică;
coordonarea categoriilor de forţe şi sprijinul tehnic de specialitate pentru refacerea
zonelor afectate.
Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a populației se realizează prin mijloace de
protecție individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate
în zonele de risc.
Cercetarea CBRN se execută în scopul identificării surselor potențiale de risc CBRN,
zonelor/raioanelor contaminate, avertizării structurilor de intervenție şi a populației despre
pericolul contaminării. Cercetarea CBRN se poate executa cu mijloace aeriene, terestre, navale,
mijloace de detecție în scopul identificării prezenței substanțelor de natură CBRN și stabilirii
măsurilor de protecție
La nivel național, analiza și validarea informațiilor privind contaminarea radiologică și
chimică ca urmare a producerii dezastrelor sau incidentelor CBRN se asigură prin Sistemul de
Avertizare şi Raportare CBRN, care asigură și schimbul de date și informații cu celelalte
componente ale SNAp.
Decontaminarea se realizează prin operațiuni şi tehnici speciale efectuate de către serviciile de
urgență, unele unităţi militare şi agenţi economici.
b)
c)
d)
e)

V. CONCLUZII
Responsabilitatea sistemului protecției civile în contextul implementării măsurilor NATO de
răspuns la criză trebuie privită și înțeleasă ca un element fundamental al funcționării statului.
Eficientizarea sistemului național în domeniul Protecției Civile trebuie privit și din
perspectiva provocărilor interne și internaționale.
Acestea pot fi abordate mai eficient, cu efecte mai reduse în ceea ce privește costurile umane
și materiale printr-o corectă abordare a rezolvării lacunelor legislative, eliminarea abordărilor relativ
divergente și conjuncturale nivelul forurilor instituționale, asupra unor probleme de ordin strategic.
Într-un context geopolitic complex pentru România în care în afara riscurilor specifice apar
și interferențe cu riscurile transfrontaliere /globale cum ar fi proliferarea terorismului, acțiunile
hibride, competiția pentru controlul resurselor energetice, degradarea progresivă a factorilor de
mediu cu risc de dezastre majore, interdependența economică regională, posibila emergență a unor
noi conflicte „calde” sau „înghețate” impune o abordare cu puternic caracter patriotic vis-a vis de
interesele României ca membru NATO și UE.
Corecta abordare a problematicii protecției civile care, în ansamblu, vizează protecția
populației în situații de urgență, criză sau război dar și sprijin acordat structurilor militare implicate
în acțiuni militare sau de asigurare a responsabilităților Suportului Națiunii Gazdă trebuie să
reprezinte o preocupare majoră a decidenților politici de cel mai înalt nivel, respectiv a forului
legislativ suprem care este Parlamentul României.
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PROVOCĂRI LA ADRESA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE
GENERATE DE AMENINȚĂRILE DE NATURĂ HIBRIDĂ /
CHALLENGES TO PUBLIC ORDER AND SECURITY GENERATED
BY HYBRID THREATS
Ștefan SĂVULESCU1
Lucian IVAN2
Abstract (en.):The threats of a hybrid nature are characterized by the fluidity of the mode of action, notably
through extensive use of disinformation by propagation of "fake news" at the level of the population. The main purpose
of these actions is to reduce the confidence of the population in the state institutions, while spreading ideas aimed at
undermining Romania’s strategic objectives.
The current public policy and order strategy covering the period 2015-2020 does not contain any concrete elements for
countering hybrid threats. In this context, experts in the field appreciate the need to take pro-active measures, in line
with efforts at European Union and NATO level, to tackle this phenomenon. A key role in countering hybrid threats is
strategic communication (STRATCOM), which has as its main role the real-time devotion of fake news and
disinformation campaigns, by providing solid arguments. Another very important aspect is to identify vectors for
spreading fake news and effectively countering this phenomenon, including by conducting awareness and education
campaigns of the population on the risks induced by these subversive methods.
Keywords: hybrid, asymmetrical, threats, fake news, disinformation.
Abstract (ro.): Amenințările de natură hibridă sunt caracterizate prin fluiditatea modului de acțiune, în special
prin folosirea extensivă a dezinformării prin propagarea ”știrilor false” la nivelul populației. Scopul principal al acestor
acțiuni constă în scăderea încrederii populației în instituțiile statului, concomitent cu propagarea unor idei care urmăresc
subminarea obiectivelor strategice ale României.
Actuala Strategie de ordine și siguranță publică, care acoperă perioada 2015-2020, nu conține elemente concrete pentru
contracararea amenințărilor de natură hibridă. În acest context, experții în domeniu apreciază necesitatea luării unor
măsuri pro-active, în concordanță cu eforturile de la nivelul Uniunii Europene și NATO, pentru contracararea acestui
fenomen. Un rol esențial pentru contracararea amenințărilor de natură hibridă îl constituie comunicarea strategică
(STRATCOM), care are ca principal rol devoalarea în timp real a știrilor false și a campaniilor de dezinformare, prin
furnizarea de argumente solide. Un alt aspect foarte important constă în identificarea vectorilor de propagare a știrilor
false și contracararea eficientă a acestui fenomen, inclusiv prin desfășurarea de campanii de conștientizare și educare a
populației cu privire la riscurile induse de aceste metode subversive.
Cuvinte-cheie: hibrid, asimetric, amenințări, știri false, dezinformare.

I. INTRODUCERE
La nivel mondial se constată o creștere a gradului de incertitudine privind evoluțiile în plan
securitar, pe fondul confruntării de natură conceptuală și ideologică între marile puteri (inclusiv în
ceea ce privește rolul jucat de organizațiile de securitate), tendinței de mutare a centrului de greutate
din punct de vedere economic, exacerbării fenomenului terorist de natură islamică, precum și
datorită multiplicării manifestațiilor publice cu potențial violent.
Totodată, la nivel mondial, ca efect al globalizării comunicării în spațiul virtual, se constată
exacerbarea nemulțumirilor de natură socială, economică și politică a populației, fapt ce se reflectă
în modul de manifestare a acestora, inclusiv prin acțiuni violente (ex. manifestațiile de protest ale
”vestelor galbene” din Franța). Aceste manifestații violente au efecte negative în plan social (ex.
scăderea încrederii populației în eficiența acțiunilor forțelor de ordine), economic (ex. pierderi
economice substanțiale datorate scăderii turismului – Paris, Franța), precum și în plan politic (ex.
creșterea în popularitate a formațiunilor ideologice de factură naționalist-extremistă).
În acest context general, ordinea și siguranța publică constituie o componentă importantă a
securității naționale, fiind esențială pentru asigurarea securității cetățeanului și a proprietății publice
și private. În ultima perioadă, conceptul de ordine și siguranță publică s-a modificat, pe fondul
Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Management Operațional; Adresa: Piața Revoluției Nr. 1A, Sector
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apariției unor noi riscuri și amenințări de natură asimetrică, caracterizate prin non-liniaritate și un
grad ridicat de dinamism.
Noile tipologii de amenințări asimetrice sunt potențate de gradul ridicat de impredictibilitate
la nivel global, precum și de riscurile non-militare persistente, care se caracterizează prin fluiditatea
modului de acțiune. În acest context, menționăm printre riscurile de natură non-liniară și asimetrică
terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, criminalitatea organizată înalt specializată
care se bazează din ce în ce mai mult pe utilizarea tehnologiilor de vârf (ex. Internet – Dark Web,
rețele sociale, drone), însă și acțiunile unor entități statale și non-statale care utilizează tehnici
specifice ale războiului hibrid.
Amenințările de natură hibridă la adresa securității naționale, inclusiv la nivelul ordinii și
siguranței publice, au fost conceptualizate prin lansarea, în luna ianuarie 2013, de către șeful
Statului Major al Forțelor Armate Ruse, generalul Valeri Gherasimov, a termenului de ”război
hibrid”, prin intermediul unui raport intitulat ”Războaiele viitorului”.
”După anexarea Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, ilegală din punct de vedere al
dreptului internațional, raportul din 2013 a devenit cunoscut, în mod informal, sub denumirea de
”Doctrina Gherasimov”, care a introdus, pentru prima oară, la nivel internațional, conceptul de
”război hibrid”, respectiv desfășurarea de ”acțiuni asimetrice”, prin utilizarea de metode militare și
non-militare, în scopul destabilizării adversarului.”3
După cum am prezentat anterior, scopul principal al războiului de tip hibrid constă în
destabilizarea adversarului, prin mijloace atipice, precum dezinformarea populației prin lansarea de
știri false care să inducă sentimentul de nesiguranță și neîncredere în instituțiile statului. Pentru
realizarea acestui obiectiv se utilizează, în principal, entități nestatale care să asigure anonimizarea
sursei primare de diseminare a informațiilor false, fiind utilizate noile tehnologii în domeniu,
respectiv Internetul și rețelele sociale, inclusiv mass-media online (ex. Sputnik News, Russia
Today).
”Principalele surse vizate sunt instituțiile și rețelele guvernamentale, fapt ce poate conduce
la discreditarea acestora. Răspunsul autorităților guvernamentale trebuie să depășească sfera
tradițională de acțiune, caracterizată prin măsuri pasive și reactive, prin implementarea unor măsuri
pro-active care să contracareze efectiv acțiunile hibride ale Federației Ruse.”4
II. METODE DE CONTRACARARE EFICIENTĂ A AMENINȚĂRILOR HIBRIDE
Una din metodele utilizate în mod uzual de Federația Rusă pentru ”proliferarea” știrilor false
în scopul influențării opiniei publice la nivel european constă în eficientizarea comunicării
strategice (STRATCOM), respectiv prin implicarea de specialiști în domeniu care cunosc foarte
bine psihologia maselor și modul în care trebuie ”livrat” un mesaj public pentru maximizarea
efectelor la nivel societal. În general, aceste mesaje sunt concepute astfel încât să acționeze la
palierul afectiv al populației, prin exagerarea mesajului negativ și prin accentuarea nejustificată a
modului de intervenție al autorităților publice.
Specialiștii în domeniu consideră faptul că un factor care favorizează acțiunile de
dezinformare constă în polarizarea accentuată ce se manifestă la nivel societal și disputele la nivel
național cu privire la anumite teme de interes strategic. În fapt, o știre falsă pornește de la un adevăr
care este deformat prin includerea unor elemente false care să conducă, în final, la un efect de
defăimare a autorităților publice și a persoanelor care dețin funcții importante la nivelul statului.
Mesajele false sunt atent și abil concepute de către specialiști în comunicare pentru a capta atenția
auditoriului, publicul țintă fiind ales dintre persoanele care nu sunt educate în a verifica informațiile
din mediul online din mai multe surse independente și care nu decelează între știrile adevărate și
cele false.
În acest sens, Federația Rusă acționează atât prin implicarea activă a vectorilor online
”tradiționali” (ex. Sputnik News, Russia Today), precum și de serviciile oferite de anumite think
tank-uri care sunt finanțate generos pentru a promova interesele strategice ale Kremlinului. Un alt
3
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mijloc de promovare a știrilor false constă în utilizarea noilor tehnologii informatice disponibile,
respectiv utilizarea de trolli care acționează online, bots și ”ferme” care sunt specializate în
propagarea știrilor false, rezultatul fiind diseminat pe cât mai multe canale disponibile.
Din analiza știrilor false propagate prin intermediul vectorilor sus-menționați rezultă
utilizarea extensivă a unor mesaje diseminate, în principal, în mediul online, prin care realitatea este
alterată, în sensul accentuării aspectelor negative prin adăugarea de informații false. Viitorul în
domeniul fake news constă în utilizarea de formate audio și video prin care se vor prezenta
informații false și al căror impact va fi mult mai mare datorită canalului direct de comunicare către
publicul țintă. După cum se cunoaște, ”văzul, cel mai puternic dintre simțuri, care aduce creierului
uman 87% din informație, devine astfel relativizat și fără perspective de selecție, pentru a putea
discerne adevărul de realitatea prefabricată.”5 Pentru a avea impact la nivelul publicului țintă, aceste
mesaje sunt multiplicate prin diverse canale de comunicare, în scopul formării senzației că aceste
informații provin din mai multe surse, deci sunt credibile. În realitate, aceste mesaje sunt diseminate
de aceeași entitate, însă prin utilizarea de canale diferite, tocmai pentru a crea senzația de
credibilitate a informației false care este ”livrată” publicului țintă.
Un alt aspect foarte important constă în alegerea publicului țintă, analiza știrilor false
diseminate reliefând analiza complexă realizată de specialiști în domeniu pentru identificarea
profilului ideal al persoanelor cărora li se adresează acea știre. Totodată, se remarcă predilecția
pentru relativizarea mesajului, în scopul oferirii senzației de credibilitate, fiind urmărit profilul
publicului țintă care să disemineze aceste informații, în special prin intermediul rețelelor sociale.
Prin această metodă se realizează multiplicarea mesajului în cascadă către alte persoane, în scopul
acoperirii a cât mai multor zone de interes.
De asemenea, în viitor se anticipează utilizarea de către entitățile interesate a inteligenței
artificiale, în scopul creării și diseminării automate de mesaje false, cu intervenție minimă din
partea operatorilor umani. Acest aspect va induce măsuri active de contracarare, bazate pe noile
tehnologii informaționale, în sensul blocării acestora și eliminării din mediul virtual. Tehnologiile
de inteligență artificială care vor fi utilizate de entitățile responsabile cu diseminarea știrilor false
trebuie contracarate tot prin același tip de măsuri de autoritățile responsabile, fiind necesare fonduri
importante pentru realizarea acestor tehnologii avansate.
Pe palierul ordinii și siguranței publice, experții în domeniu constată realizarea de campanii
de dezinformare care privesc, în principal, gradul de eficiență a instituțiilor responsabile cu
menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice. Scopul principal al acestor campanii îl
constituie diminuarea încrederii cetățeanului în aceste instituții esențiale pentru realizarea unui
climat de ordine și siguranță publică, concomitent cu decredibilizarea liderilor acestora, în scopul de
a crea o imagine deformată cu privire la rolul acestor instituții în asigurarea securității naționale.
Pentru contracararea eficientă a amenințărilor de natură hibridă, România, prin experții săi,
este prezentă în formatele multilaterale și bilaterale de cooperare cu partenerii din NATO și UE care
au ca scop identificarea și combaterea ”fake news” prin adoptarea unor instrumente și metode
moderne, de natură pro-activă, adaptate la nivelul de risc indus de aceste amenințări de natură nonlineară. Aceste formate de cooperare au un rol esențial în a identifica sursa de diseminare a știrilor
false, precum și de a genera instrumentele necesare pentru contracararea eficientă a acestui
fenomen. În momentul de față, cooperarea în domeniu pe spațiul euro-atlantic constituie singura
cale eficientă prin care se poate realiza contracararea fenomenului propagării știrilor false.
Combaterea acestui fenomen nu poate fi realizată de către un singur stat, ci sunt necesare
măsuri concertate și coordonate care să implice schimbul de bune practici în domeniu, precum și
voința politică la nivel european pentru a investi resurse importante în scopul obținerii de rezultate
consistente, care să convingă contribuabilul european de utilitatea acestui demers.
În acest context, la nivel european a fost înființat Centrul european de excelență de la
Helsinki – Finlanda pentru combaterea amenințărilor hibride, format de cooperare care are ca
principal scop coagularea eforturilor statelor din regiunea euro-atlantică pentru contracararea
5
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eficientă a acestui fenomen. Acest efort instituțional, inițiat de Finlanda, are ca principal scop
identificarea și combaterea amenințărilor de natură hibridă. Identificarea acestui tip de amenințare
de natură non-lineară și caracterizată printr-un grad crescut de dinamism constituie un efort de
echipă care să realizeze un set coerent de indicatori de risc (”early warning indicators”), prin a căror
monitorizare continuă să se poată identifica cu celeritate aceste tipologii de riscuri.Centrul de
excelență de la Helsinki constituie un instrument foarte util care se circumscrie unor inițiative
valoroase care au fost concretizate la nivel euro-atlantic, respectiv: grupul de lucru în domeniul
comunicării strategice (STRATCOM), gestionat de Serviciul European de Acțiune Externă, aflat
sub comanda Înaltului Reprezentant al UE pentru politica externă, Federica Mogherini, dar și
Centrul de Excelență al NATO din Letonia, care realizează rapoarte periodice despre tipurile de
atacuri hibride și tiparele utilizate în campaniile de dezinformare venite dinspre Federația Rusă sau
de radicalizare din partea grupării teroriste Daesh.
România, consecventă principiului solidarității în prevenirea și combaterea amenințărilor de
natură hibridă, a devenit al 19-lea stat membru6 la Centrului de excelență de la Helsinki. Cu această
ocazie, directorul Centrului, Matti Saarelainen, a declarat faptul că ”Hybrid CoE este încântat să
primească România în calitate de al 19-lea stat membru și este bucuros să vadă extinderea familiei
hibride europene. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim experiențele și cele mai bune practici, în
special în regiunea Mării Negre. Know-how-ul și implicarea regională ale României contribuie în
mare măsură la activitățile Hybrid CoE”7.
Cu aceeași ocazie, E.S. domnul Răzvan Rotundu, Ambasadorul României la Helsinki, a
precizat faptul că ”pentru România, combaterea amenințărilor hibride este extrem de importantă,
având în vedere poziția geostrategică într-o regiune cu o dinamică de securitate ridicată”, iar acest
instrument “reprezintă o contribuție activă la avansarea acestei teme în cadrul UE, oferind
posibilități suplimentare de structurare a unei abordări cuprinzătoare și coordonate”7.
Pe lângă fructificarea la maximum a eforturilor dezvoltate în cadrul formatelor de cooperare
multilaterală și bilaterală pentru contracararea amenințărilor hibride, la nivel național sunt necesare
măsuri coordonate pentru diminuarea riscurilor asimetrice induse în planul ordinii și siguranței
publice. În acest context, un rol esențial este jucat de comunicarea strategică (STRATCOM) care
trebuie să asigure informarea eficientă și coordonată a cetățeanului.
În acest sens, un rol esențial îl au structurile responsabile cu comunicarea publică de la
nivelul tuturor instituțiilor care au competențe în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii
publice. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar să fie pregătiți specialiști din cadrul acestor
structuri pentru transmiterea unui mesaj coerent cu scopul de a demonta, în timp real, știrile false.
De asemenea comunicatorii de la nivelul acestor instituții trebuie să fie în măsură să reacționeze
eficient în situații de criză, cu scopul de a transmite populației mesaje care să conducă la informarea
în timp real a acestora.
Comunicarea strategică reprezintă principalul instrument care poate contracara efectele
știrilor false și care poate asigura sentimentul de liniște în rândul populației. Concomitent cu
realizarea consolidării STRATCOM, este necesar să se realizeze campanii mass-media pentru
conștientizarea populației privind riscurile induse de amenințările hibride, inclusiv pe palierul
dezinformării și a propagării știrilor false.
Pentru a avea succes o astfel de campanie de conștientizare este necesar să se aleagă în mod
corect publicul țintă, iar mesajul să fie adaptat acestuia. În acest context, este importantă implicarea
unei părți cât mai mari a mass-media pentru diseminarea mesajului, precum și implicarea în acest
proiect a unor personalități din mediul politic, social și artistic care să sprijine procesul de
conștientizare a populației în ceea ce privește riscurile induse de amenințările hibride. Odată
conștientizate riscurile, populația va fi în măsură să analizeze o informație primită și să verifice
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veridicitatea acesteia, prin realizarea de minime verificări care să permită decelarea știrilor reale de
cele false.
Pe lângă procesul de conștientizare la nivelul populației este necesar ca autoritățile publice
responsabile să dispună măsurile necesare pentru identificarea cu celeritate a sursei reale a
amenințărilor hibride și să ia toate măsurile necesare pentru decelarea acestora. Spre exemplu, în
situația propagării știrilor false este necesar să se identifice sursa primară a acestor informații,
obiectivul lansării acestora în spațiul public, persoanele implicate la nivel național în diseminarea
acestora, vectorii de imagine etc.
Pentru contracararea eficientă a efectelor propagării unei știri false trebuie puse în aplicare
anumite mecanisme de comunicare eficace care să permită demontarea ”fake news” prin furnizarea
de informații argumentate și pertinente care să fie transmise în timp util populației pentru a nu
amplifica diseminarea știrilor false. Totodată, în momentul în care se cunoaște cu certitudine sursa
acestor informații este important ca acest aspect să fie comunicat populației pe canalele mass-media
pentru ca persoanele care accesează această sursă să cunoască gradul de credibilitate al acesteia.
De asemenea, instituțiile din cadrul sistemului național de ordine și siguranță publică trebuie
să gestioneze corect anumitor crize prin realizarea unei informări oportune și eficiente către
populație, în sensul explicării tuturor aspectelor care au condus la acea criză și măsurile dispuse
pentru remedierea acelor situații. O comunicare eficientă și continuă cu populația va crește nivelul
de încredere în instituțiile publice, concomitent cu realizarea unui parteneriat informal și coerent
între cetățean și structurile responsabile cu menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice.
Aceste mecanisme de comunicare vor permite diseminarea mesajelor prin intermediul massmedia, fiind util de asemenea realizarea unui parteneriat bazat pe încredere cu mass-media, care să
conducă la contracararea intențiilor anumitor entități de a disemina știri false. Acest parteneriat
poate fi consolidat prin realizarea de întâlniri comune, la care să fie invitați și reprezentanți ai
mediului academic de profil, în care să fie dezbătute subiecte circumscrise amenințărilor de natură
hibridă. Cu ocazia acestor dezbateri pot fi identificate metode noi pentru contracararea acestui tip de
amenințări, iar, în timp, se poate constitui o comunitate formată din funcționari din cadrul
instituțiilor cu atribuții în domeniu, reprezentanți ai mass-media și cei ai mediului academic, care să
sprijine acest proces de interes strategic.
Pentru a combate eficient acest fenomen cu implicații majore în planul ordinii și siguranței
publice este necesar să existe voință comună la nivelul societății, care trebuie să acționeze în mod
sinergic pentru acordarea de sprijin instituțiilor publice, în sensul în care este necesar să nu se
realizeze vulnerabilizarea instituționale prin generalizarea unor situații negative punctuale. Pentru
decelarea riscurilor generate de fenomenul dezinformării și al propagării știrilor false este necesar
ca populația să înțeleagă efectele acestora la nivel societal și să devină un partener instituțional de
încredere care să contribuie activ la decelarea acestui fenomen extrem de periculos.
De fapt, scopul entităților care diseminează știri false în domeniul ordinii și siguranței
publice este de a induce în rândul populației starea de neîncredere în instituțiile statului, prin
vulnerabilizarea acestora și crearea sentimentului de nesiguranță. Aceste entități beneficiază de
sprijinul unor persoane care propagă aceste știri la nivel național, prin adaptarea mesajului fals către
diferite zone de interes. În acest context este necesar să se identifice aceste persoane și să se
comunice populației rezultatele acestor eforturi instituționale, în scopul înțelegerii complete a
modurilor de acțiune prin care operează aceste entități.
În acest sens, apreciem faptul că modul cum se realizează comunicarea instituțională pe relația
cu cetățeanul este principalul pilon care asigură succes pentru contracararea acțiunilor de tip hibrid.
Pentru ca aceste campanii de informare să aibă succesul scontat este necesar să se evite
limbajul prea tehnic sau cel folosit în mediul academic, în scopul expunerii concrete a problemelor
care pot fi generate de amenințările de natură hibridă. Este util în acest scop să se prezinte exemple
concrete care să fie ușor verificabile și să prezinte în mod concret care sunt efectele așteptate la
nivel societal de către entitățile care diseminează știri false.
Instituțiile cu atribuții în asigurarea ordinii și securității publice trebuie să realizeze periodic
analize comprehensive care să reliefeze nivelul de risc indus de amenințările hibride, cu precizarea
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efectelor la nivel instituțional, precum și realizarea de propuneri de măsuri care să contribuie la
contracararea eficientă a acestora. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar să se stabilească
un set de indicatori specifici fiecărei instituții care să fie monitorizați permanent și care să permită
identificarea pro-activă a amenințărilor specifice.
Contracararea eficientă a amenințărilor de natură hibridă presupune un efort conjugat la
nivel instituțional și interinstituțional, inclusiv prin implicarea instituțiilor internaționale specializate
în acest domeniu, fiind necesar să se constituie formate multilaterale și bilaterale de cooperare,
inclusiv grupuri de lucru care să fie constituite la nivel de experți, în funcție de tipologia
amenințării.
În cadrul Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015 – 2020 acest tip de
amenințări nu a fost reliefat în mod distinct, având în vedere faptul că nu se manifesta în mod acut
la nivel național și pentru că nu se aprecia că aceste amenințări pot avea impact în domeniul de
competență al documentului strategic, fiind considerat mai mult un domeniu ce se subsuma strict
securității naționale. Din analiza cazuisticii din perioada 2015 – prezent, apreciem faptul că aceste
tipuri de amenințări se subsumează inclusiv palierul ordinii și siguranței publice.
Având în vedere aceste aspecte, apreciem faptul că este necesar ca în următoarea strategie,
aferentă perioadei 2020 – 2025, să fie cuprinse aspecte distincte care să permită contracararea
amenințărilor de tip hibrid ce se manifestă pe palierul ordinii și siguranței publice. Bineînțeles,
această obligație trebuie să rezulte din Strategia națională de apărare a țării care va fi adoptată în
primul semestru al anului 2020, amenințările de natură hibridă urmând să fie cuprinse în acest
document strategic.
Specificarea obiectivului distinct și a direcțiilor de acțiune pentru decelarea corespunzătoare
a riscurilor generate de amenințările hibride în cadrul noii Strategii naționale de ordine și siguranță
publică va permite prioritizarea activităților ce vor fi desfășurate de instituțiile responsabile, precum
și bugetarea corespunzătoare a acestui domeniu.
III. CONCLUZII
Amenințările hibride constituie un risc deosebit la adresa securității naționale în general și la
adresa ordinii și securității publice în particular, fiind necesare măsuri pro-active pentru
contracararea eficientă a acestora. Printre metodele de interes se numără consolidarea palierului
comunicării strategice la nivelul instituțiilor cu competențe în domeniul ordinii și securității publice,
care permite contracararea eficientă a diseminării știrilor false, campanii de informare a populației
cu privire la riscul generat de amenințările de natură hibridă, precum și cooperarea în diferite
formate multilaterale și bilaterale, inclusiv cu parteneri din zona euro-atlantică.
Un aspect important constă în realizarea unui trinom format din instituții, mass-media și
mediul universitar de profil care să realizeze un set de măsuri necesare pentru contracararea
eficientă a riscurilor generate de amenințările hibride.
Pentru consolidarea palierului acțional, apreciem necesitatea includerii riscurilor generate de
amenințările hibride, în mod distinct, în cadrul noii Strategii naționale pentru ordine și siguranță
publică care va fi adoptată pe parcursul anului 2020, inclusiv prin specificarea obiectivelor și
direcțiilor de acțiune specifice, care vor permite alocarea de resurse instituționale pentru decelarea
acestor riscuri.
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Abstract (en): The European Union's environmental policy is the result of the decision-making procedures
established by the EC Treaties. The Community institutions operate on the basis of the subsidiarity principle and are
supported in their work on a broad consultation of the governments of the Member States, non-governmental
organizations, interest groups, experts, various specialized organizations
In the process of institutional development of environmental policy, the Union has gone through a very long,
not very linear road, often characterized by indecision. The evolution of the Treaties has also led to the setting of the
objectives and principles of the European Environmental Policy, which have been transposed into the various
environmental action plans.
Keywords: european legal framework, environmental protection, evolution, objectives, environmental policy.
Abstract (ro): Politica de mediu a Uniunii Europene este rezultatul procedurilor de decizie stabilite prin
tratatele CE. Instituţiile comunitare acţionează în baza principiului de subsidiaritate şi se sprijină în acţiunea lor pe o
largă consultare a guvernelor statelor membre, a organizaţiilor nonguvernamentale, a grupurilor de interese, a
experţilor, a diverselor organizaţii specializate
În procesul dezvoltării instituţionale a politicii de mediu, Uniunea a parcurs un drum foarte lung, nu tocmai
linear şi caracterizat deseori de indecizie. Evoluţia tratatelor a dus, de asemenea, la fixarea obiectivelor şi principiilor
Politicii Europene de Mediu, care s-au transpus în diferitele planuri de acţiune pentru mediu.
Cuvinte-cheie: cadrul juridic european, protecției mediului înconjurător, evoluție, obiective, politica de mediu.

I. INTRODUCERE
De la 1 ianuarie 2007, România devine stat membru al Uniunii Europene, iar statului nostru
îi revin obligaţiile europene care se aplică potrivit principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În
prezent, dreptul european al mediului cuprinde peste 300 de acte normative, acte ce sunt izvoare
derivate ale dreptului mediului. Un loc principal în rândul izvoarelor europene îl ocupă tratatele
constitutive ale CEE din anii '50, Tratatul de la Roma din 1957 (EURATOM).
Un alt act european cu impact asupra protecției mediului înconjurător, este Actul Unic
European, intrat în vigoare la 1 iulie 1987, ce cuprinde dispoziţii exprese privind protecţia mediului,
cu referire expresă la politicile specifice pentru mediu şi implementarea pieţei interioare3.
În opinia noastră tratatele constitutive au rolul de a delimita obiectivele urmărite şi
fundamentele acţiunilor în materie, prevăzând patru principii:
 principiul precauţiei,
 principiul prevenirii,
 principiul poluatorul plăteşte şi
 principiul corectării, cu prioritate la sursă, a atingerilor aduse mediului.
S-a adăugat principiul introducerii cerinţelor de mediu în celelalte politici europene, iar
conform principiului subsidiarităţii, competenţa Comunităţii în domeniul mediului este una
reziduală, în sensul că intervenţia europeană nu e permisă decât dacă măsura preconizată este mai
eficace la acest nivel, decât cel naţional. Adusă în discuție problema izvoarelor și anume a celor
derivate, impune aprofundarea acestora prin parcurgerea principalelor acte normative și
menționarea aspectelor ce au avut un impact asupra problematicii dreptului mediului.
Prof.univ.dr., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, popescu.severin@yahoo.com.
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Ca nou izvor de drept internaţional, documentele se caracterizează prin aceea că sunt
destinate organizaţiilor care le-au elaborat şi prevăd acţiuni care trebuie întreprinse într-o perioadă
determinată. Ele reprezintă, mai degrabă, o nouă tehnică de creare a normelor juridice europeane,
decât un izvor de drept propriu-zis.
II.EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR JURIDICE INCIDENTE DOMENIULUI
PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Analiza de față începe cu Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Economică Europeană
(CEE)4, care a instituit Comunitatea Economică Europeană, tratat ce nu cuprindea iniţial nici o dispoziţie
care să poată fi învocată, în mod direct, drept bază juridică pentru o acţiune în domeniul mediului.
În acest tratat, încă din Preambul, se stabilea că CEE avea ca scop esenţial „ameliorarea
constantă a condiţiilor de viaţă şi de muncă”, iar ca misiune „promovarea unei dezvoltări
armonioase a activităţilor economice”. Doctrina analizând aceste prevederi consideră că prevederile
articolelor 100-102 ale Tratatului, acceptă posibilitatea ca statele împreună cu instituțiile europene
să adopte directive pentru apropierea dispoziţiilor legislative, regulamentare şi administrative ale
statelor membre care au incidenţe directe asupra funcţionării Pieţei Comune, în special atunci când
disparităţile dintre aceste reglementari denaturează condiţiile de concurenţă, provocând distorsiuni,
pot fi extrapolate la aspecte de mediu.
Analiza doctrinară poate continua în sfera articolului 235 a documentului, care
imputernicește Consiliul să ia măsuri care apar ca necesare pentru realizarea Pieţei Comune, chiar
dacă tratatul nu prevede puterile de acţiune necesare în acest caz. Această situaţie, oarecum neclară,
a fost rezolvată pe cale politică, în afara organelor statutare ale Comunităţii.
Influențați de reglementările Conferinţei mondiale a O.N.U. asupra mediului, şefii de state şi
de guverne ai statelor membre ale Comunităţii Europene reuniţi la Paris între 19-20 octombrie
1972, au adoptat o Declaraţie care proclamă necesitatea ameliorării calităţii şi nivelului de viaţă,
precum şi imperativul acordării unei atenţii speciale valorilor şi bunurilor materiale, inclusiv
protecţiei mediului, în scopul de a pune progresul în serviciul omului, ce poate fi considerată ca
document de start up pentru viitoarea politică de mediu a U.E.5.
După acest moment programele de acţiune în materie de mediu, iniţiate în 1973, au
amplificat şi au completat fundamentele acţiunii europene 6 , un exemplu în acest sens fiind
definirea programelor de mediu, ca un ansamblu de acţiuni vizând unul sau mai multe obiective, ca
un calendar precis pentru realizarea lor şi indicarea persoanelor ori autorităţilor responsabile.
Pe lângă programele cu caracter general, la nivel unional ce fixează cadrul de acţiune
europeană în domeniul mediului pe o perioadă determinată, au fost adoptate și o serie de programe
de nișă cu un caracter special, precum programul de acţiune contra poluării prin cadmiu (aprobat în
1988), un program de acţiune în materie de control şi de reducere a poluării cauzate prin deversarea
de hidrocarburi în mare (1978), un program în domeniul deşeurilor (1990).
Astfel de programe sunt de competența Consiliului, fiind adoptate prin rezoluție, dar sunt
acte lipsite de forţă juridică importantă. Chiar dacă nu au forţă juridică, ele au stabilit acţiunile ce
urmau a se desfăşura la nivel european, priorităţile întregii activităţi în domeniu, influenţând şi
procesul de reglementare juridică7.
Sub raportul conţinutului lor, aceste programe au rolul de a combate poluările, lărgite mai
apoi la ansamblul problematicii mediului, iar în prezent sunt dominante cerinţele de a integra
dimensiunea ecologică la nivelul fiecărei acţiuni europeane.
Un alt tratat de impact în evoluția cadrului juridic specific dreptului european al mediului,
este Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau
EURATOM).
M. Duţu, Dreptul mediului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 110.
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Specificul acestui tratat presupune reglementarea energiei nucleară (EURATOM), și iniţial
a avut cea mai mare incidenţă cu problematica protecţiei mediului. Astfel în Preambul s-a exprimat
preocuparea statelor membre de a răspunde îngrijorărilor legitime generate de producerea şi
utilizarea acestei energii.
Prevederile tratatului atestă stabilirea condiţiilor de securitate care îndepărtează pericolele
pentru viaţă şi sănătatea populaţiei, astfel că în capitolul III din Tratat (art.30-39) a fost consacrat
protecţiei sanitare a populaţiei şi muncitorilor contra radiaţiilor ionizante.
Comisia era competentă cu o putere generală de control în materie de protecţie sanitară, iar
Consiliul era abilitat să stabilească „norme de bază pentru protecţia populaţiei şi a lucrătorilor”, care
urmau să fie revizuite periodic8. Primele norme de acest gen au fost emise în februarie 1959, dar nu
întotdeauna s-au dovedit suficiente pentru a preveni accidentele nucleare ori limita efectele
acestora. Articolul 31 al Tratatului EURATOM constituie baza juridică pentru directivele şi
regulamentele privind securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor.
Documentul cu impactul cel mai important a fost Actul Unic European, deoarece printre
numeroasele obiective pe care le înscrie în domeniul sporirii competenţelor europeane, Actul Unic
European a relansat şi a ridicat la rangul de preocupări prioritare şi pe cele de protecţie a mediului.
Este meritul Actului Unic European, de a ridica politica de mediu la rangul de componentă
a politicilor europene, fapt ce a generat și acțiuni de coordonarea acţiunilor de conservare, protejare
şi ameliorare a calităţii mediului, de protecţie a sănătăţii oamenilor şi de utilizare raţională a
resurselor naturale9.
Tratatul de la Maastricht, februarie 1992, sau „Tratatul asupra Uniunii Europene” a întărit
coerenţa şi operabilitatea politicii privind mediul, fiind – după părerea unor analişti – mult mai
important și mai de impact decât se aşteptau specialiștii în domeniu.
TUE a introdus pentru acest domeniu, în mod imperativ termenul de „politică” în descrierea
acţiunilor europene cu privire la mediu şi s-a înlocuit conceptul de „acţiuni” în domeniul protecţiei mediului.
Terminologia folosită de TUE relevă o oarecare îndepărtare de ambiţioasele speranţe lansate
în domeniul mediului de Actul Unic European10 și reliefează totodată consolodarea cadrului juridic
specific dreptului mediului și al protecției mediului înconjurător.
Dispoziţiile privitoare la mediu cuprinse în Tratatul de la Maastricht sunt mai numeroase şi
constau, în special, în dezvoltarea celor anterioare în concordanţă cu noile evoluţii în materie.
Astfel, după Tratatul de la Maastricht, obiectivul Uniunii Europene vizează şi promovarea unui
progres economico-social echilibrat şi durabil, iar potrivit art.2 al Tratatului constitutiv „Uniunea
Europeană are, de acum înainte, ca misiune, şi asigurarea unei creşteri durabile „respectuoase
pentru mediu”.
Este rândul Tratatului de la Amsterdam să ducă la cristalizarea cadrului juridic referitor la
mediul ambiant, prin modificarea art.2 al Tratatului CEE de la Roma, înscriind printre scopurile
sale „promovarea în ansamblul Comunităţii a unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a
activităţilor economice”.
Faptul că a fost adăugat atributul de „durabilitate” denotă o preocupare tot mai intensă la
acel moment a Uniunii asupra protecţiei mediului11. O nouă componentă a acestei misiuni consta şi
în promovarea în ansamblul Comunităţii „a unui nivel ridicat de protecţie şi de ameliorare a calităţii
mediului”.
Este momentul în care din cadrul juridic specific acestui domeniu dispare orice ambiguitate,
fiind reevocată intenţia statelor membre de a desăvârşi recunoaşterea unei politici europene în
domeniul mediului.
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Art.30-32 din tratat.
I. Marinache, Politica Uniunii Europene In Domeniul Mediului, In Revista „Drepturile Omului”, Nr.2/1997, IRDO,
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Este meritul Tratatului de la Amsterdam, de a unificat într-o proporţie destul de mare procesul
de adoptare a măsurilor privind mediul, fie că protecţia mediului formează obiectul principal, fie că
este vorba de stabilirea şi funcţionarea pieţei interioare. Este momentul în care se suprimă orice
recurgere la procedura de cooperare în favoarea codeciziei12, procedură ce avea să devină una de
impact asupra deciziilor dificile ce vor fi adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Cu toate acestea, prin derogare de la procedura de drept comun, Consiliul continuă să statueze
cu unanimitate într-un anumit număr de domenii, Parlamentul European nefiind, în atare condiţii,
decât „consultant”13.
Ulterior tratatului de la Amsterdam, nu s-au mai făcut completări relevante în materie de
politică europeană de mediu. Nici Tratatul de la Nisa şi nici Tratatul Constituţional nu vin cu
elemente noi legate de obiective, principii sau proceduri decizionale.
Tratatul încheiat în decembrie 2000, este documentul prin care nu au fost statuate dispoziţii
deosebite referitoare la mediul înconjurător. Deși unul arid în precederi referitoare la protecția
mediului, el prezintă o mare importanţă, deoarece a adus o serie de modificări în structura
instituţiilor europene în perspectiva extinderii, a perfecţionat sistemul jurisdicţional al Uniunii
Europene precizând totodată repartiţia de competenţe între Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi
Tribunalul de primă instanţă, fapt ce în mod indirect aduce atingere, în mod pozitiv și politicii de
mediu a Uniunii.
Cadrul instituțional introdus de Tratatul de la Nisa extinde sistemul votului cu majoritate
calificată într-o serie de domenii noi. De asemenea, au fost dezvoltate prevederile cu privire la
cooperarea consolidată, au fost introduse noi dispoziţii privitoare la drepturile omului, protecţia
socială, instituindu-se totodată etapele viitorului proces de reformă a Uniunii Europene care aveau
să conducă la convocarea Conferinţei de la Bruxelles pentru viitorul Europei.
Tratatul Constituţional întăreşte poate doar forţa de acţiune a principiului integrării, prin art.
3, unde se precizează pentru prima dată, în mod clar, faptul că modelul european este un model al
dezvoltării durabile: „Uniunea acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei fondată pe creştere
economică echilibrată şi stabilitatea preţurilor, o economie socială de piaţă garantând ocuparea
deplină şi progresul social, precum şi un nivel ridicat de ameliorare a calităţii mediului”.
Deși de la momentul 2000 Trattul de la Nisa, până la momentul 2009 Tratatul de la Lisabona,
există și alte documente ce ocupă un rol important în evoluția reglementărilor europene referitoare
la protecția mediului înconjurător, totuși Tratatul de la Lisabona, rămâne pentru acest domeniu, ca
și pentru altele piatra de hotar în conturarea actuală a cadrului juridic incident dreptului european al
mediului.
Astfel în acest tratat în Titlul XX (art. 191-193), se stabilesc obiectivele ce trebuie avute în
vedere de Uniune, și anume:
 conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
 ocrotirea sănătăţii persoanelor;
 utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
 promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de
mediu la scară regională sau mondială şi în special lupta împotriva schimbărilor climatice.
Politica Uniunii în domeniul mediului urmăreşte un nivel ridicat de protecţie, ţinând seama de
diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauţiei
şi acţiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului
şi pe principiul „poluatorul plăteşte”.
Măsurile de armonizare care răspund cerinţelor în domeniul protecţiei mediului presupun, în
cazurile adecvate, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din motive de
protecţie a mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri de Control din
partea Uniunii.
Uniunea ţine seama de o serie de datele ştiinţifice şi tehnicile disponibile în elaborarea
politicii sale în domeniul mediului și vorbim aici de dispoziţii esenţiale de natură fiscală, a statelor
12
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membre fiind deosebit de reticente când sunt în joc atribuţii esenţiale ale suveranităţii lor şi mai ales
de natura financiară.
Alți factori luați în considerare la elaborarea politicii de mediu sunt condiţiile de mediu din
diferitele regiuni ale Uniunii, avantajele şi costurile care pot rezulta din acţiune sau din inacţiune,
dezvoltarea economică şi socială a Uniunii în ansamblul său şi de dezvoltarea echilibrată a
regiunilor sale.
În cadrul competenţelor lor, Uniunea şi statele membre cooperează cu ţările terţe şi cu
organizaţiile internaţionale competente, condiţiile cooperării Uniunii pot face obiectul unor acorduri
între aceasta şi terţele părţi în cauză.
Obiectivele menţionate nu îngrădesc şi nu aduc atingere competenţei statelor membre, dreptului
de a negocia în cadrul organismelor internaţionale şi de a încheia acorduri internaţionale. De asemenea,
măsurile de protecţie stabilite de Parlamentul European şi Consiliu nu împiedică nici un stat membru să
menţină sau să stabilească măsuri de protecţie mai stricte care însă trebuie să fie compatibile cu tratatele.
Măsurile luate de state în mod separat vor trebui să fie notificare Comisiei14.
III. CONCLUZII
În concepţia Tratatului, problemele de mediu se înscriu între „domeniile de competenţă
partajată” între Uniunea Europeană şi statele membre, în acest domeniu aplicându-se principiile
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Fiind un domeniu al competenţelor divizate, în această materie
vor fi aplicabile atât prevederile legislaţiei naţionale, cât şi în cazul în care vor fi necesare măsuri de
sincronizare la nivel european, adoptarea unor instrumente juridice la nivelul Consiliului Uniunii
Europene şi Parlamentului European.
Politica de mediu a Uniunii Europene este rezultatul procedurilor de decizie stabilite prin
tratatele CE. Instituţiile comunitare acţionează în baza principiului de subsidiaritate şi se sprijină în
acţiunea lor pe o largă consultare a guvernelor statelor membre, a organizaţiilor
nonguvernamentale, a grupurilor de interese, a experţilor, a diverselor organizaţii specializate şi,
evident, pe studiile şi rapoartele Agenţiei Europene pentru Mediu (AEM)15.
În procesul dezvoltării instituţionale a politicii de mediu, Uniunea a parcurs un drum foarte
lung, nu tocmai linear şi caracterizat deseori de indecizie. Rezultatul s-a constituit însă nu atât într-o
politică unde Comunitatea îşi asumă foarte multe responsabilităţi, ci mai curând, într-o politică
având impact major asupra definirii şi aplicării strategiilor europene şi a politicilor comunitare şi
naţionale. Evoluţia tratatelor a dus, de asemenea, la fixarea obiectivelor şi principiilor Politicii
Europene de Mediu, care s-au transpus în diferitele planuri de acţiune pentru mediu.
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ROLUL LOGISTICII ACTIVITĂȚILOR DE SUPORT MEDICAL
ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI SITUAŢIILOR DE CRIZĂ /
THE ROLE OF THE LOGISTICS OF MEDICAL SUPPORT ACTIVITIES
IN THE MANAGEMENT OF CRISIS SITUATIONS
Gheorghe Daniel CÎRSTINA1
George ŢICAL2
Abstract (en): Crisis management is a specialized, highly complex action, coordinated and supported by many
fields (political, diplomatic, military, economic, social, religious etc.) to mitigate and control negative effects.
Emergency situations with a high influx of victims are inevitable. A correct and careful risk assessment, as well as an
efficient planning of activities and resources, will help in reducing the impact of these situations on the core business of
the hospital. Much of these situations can be managed using resources that act in a redundant way to mitigate the
expected effects of the emergency situation.
The White Plan allows emergency situations management, representing the response plan of health care
facilities with beds in the event of a massive influx of patients following a collective accident, calamity, epidemic or
pandemic. It must allow the command, control and coordination of the wards/compartments/health departments within
the hospital, but in relation to the other emergency services involved in the resolution of the crisis situation and to
provide medical, medical-social and psychological services to a quality standard and adapted to the needs of the
personnel, victims' relatives and the media.
Keywords: management, white plan, crisis situations, hospital, multiple victims.
Abstract (ro): Managementul situațiilor de criză este o acțiune specializată de mare complexitate, dirijată și
susținută de multiple planuri (politic, diplomatic, militar, economic, social, religios etc.), pentru diminuarea și
menținerea sub control a efectelor negative. Situațiile de urgență cu aflux mare de victime sunt inevitabile. O evaluare
corectă și atentă a riscurilor, precum și o planificare eficientă a activităților și resurselor va permite reducerea
impactului acestor situații asupra activității de bază a spitalului. O mare parte a acestor situații poate fi gestionată
utilizând resurse care acționează într-un mod redundant pentru a diminua efectele scontate ale situației de urgență.
Planul albpermite gestionarea situațiilor de urgență, reprezentând planul de răspuns al unităților sanitare cu paturi
în cazul unui aflux masiv de pacienți în urma unui accident colectiv, a unei calamități, epidemii sau pandemii. El trebuie să
permită comanda, controlul și coordonarea secțiilor/compartimentelor/serviciilor din interiorul spitalului, dar în relație cu
celelate servicii de urgență implicate în soluționarea situației de criză și să asigure servicii medicale, medico-sociale și
psihologice la un standard de calitate și adaptate necesităților personalului, rudelor victimelor și mass-media.
Cuvinte-cheie:management, plan alb, situații de criză, spital, victime multiple.

I.INTRODUCERE
Esența managementului în situațiile de criză o constituie reacția promptă și adecvată a
guvernului la evenimentele care amenință sau afectează direct securitatea națională ori, în cazul
dezastrelor, starea de normalitate. Pornind de la aceasta, se poate spune că managementul situațiilor
de criză cuprinde ansamblul de măsuri și acțiuni stabilite de guvern, ministere, prefecturi și
primării, în vederea garantării securității naționale și a ordinii, fiind o acțiune specializată de mare
complexitate, dirijată și susținută de multiple planuri (politic, diplomatic, militar, economic, social,
religios etc.), pentru diminuarea și menținerea sub control a efectelor negative.
Situaţiile de criză sunt evenimente ce perturbă desfăşurarea normală a vieţii şi activităţii din
organizaţii, instituţii, societăţi economice sau chiar pe cele de la nivel naţional, regional ori
internaţional. Prin urmare, se poate aprecia că situaţiile de criză produc efecte nedorite acolo unde
apar şi se manifestă.
De aceea, este necesară cunoaşterea vieţii şi activităţii dintr-o entitate3 anume pentru a putea
anticipa apariţia unor situaţii de criză, pe de o parte, şi pentru a adopta măsurile ce se impun pentru
a-i limita efectele nedorite, pe de altă parte. Astfel spus, situaţiile de criză trebuie gestionate de o
Student-doctorand, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, București.
Prof.univ.dr., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, george.tical@academiadepolitie.ro.
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În prezentul studiu, prin entitate se înţelege organizaţie, instituţie, întreprindere economică sau societatea în întregul
său la nivel local, naţional, regional ori internaţional.
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manieră adecvată, adică oportun, flexibil, operativ şi în sensul evoluţiei ascendente a vieţii şi
activităţii perturbate de un asemenea fenomen.
Desigur, situaţiile de criză sunt foarte diferite din numeroase puncte de vedere - al locului de
apariţie şi manifestare (clasă de elevi, secţie a unei întreprinderi etc.), al domeniului de activitate
(economic, social, politic, militar, religios, etnic), al nivelului de manifestare (local, naţional,
regional sau global), al duratei (scurtă, medie, mare şi foarte mare), al statutului actorilor implicaţi
(actori locali, actori naţionali, actori regionali, actori globali).
Cu toate acestea gestionarea lor, în esenţă, poate urma un algoritm de tipul următor:
1. Detectarea semnalelor ce indică iminența unei situaţii de criză;
2. Prevenirea apariţiei situaţiei de criză şi pregătirea măsurilor ce se impun;
3. Limitarea daunelor atunci când situaţia de criză a apărut şi se manifestă;
4. Reluarea vieţii şi activităţii afectate negativ de situaţia de criză;
5. Tragerea învăţămintelor din derularea situaţiei de criză.
Pe baza datelor relevant culese în timpul desfăşurării situaţiei de criză se reface Planul de
ieşire din situaţia de criză. Acest document se completează cu aspectele semnificative reieşite din
derularea vieţii şi activităţii entităţii pe timpul situaţiei de criză. În acest context, se reţin măsurile ce
s-au dovedit eficace în limitarea daunelor şi cele ce au permis revenirea entităţii la starea de
normalitate. În acelaşi timp, se elimină măsurile ce s-au dovedit ineficace şi anti-eficace în demersul
minimizării efectelor negative ale situaţiei de criză. De fapt, a gestiona situaţiile de criză înseamnă a
conduce o entitate în situaţiile cu riscuri4. Pe de altă parte, aceasta înseamnă punerea în aplicare a
ceea ce poartă numele de management al situaţiilor de criză în literatura de specialitate.
Gestionarea situaţiei de criză nu se poate improviza: dimpotrivă, ea se întemeiază pe
evaluarea corectă a circumstanţelor şi pe stăpânirea unor strategii adecvate de răspuns, strategii
pregătite şi chiar experimentate cu mult timp înainte de declanşarea crizei5.
Controlarea unor asemenea evenimente se bazează pe elaborarea unui Plan de Management
al Crizei (PMC). Acesta cuprinde o listă completă de proceduri care trebuie aplicate în toate
sectoarele asupra cărora ar putea acţiona efectele diferitelor crize.
Un asemenea plan reprezintă un instrument de lucru esenţial deoarece:
a) crizele sunt evenimente care se desfăşoară sub presiunea timpului şi în care răspunsurile
rapide sunt vitale. Un PMC contribuie la reducerea timpului de răspuns prin oferirea
informaţiilor de context necesare, prin identificarea responsabilităţilor şi prin atribuirea de
sarcini specifice unor persoane bine identificate.
b) pe lângă factorul viteză, PMC creează un sistem de răspunsuri organizate şi eficiente.
PMC oferă un sistem care poate salva vieţi, poate reduce expunerea unei organizaţii la
factorii de risc şi poate permite ca acţiunile de remediere să fie luate fără alte analize în
amănunţime.
Managementul crizelor se realizează de către autoritățile naționale de comandă, care au
atribuții de decizie și responsabilități privind conceperea, planificarea, organizarea și controlul
măsurilor adoptate.
II. CLASIFICAREA CRIZELOR
Clasificarea crizelor nu se poate face fără a reliefa principalele caracteristici ale acestora și
fără a determina domeniul de manifestare a acestora. Având în vedere faptul că fenomenul criză
reprezintă, de fapt, o perturbare a unui sistem (social, economic, politic, de securitate etc.), trebuie
analizate cauzele care generează disfuncțiile, domeniul de manifestare, locul de origine, amploarea
și rapiditatea evoluției acesteia.

4

5

C. Loury, Management des situations de crise. de la stagnation a la croissance, Http://Www.GestaltIdf.Com/Doc/Manag_Sit_De_ Crise_ Fmk. Pdf, p. 6.
T. Niculae, I. Ghergheriță, D. Ghergheriță, Comunicarea Organizaţională Şi Managementul Situaţiilor De
Criză,Http://Www.Cultura.Mai.Gov.Ro/Biblioteca%20virtuala/Editura%20mai/Comunicare%20organizationala/Co
municare%20organizationala%20si%20manage Mentul%20situatiilor%20de%20criza.Pdf, p. 129.
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Criterii de clasificare
Tipul crizei
După tipul de soluții și modul de crize de dezvoltare
rezolvare al crizei
crize de legitimitate
crize de onestitate
crize de competență
După tipul de mediu în care are loc criza crize interne
crize externe
După amploarea crizei
crize superficiale
crize profunde
După urgența rezolvării crizei
crize imediate
crize urgente
crize susținute
După domeniul în care apare criza
crize politice
crize ideologice
crize de regim
crize de autoritate
crize economice
crize culturale
crize de comunicare
crize de imagine
criza energetică
După nivelul la care se desfășoară crizele crize operaționale
crize strategice
crize identitare
După nivelul la care apar crizele
crize individuale
crize organizaționale
crize locale
crize naționale
crize zonale
crize continentale
crize mondiale
După consecințe
crize care afectează angajații
crize care afectează clienții
crize care afectează partenerii
crize care afectează publicul
Cea mai mare atenție se acordă crizelor care implică potențial și activități militare menite să
ajute la câștigarea controlului asupra crizei și la influențarea evoluției sale viitoare. Privită la modul
general, unii specialiști militari apreciază că orice criză poate avea două etape distincte și anume:
- etapa de escaladare, generatoare de tensiuni;
- etapa de regres.
Aceste etape ar putea fi la rândul lor caracterizate de stări. Momentul trecerii de la prima
etapă la cea de-a doua poate să survină după oricare din stările care definesc procesul crizei.
Soluționarea crizelor reprezintă luarea unui ansamblu de măsuri și acțiuni politice,
diplomatice, economice, informaționale, militare și de altă natură, aplicate individual sau combinat,
în funcție de concepția de rezolvare a situației de criză, măsuri ce pot fi aplicate atât în etapa de
escaladare, cât și în cea de regres a crizei, determinând flexibilitatea acțiunilor.
III. CONCLUZII
Situațiile de urgență cu aflux mare de victime sunt inevitabile. O evaluare corectă și atentă a
riscurilor, precum și o planificare eficientă a activităților și resurselor va permite reducerea
impactului acestor situații asupra activității de bază. O mare parte a acestor situații poate fi
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gestionată utilizând resurse care acționează într-un mod redundant pentru a diminua efectele
scontate ale situației de urgență.
Planul albpermite gestionarea situațiilor de urgență produse în afara spitalului, reprezentând
planul de răspuns al unităților sanitare cu paturi în cazul unui aflux masiv de pacienți în urma unui
accident colectiv, a unei calamități, epidemii sau pandemii (Ordin Nr. 2021/691 din 12 decembrie
2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul naţional de
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii).
Acesta necesită resurse umane, logistice, financiare suplimentare, precum și o pregătire
adecvată pentru a putea asigura capacitatea de răspuns a unității sanitare în scopul acordării de
îngrijiri medicale de urgență unui număr de pacienți peste capacitatea uzuală, prezentați într-un
interval foarte scurt de timp (sub 24 de ore). El trebuie să permită comanda, controlul și
coordonarea secțiilor/compartimentelor /serviciilor din interiorul spitalului, dar în relație cu celelate
servicii de urgență implicate în soluționarea situației de criză și să asigure servicii medicale,
medico-sociale și psihologice la un standard de calitate și adaptate necesităților personalului,
rudelor victimelor și mass-media.
În cazul incidentelor cu victime multiple, mijloacele de evaluare și tratament utilizate în
stuațiile de rutină pot fi modificate pentru a permite managementul tuturor pacienților care se
prezintă la UPU/CPU. Exercițiile și simulările permit personalului să își însușească aceste
modificări pentru a le aplica cât mai eficient în cursul situațiilor de criză. Sistemele de comunicații,
în cazul dezastrelor sau în anumite situații de urgență majore pot fi afectate. În aceste condiții
Planul alb stabilește principalele mijloace de comunicare care trebuie/pot fi utilizate.
În cazul Spitalului se descriu 3 nivele de declanșare pentru incidentele cu victime multiple:
1. între 0 și N1 victime – Nivel de rutină;
2. între N1 și N2 victime – Nivel de declanșare 1 (COD GALBEN);
3. peste N2 victime – Nivel de declanșare 2 (COD ROȘU).
Rolul acestor nivele este acela de a permite stabilirea anumitor măsuri specifice care trebuie
abordate sau resurse care trebuie alocate pentru situațiile de urgență de amploare. Fiecare spital își
va defini valorile corespunzătoare parametrilor N1 și N2 în funcție de resursele disponibile.
Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiplela diverse spitale este
întocmit, la nivelul anului 2017, pe o structură generală conform recomandărilor din Ghidul de
elaborare a Planului Alb pentru spitale (2015). Structura acestuia însă, necesită a fi detaliată și
adaptată astfel încât să realizeze o corelație între:
 Zona de poziționare/așezare a spitalului – zonă centrală, de mare accesibilitate şi cu
mare afluenţă de populaţie pe tot parcursul anului;
 Tipurile de dezastre ce pot surveni în zonă – în funcție de anotimp, riscuri specifice
(zonă cu numeroase clădiri vechi, străduțe înguste, populație îmbătrânită, vulnerabile în
caz de cutremur/alte dezastre);
 Numărul de victime.
De asemenea, obiectivele trebuiesc revizuite și clar definite în funcție de posibilități și
dotarea existentă la ora actuală, fiind necesară întocmirea unui capitol cu ”lecții învățate” după
anumite evenimente sau exerciții de simulare pe baza scenariilor realizate, care au rolul de a
evidenția modul de reacție, plusurile/minusurile în astfel de situații, precum și desprinderea
măsurilor ce se impun în vederea îmbunătățirii Planului alb de intervenție în cazul incidentelor cu
victime multiple.
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RISCURILE ŞI AMENINŢĂRILE ADRESATE SECURITĂŢII NATIONALE
ŞI INTERNAŢIONALE, PRIN NERESPECTAREA PRINCIPIILOR
DREPTULUI MEDIULUI / RISKS AND THREATS TO NATIONAL
AND INTERNATIONAL SECURITY, RESULTED BY NOT COMPLYING
WITH THE ENVIRONMENTALPRINCIPLES
Emil GRIGORE1
Abstract (en): Environmental protection is the set of regulations, measures and actions aimed at maintaining,
protecting and improving natural environmental conditions, as well as reducing or eliminating, where possible,
environmental pollution and pollution sources. Internationally, it has been established that states have the sovereign
right to exploit their own resources in the national territory, according to the national policy in the field of environment
and have the duty to ensure that the activities, exercised within the limits of their jurisdiction, do not cause damage to
the environment. from other states.
The cross-border character of threats of this kind can be the cause and the ferment of some difficult states to
manage. The sources of insecurity from the environmental point of view are multiple, and their weight is aggravated by
the intrinsic connection between the political decision and the economic interests.
Keywords:principles, environmental law, risks, threats, security
Abstract (ro): Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca scop
menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de mediu, ca şi reducerea sau eliminarea, acolo unde este
posibil, a poluării mediului şi a surselor de poluare. În plan internaţional s-a stabit că statele au dreptul suveran de a-şi
exploata propriile resurse din teritoriul naţional, în funcţie de politica naţională în domeniul mediului înconjurător şi au
datoria de a asigura ca activităţile, exercitate în limitele jurisdicţiei lor, să nu provoace daune mediului înconjurător din
alte state.
Caracterul transfrontier al ameninţărilor de acest fel poate fi cauza şi fermentul unor stări conflictuale greu de
gestionat. Sursele de insecuritate din punct de vedere al mediului sunt multiple, iar ponderea lor este agravată de
conexiunea intrinsecă dintre decizia politică şi interesele economice.
Cuvinte-cheie: principii, dreptul mediului, riscuri, ameninţări, securitate.

I. INTRODUCERE
Termenul de mediu2 a fost folosit începând din sec. al XIX-lea în sens biologic, ca ambianţă
naturală a vieţuitoarelor. Ulterior în domeniul geografiei este definit ca spaţul locuit şi influenţat de
om.
Protecţia mediului presupune utilizarea raţională a resurselor naturale, prevenirea
combaterea poluării. Conservarea mediului reprezintă menţinerea reproducerea calităţii factorilor
naturali de mediu. Dezvoltarea mediului presupune ameliorarea calităţii factorilor naturali,
dezvoltarea valorilor naturale.
Noţiunea de mediu este caracterizată în literatura juridică ca fiind o noţiune cameleon,
deoarece cunoaşte numeroase valenţe, fiind utilizată şi în limbajul comun având înţelesuri mai mult
sau mai puţin diferite. Mediul poate fi văzut ca un ansamblu de factori naturali sau creaţi prin
activităţi umane care acţionează asupra condiţiilor de viaţă şi existenţă ale omului sau societăţii. În
doctrină şi legislaţie au fost utilizate în acelaşi timp, noţiunile de: mediu, mediu înconjurător, mediu
ambiant, mediu uman uneori, ca variante ale primei noţiuni, alteori exprimând sensuri diferite ale
acesteia.
Actualmente este folosită denumirea „mediu” şi nu aceea de „mediu înconjurător” care este
considerată a fi pleonastică.
Unii specialişti de la nivel european și internațional definesc mediul ca fiind „totalitatea
lucrurilor, fenomenelor, influenţelor, de natură să cauzeze schimbări de diferit ordin în activitatea
umană şi a omului însuşi, precum şi cele ce nu provoacă influenţă şi nu pot fi influenţate de om, dar
formează un anturaj al vieţii lui” potrivit legislației interne privind protecţia mediului mediul
1
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reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele
caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice,
precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior,
inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea
şi sănătatea omului.
Protecţia mediului constituie una cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane,
care a conştientizat faptul nu mai poate să se dezvolte în detrimentul mediului ambiant.
Impactul tehnologiei, prin intermediul proceselor de fabricație industriala, asupra mediului
ambiant constituie una din problemele principale ale omenirii. Esența acestei probleme este prezentata
in conceptul dezvoltării durabile care are in vedere nevoile generațiilor prezente și cele viitoare.
Acest concept reprezintă “capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei prezente fără a
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi” și se bazează pe cei
trei piloni fundamentali: dezvoltarea economica, dezvoltarea sociala și protecția mediului, in scopul
unei susțineri reciproce a prosperității economice şi conservării mediului.
Dezvoltarea durabila ne avertizează ca trăim intr-o lume finita, cu resurse de hrana și energie
limitate, subordonate problemelor de mediu. La începutul epocii dezvoltării industriale nu s-a știut
și ca urmare nu s-a ținut cont ca efectele negative ale procesărilor industriale sunt decalate in timp și
spațiu fata de momentul și locul acțiunii cauzei generatoare.
Diverse industrii profitabile pentru anumite comunități, cum sunt: turismul, pescuitul,
silvicultura și comerțul, au afectat negativ mediul de-a lungul timpului. Explozia dezvoltării
industriale din ultimii ani, reforma capitalismului și prăbușirea comunismului duc la un nou tip de
societate.
Din aceasta perspectiva, Alvin Toffler prezintă apariția societarilor postindustriale,
tehnocratice și informaționale. Indiferent de tip și denumire, aceste societăți vor fi in pericol atât
timp cat succesul economic va avea prioritate asupra justiției sociale și protecției mediului
înconjurător.
Dezvoltarea economică 3 este avută în vedere de societate nu numai pentru satisfacerea
cerinţelor materiale de bază ci pentru asigurarea resurselor de materii prime și energetice în scopul
îmbunătăţirii calității vieţii pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, dezvoltare socială şi un mediu
înconjurător mai bun.
Toate formele dezvoltării economice au un impact asupra mediului: ele folosesc resursele
naturale care, uneori, sunt în cantitate limitată şi generează, ca produse secundare, deşeuri, reziduuri
şi in final poluare. Există însă și multe căi prin care activităţile economice în context durabil pot
proteja sau îmbunătăţi mediul înconjurător.
Acestea includ măsurile eficiente privind energia, tehnologiile şi tehnicile de management
preventiv prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile, mai bună proiectare şi marketingul
produselor, reducerea la minimum a deşeurilor şi reziduurilor nereciclabile, practicile agricole
coordonate cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; utilizarea mai bună a terenurilor şi
construcţiilor, eficienţa îmbunătăţită a transporturilor etc.
Politica de mediu este acum considerată parte a politicii generale în ceea ce privește
dezvoltarea economică și socială a Comunității4.
Nu a fost întotdeauna așa, iar preocupările de mediu au venit doar în întâmpinarea aspectului
politic în anii 60. De la începutul anilor '70, au început acţiuni internaţionale de protejare a mediului
şi a naturii, acesta fiind momentul în care s-a recunoscut că există o criză ecologică mondială.

II. NERESPECTAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI MEDIULUI
Îngrijorarea pentru starea mediului şi a componentelor sale este tot mai mare datorită
imenselor pericole care ameninţă condiţiile de viaţă pe planetă şi însuşi viitorul speciei umane.
M. Duțu, Tratat de dreptul mediului, Ediţia A III-A, Editura C.H. BECK, Bucureşti, 2007, p. 66
N. Diaconu, D.A. Crăciunescu, Dreptul Uniunii Europene Privind Politicile Economice, ANEXE, Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene – Extras -, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.123
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Efectele acestei crize ecologice s-au constatat a fi globale, deoarece deteriorările de mediu nu
cunosc frontiere, consecinţelor lor, care se răspândesc pe suprafeţe întinse. Pot fi exemplificate
mareele negre, accidente nucleare, ploile acide care au distrus pădurile Europei de Nord, distrugerea
pădurilor tropicale, epuizarea stratului de ozon, pericole majore pentru populaţia globului.
Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca
scop menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de mediu, ca şi reducerea sau
eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului şi a surselor de poluare5.
În condiţiile dezvoltării civilizaţiei, cu toate avantajele şi dezavantajele ei, protecţia şi
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu au devenit pentru întreaga umanitate un obiectiv primordial, o
sarcină dificilă a cărei realizare presupune nu numai eforturi material-financiare şi organizatorice
naţionale şi internaţionale, ci şi fundamentarea unor concepţii ştiinţifice pentru această activitate,
formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe ecologice.
În doctrina internaţională, preluată şi de doctrina noastră, se pot distinge mai multe concepte
referitoare la întrebarea pentru cine trebuie apăraţi factorii de mediu şi realizat un echilibru ecologic
corespunzător.
Conceptul geocentric face din protecţia mediului un scop în sine, mediul urmând a fi ocrotit
în general, dar condamnându-se orice intervenţie a omului pentru protecţia naturii şi a mediului
artificial. În această concepţie, omul se pierde aproape complet din atenţie, el fiind considerat doar
unul din multiplele elemente care se cer ocrotite pentru ca natura să rămână neatinsă în puritatea ei.
Din aceste motive geocentrismul apare ca o concepţie extremistă pe care o susţin doar puţini
ecologişti.
Conceptul biocentric vede în centrul preocupărilor ecologice ale omului toate celelalte forme
de viaţă. În această concepţie, se cere ca omul să nu intervină în viaţa speciilor decât pentru a le
oferi protecţie. Susţinătorii acestei orientări nu ţin seama de faptul că apărarea biosferei, în
condiţiile în care nu-şi poate asigura existenţa şi dezvoltarea decât folosindu-se de natură(ceea ce i
se interzice în această orientare), nu poate fi realizată fiindcă nu este raţional. Prin urmare, această
orientare nu poate interesa decât puţini oameni.
Concepţia atropocentrică6 subsumează totul nevoilor crescânde ale omului,şi nimic altceva
nu contează. Esenţa acestei concepţii exprimă o enormă eroare: a privi omul ca având dreptul să
facă ce doreşte şi în numele intereselor sale, să încalce legile naturii, ceea ce este de neacceptat,
fiind o idee împinsă la absurd. Absolutizarea necesităţilor imediate ale omului se transformă în
contrarul ei. În acest fel, omul şi-ar putea permite să distrugă înseşi bazele naturale ale existenţei
lor.
O astfel de concepţie nu poate sta la baza soluţionării problemei complexe şi dificile a
protecţiei mediului şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu. Un concept complex şi realist care ţine
cont de neajunsurile sesizabile şi cele prezumtive ale ideilor exprimate în tezele anterioare este
reconcilierea omului cu natura şi cu sine însuşi, care are în vedere nevoile multiple ale omului, dar
şi legile naturii, respectul pentru viaţă în general şi diversitatea ei, pentru echilibru ecologic, pentru
sănătatea Pământului şi progresul societăţii umane.
În această concepţie, protecţia mediului natural reprezintă protecţia omului însuşi şi a
dezvoltării sale, iar protecţia omului presupune protecţia tuturor factorilor de mediu. Activitatea de
protecţie a mediului trebuie începută cu lichidarea cauzelor poluării, care poate duce la prevenirea
consecinţelor nefaste ale acestui fenomen ce periclitează, în raport cu timpul şi spaţiul, viaţa pe
Pământ.
Pentru definirea acestei noţiuni se porneşte de la o idee generală ce exprimă modul de viaţă,
individuală şi socială, a omului, care constituie condiţia morală, spirituală pentru existenţa acesteia
şi a societăţii umane. Un alt punct de plecare pentru circumscrierea conceptului la care ne referim
ne este oferit de reglementările legale în materie privitoare la sarcinile care stau în faţa acestei
Al. Gore, Probleme globale ale omenirii. Pământul în cumpănă. Ecologia şi spiritul uman, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1995, p. 44
6
Dr. Ing. C.D. Gabrian, Ghid de Mediu, Capitolul VI. Controlul poluării, Editura Monitorul Oficial, Colecţia Ghiduri
Legislative, Aprilie 2008, p.59
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activităţi, adică păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali
de mediu, dezvoltarea valorilor naturale ale tării, ale naturii în general, asigurarea unor condiţii de
viaţă şi de muncă tot mai bune generaţiilor actuale şi viitoare.
Protecţia mediului tinde, deci, spre ferirea de influenţe negative a mediului natural şi
artificial prin descoperirea cauzelor poluării şi înlăturarea acestora, reducerea efectelor poluării şi,
dacă este posibil, chiar eliminarea totală a acestora spre binele omului şi omenirii. Scopul principal
al protecţiei mediului este ocrotirea omului. Acesta fiind un scop indirect, deoarece pentru
realizarea acestuia se impun sarcini permanente în cele mai variate domenii ale activităţii socialeconomice, ca una din preocupările contemporane prioritare, ce se justifică prin interesele vitale ale
omenirii de a trăi într-un mediu sănătos.
Datorită importanţei acestei activităţi, protecţia mediului este o sarcină a întregii societăţi şi
se realizează în interesul tuturor membrilor societăţii. La rândul ei, protecţia mediului are sarcini
proprii care rezultă din normele dreptului mediului. Sarcina generală a protecţie mediului constă în:
-înlesnirea ocrotirii şi formării mediului
-descoperirea cauzelor poluării
-stabilirea modalităţilor şi condiţiile prevenirii poluării
- reducerea şi înlăturarea efectelor acesteia - aplicarea acestor modalităţi în acord cu
interesele întregii societăţi.
Satisfacerea imperativului unei dezvoltări economice durabile cere, în mod imperios, o
restructurare a agriculturii, utilizarea energiei şi a producţiei industriale după modelul naturii7.
Astfel în industrie sunt necesare procese care să folosească cu o foarte mare eficienţă
materiale şi energie, să valorifice produsele secundare şi să genereze cantităţi foarte mici de
deşeuri8. La rândul său agricultura va trebui să se bazeze pe deplin pe serviciile gratuite oferite de
ecosisteme şi să renunţe astfel la o dependenţă aproape exclusivă de surogate produse de om.
Dacă, în societatea industrială, raţiunea producţiei de bunuri domina raţiunea producţiei de
riscuri, în societatea actuală, a riscului, relaţia s-a inversat. Forţele productive şi-au pierdut
„inocenţa” de odinioară iar surplusul de putere pe care societatea l-a obţinut prin „progresul”
tehnico-economic este ameninţat de „producţia de riscuri”.
Proliferararea noilor riscuri şi ameninţări induse de societatea industrială (poluare, epuizarea
resurselor naturale, afectarea biodiversităţii şi a factorilor naturali etc.) amplifică aspectele de
insecuritate ale mediului global, astfel că, în perspectiva următorilor 10-15 ani, ordinea mondială va
arăta sensibil diferit, în condiţiile în care noua dinamică a relaţiilor internaţionale favorizează
eforturile comunităţii euroatlantice care vizează construcţia unui nou echilibru internaţional, capabil
să asigure expansiunea şi consolidarea libertăţii şi democraţiei. Este indubitabil că degradarea
mediului şi/sau punerea în pericol a echilibrului ecologic (datorate industrialismului sălbatic şi
modelului de dezvoltare urmat) pot crea, o stare de insecuritate a unei regiuni sau ţări prin apariţia
unor animozităţi între locuitori.
În plus, transformările din mediu, mai ales când nu sunt dorite, sau când creează avantaje
unilaterale, afectează sistemul de securitate9.
Rezoluţia ONU 2200/XXI/16.12.1966 stabileşte că statele au dreptul suveran de a-şi
exploata propriile resurse din teritoriul naţional, în funcţie de politica naţională în domeniul
mediului înconjurător şi au datoria de a asigura ca activităţile, exercitate în limitele jurisdicţiei lor,
să nu provoace daune mediului înconjurător din alte state10.
În caz contrar, caracterul transfrontier al ameninţărilor de acest fel poate fi cauza şi
fermentul unor stări conflictuale greu de gestionat. Sursele de insecuritate din punct de vedere al
7

Al. Kiss, D. Shelton, Manual of European Environmental Law, Cambridge, 1993, p. 38.
V Ionescu, Dezvoltarea durabilă: Model de dezvoltare sau mecanism de cooperare?, În „Ziua”, Ediţie Electronică, 29
Iulie 2003.
9
În anumite condiţii ameninţările de acest fel pot deveni cauze ale unor confruntări militare (distribuţia apei, poluarea
excesivă, distrugerea florei şi faunei ş.a.).
10
European Community Environment Legislation, Vol. 3, Chemicals, Industrial Risks And Biotechnology, Office For
Official Publications Of E.C., Luxemburrg, 1992.
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mediului sunt multiple, iar ponderea lor este agravată de conexiunea intrinsecă dintre decizia
politică şi interesele economice11.
Efectele activităţilor umane specifice economiei moderne asupra mediului, determină:
a. dereglarea ecosistemelor datorată schimbărilor climatice, reducerii biodiversităţii,
despăduririlor, degradării solurilor (deşertificări, eroziuni, etc.), afectării stratului de ozon, poluării
de orice natură;
b. crize energetice datorate epuizării resurselor naturale energetice sau închiderii
capacităţilor poluante sau periculoase de producţie sau de distribuţie a energiei;
c. crize demografice, cu toate consecinţele lor, datorate creşterii populaţiei, migrațiilor din
cauze ecologice sau cauzate de foamete, boli ori sărăcie;
d. crize alimentare datorate dereglării ecosistemelor, concurenţei acerbe dintre piaţa
energetică şi piaţa alimentară (cerealele fiind folosite acum mai repede pentru producţia de
carburant decât pentru hrană).
e. crize economice datorate celorlalte puncte de pe agendă şi anume: dereglării
ecosistemelor, crizei energetice, crizei demografice, crizei alimentare;
f. crize sociale (dezordini civile) care includ şi distrugeri ale mediului datorită violenţelor şi
acţiunilor armate ori modificărilor artificiale ale vremii. Ameninţărilor şi riscurilor descrise mai sus
li se adaugă vulnerabilităţile determinate de gradul foarte ridicat de complexitate a sistemelor de
producţie, distribuţie, a modului de locuire, a sistemelor de transport, de comunicaţii etc., care fac
ca societatea contemporană să fie mare producătoare de riscuri de securitate.
Riscurile și amenințările asupra securității pot apărea sub următoarele forme12:
Despăduriri - Extinderea nevoilor umane creează mari presiuni asupra pădurilor, păşunilor şi
stocurilor, cărora acestea nu le pot rezista.
La începutul secolului XXI, suprafaţa împădurită a Pământului era estimată la 5 miliarde ha.
De atunci a scăzut la sub 4 miliarde ha. Regiunile în dezvoltare au pierdut din 2010 încoace circa 13
milioane ha pădure pe an. În prezent, numai 40% din suprafeţele împădurite rămase pe glob pot fi
clasificate ca păduri de frontieră, aşa cum acestea sunt definite de WRI ca „sisteme forestiere
intacte, naturale, relativ nemodificate şi destul de mari pentru a-şi păstra întreaga biodiversitate,
inclusiv populaţii viabile ale speciilor larg răspândite asociate cu fiecare tip”. Trei sferturi din
cantitatea de lemn provenită din despăduriri este folosită pentru obţinerea de combustibil.
Tăierea pădurilor prezintă pe lângă impactul ecologic şi impact economic deosebit de
important deoarece pagubele din defrişări sunt estimate de către Banca Mondială la 1,5 miliarde de
dolari. O altă practică dăunătoare pentru păduri constă în defrişarea prin ardere pentru eliberarea
terenurilor pentru agricultură13.
Deoarece cererea urbană de lemne de foc depăşeşte rata durabilă de recoltare a pădurilor din
apropiere, pădurile se retrag încet de lângă oraşe în cercuri tot mai largi. Odată ce aceste cercuri se
măresc, costurile transporturtului lemnelor de foc cresc generând dezvoltarea industriei de mangal
care este o formă mai concentrată de energie.
Degradarea solului - Solul este un ecosistem complex, rezultat dintr-un complicat echilibru,
el fiind principalul factor de care depinde producţia de hrană a omenirii motiv pentru care a mai fost
numit şi „fundaţia civilizaţiei”. Dar spre deosebire de alte resurse naturale, solul este limitat şi
practic ireversibil căci odată distrus, el nu se va mai putea reface aşa cum a fost, pentru că nu se pot
reproduce condiţiile şi istoria formării lui.

Astfel, fie că avem de a face cu exploatări miniere extensive, de implantarea de vectori industriali toxici în arii
urbane, de traficul auto, de defrişări masive, de modificări sau proastă întreţinere ale terasamentelor cursurilor de apă,
de deversări accidentale sau voite în suprafeţele de apă, de limitare a ariilor rezervaţiilor naturale în folosul unor nou
descoperite zăcăminte naturale etc., putem vorbi de riscuri şi ameninţări la adresa securităţii umanităţii şi în particular a
cetăţenilor europeni.
12
C. Lepage, Droit et Environnement, Pouvoir, Nr. 127, Pao Edition Du Seuil, Novembre 2008, p.107
13
WRI – Institutul Mondial Pentru Resurse.
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III. CONCLUZII
În ultimul secol, circa o treime din toate terenurile agricole pierd solul mai repede decât
acesta se poate forma reducând productivitatea inerentă a terenurilor.
Deşertificarea reprezintă procesul de transformare a terenurilor productive în zone pustii
prin utilizare excesivă şi administrare defectuoasă. Potrivit unui studiu efectuat de specialişti de la
13 institute europene de pedologie şi meteorologie, printre care şi din Romania 14 se arată că
încălzirea vremii va afecta tot continentul, dar zonele cu risc mare de deşertificare sunt cele din
jumătatea sudică a continentului.
România este şi ea pe lista zonelor unde schimbările vor fi accentuate. Alături de Spania,
Italia şi Grecia, ţara noastră se află printre primele afectate de schimbarea vremii, manifestările
urmând a fi vizibile încă din anii 2015-2025.
Scăderea biodiversităţii se poate manifesta la rândul său prin: epuizarea resurselor piscicole,
dispariţia unor specii de plante şi animale, schimbările climatice abrupte, degradarea stratului de
ozon, ploile acide.
Toate aceste amenințări și riscuri sunt produse de poluare. Poluarea a fost definită de
Consiliul OCDE (în 1974) ca „introducerea de către om, direct ori indirect, de substanţe ori de
energie în mediu care antrenează consecinţe prejudiciabile de natură a pune în pericol sănătatea
umană, vătăma resursele biologice şi ecosistemele, a aduce atingeri agrementelor ori a împiedica
alte utilizări legitime ale mediului”.
La rândul său Uniunea Europeană defineşte poluarea (în cadrul unei Directive pentru aplicarea art.
35 din Tratatul de la Maastricht) ca „activitatea prin care omul introduce direct sau indirect în mediu,
substanţe solide, lichide, gazoase, sub formă de energie, vapori sau zgomote ce cauzează deteriorarea
resurselor, a ecosistemelor, a peisajului, proprietăţii şi sănătăţii umane”. Din cele ce precedă, rezultă că
marea majoritate a definiţiilor reţinute în actele juridice internaţionale văd în poluare o alterare a mediului,
până la acţiuni care provoacă pagube tangibile, cu consecinţe materiale demonstrabile.
În plan național, România, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului statuează, în art.
2 pct. 51, că poluarea înseamnă „introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce
prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare
sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime”, la punctul
anterior (50) al aceluiaşi articol stabilind că prin poluant se înţelege: „orice substanţă, preparat sub
formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie elctromagnetică,
ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor
acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale”15.
Poluarea aşa cum a fost definită, poate afecta oricare din elementele de mediu, atmosferă,
apă, sol sau subsol, fiind cauza multora dintre fenomenele prezentate mai sus: dereglării
ecosistemelor, schimbărilor climatice, degradării stratului de ozon, ploilor acide etc.
Putem afirmă cu tărie că poluarea este generatoarea și principalul factor de amenințarea atât
pentru mediul înconjurător cât și in extenso la nivel macro asupra securității naționale a unui stat,
iar statul nostru ca oricare altul nu face excepție16.
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, GARANŢIE A LIBERTĂŢII
INDIVIDUALE / SOCIAL RESPONSIBILITY,
GUARANTEE OF INDIVIDUAL FREEDOM
Viorel VELIŞCU1
Emil GRIGORE2
Abstract (en): Responsibilities are a basis of universal values such as "devotion, simplicity, trust, loyalty,
fidelity, humble modesty and connectedness", and in the end all these can lead to education based on characterization
and a self-critical spirit, but they are available after a rebirth of self. - to him personally.
The responsibility to do this is possible without having a key factor for all areas regarding active care, namely
respect. Respect and justice are two existing conditions for every contemporary activity of societies.
Respect involves awareness, appreciation and tolerance and is necessary to establish dialogue, care inevitably
includes accepting differences and other special parts. Responsibility is related to identity, demand for care and respect,
for each learning involved about emotions related to identity. Justice affirms the universality of human values, and can
thus provide traditional care for self-absorption and inward direction. The two principles must always be balanced for
practical responsibility.
Keywords:social responsibility, fundamental rights, guarantees, individual freedoms, values
Abstract (ro): Responsabilitatea are la baza un set de valori universale precum “devotament, simplicitate,
încredere, loialitate, fidelitate, modestie umilă şi conexitate”, iar în final toate acestea duc la o educaţie bazată pe
dezvoltarea caracterului şi un spirit autocritic dezvoltat ce are drept rezultat o renaştere a eu-lui personal.
Responsabilitatea nu este posibilă fără factorul cheie din toate domeniile în care activează aceasta, şi anume
respectul. Respectul şi justiţia sunt două condiţii existenţiale ale activităţii contemporane ale unei societăţi.
Respectul implică conştientizare, apreciere şi toleranţă şi este necesar pentru stabilirea dialogului, care include
în mod inevitabil acceptarea diferenţelor şi particularităţilor celorlalţi. Responsabilitatea este legată de identitate, care
cere şi ea respect, deoarece orice învăţare implică emoţii conectate identităţii. Justiţia afirmă universalitatea valorilor
umane, şi astfel poate provoca tradiţia care a devenit auto-absorbantă şi îndreptată către interiorul sau. Cele două
principii trebuie să se echilibreze întotdeauna pentru practică responsabilităţii.
Cuvinte-cheie: responsabilitate socială, drepturi fundamentale, garanţii, libertăţi individuale, valori

I. INTRODUCERE
Definirea conceptului de responsabilitate socială nu se poate face fără a arăta şi influenţele
ce le-a suferit de-a lungul timpului conceptul de responsabilitate atât din perspectiva eticii cât şi din
cea a religiei.
Detaşarea dreptului şi a conceptelor sale de religie s-a produs relativ târziu şi regăsim totuşi
o serie de reminiscenţe în definirea anumitor termeni3. Ambrose Bierce spunea că responsabilitatea
este o sarcină uşor transferabilă de pe umerii omului pe cei ai lui Dumnezeu.
Astfel conceptul de responsabilitate este văzut în religia creştină că o atitudine serviabilă
care este concentrată în persoană lui Hristos. Hristos rezumă responsabilitatea la “unul pentru
ceilalţi”, la omul dedicat servirii altora. Acesta implică o supunere lui Hristos şi prin el, un răspuns
la realităţile din cadrul relaţiilor de zi cu zi. Acest fapt implică o acceptare mutuală, atât a libertăţii
de răspuns, cât şi a vinei împărţită de către toţi în aceeaşi formă.
Prin urmare, nu este un punct de vedere facil asupra responsabilităţii, cerându-se atât o
responsabilitate incluzivă (pentru ceilalţi), cât şi o responsabilitate a propriilor valori şi practici,
incluzându-se eşecurile morale şi limitările. Esenţă este reprezentată de acceptarea responsabilităţii
personale, dar şi de simţul unei recunoştinţe imediate faţă de Dumnezeu.
Conceptul este prezentat, tot de către religie dar în consonanţă cu etică vremurilor, fără să
evidenţieze implicaţiile, şi conectează responsabilitatea cu conştiinţa, fapt care stă în centrul Noului
Conf.univ.dr., Academia De Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, veliscuvio@yahoo.com.
Doctorand, Academia De Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, București, emil.grigore@yahoo.com.
3
M. Bădescu, Teoria răspunderii şi sancţiunii juridice, în vol. „Concepte fundamentale în teoria şi filosofia dreptului”,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 123.
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Testament, unde responsabilitatea pentru „cerşetorul aflat la poartă” este legată de conştientizarea
prezenţei cerşetorului în acel loc; astfel se sugerează că conştientizarea celuilalt are întotdeauna o
fundaţie etică, nu numai epistemologică4.
Responsabilitatea bazată pe răspundere faţă de divinitate fixează o provocare viitoare şi o
legătură, implicit în aria vieţii publice. În acelaşi timp, poate exista un dialog cu toate componentele
vieţii publice despre felul în care responsabilitatea este îndeplinită. Acest element este evitat chiar şi
în etica aplicată deoarece duce responsabilitatea dincolo de răspunsul simplist existenţialist,
aducând-o la un dialog reflectiv şi la o colaborare în planificare.
Putem spune că acest concept de responsabilitate creează o legătură importantă între practică
şi valoare, între credinţă şi morală.
În societatea actuală aşteptările morale ale individului vor fi mai extinse asupra modului în
care persoanele ar trebui să se comporte în contract, lucru care cere o conştientizare a limitărilor
persoanei sau comunităţii umane la care se face raportarea, evitându-se asumarea unei
responsabilităţi prea mari, şi a unei capacităţi de a lucra împreună cu ceilalţi, de a negocia şi de a
împărţi responsabilitatea5.
II. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ – DREPT /OBLIGAŢIE FUNDAMENTALĂ
A INDIVIDULUI
Responsabilitatea implică un proces raţional de luare a deciziei care permite persoanei să-şi
asume în totalitate acţiunea care derivă din decizie. Mergând mai departe se argumentează faptul că
luarea deciziei constituie o evaluarea puternică ce conectează acţiunea luării deciziei, şi că această
reprezintă identitatea morală a persoanei. Pentru a fi responsabil pe deplin, individul trebuie să fie
conştient de contextul lui social, de relaţiile semnificative, de efectul mutual al acelor relaţii.
În perioada antică Aristotel percepea responsabilitatea ca fiind interconectată cu
imputabilitatea, garanţia şi răspunderea6. Imputabilitatea era înţeleasă în acele vremuri, ca acţiunea
ce poate fi atribuită unei persoane, ceea ce face ca persoana să fie responsabilă pentru aceste acţiuni
şi pentru deciziile luate.
În ceea ce priveşte răspunderea, persoana este responsabilă sau putea fi trasă la răspundere
în faţă cuiva, iar prin garanţie, o persoană era responsabilă pentru ceva sau pentru cineva.
În doctrina teologică responsabilitatea este mutată de la răspunderea pentru consecinţe, la
răspunderea pentru păcatele omenirii: „din momentul în care te faci sincer responsabil pentru tot şi
pentru toţi oamenii, vei vedea de îndată că este chiar aşa şi că vei fi blamat pentru toţi şi pentru
toate lucrurile”.
Responsabilitatea are la baza un set de valori universale precum “devotament, simplicitate,
încredere, loialitate, fidelitate, modestie umilă şi conexitate”, iar în final toate acestea duc la o
educaţie bazată pe dezvoltarea caracterului şi un spirit autocritic dezvoltat ce are drept rezultat o
renaştere a eu-lui personal.
Dacă continuăm analiza din perspectiva religioasă observăm că „ideea de responsabilitate
este imaginea omului care răspunde, a omului implicat în dialog, a omului care acţionează cu scopul
de a se acţiona”, iar responsabilitate este teleologică7.
Ideea responsabilităţii ca formă a răspunderii în faţa divinităţii nu este specifică doar
creştinismului, astfel Fethullah Gülen observă importanţa societăţii civile şi a responsabilităţii
musulmanilor de a contribui la crearea unei societăţi civile, nu numai de a se focaliza asupra
comunităţii. Mai mult dezvoltarea simţului responsabilităţii la indivizi este văzut ca o prelungire a
grijii pentru pace şi chiar pentru democraţie8.
4

http://www.crestinortodox.ro/morala/morala-crestina-etica-filosofica-70838.html.
http://ro.fgulen.com/conferinta-de-lucrari/fethullah-gulen-conferinta-de-la-washington-dc/297-gulen-conference-inwashington-dc-fethullah-gulen-and-the-concept-of-responsibility.html.
6
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/jul09/vol66/num10/a-school-for-peace-and-justice.aspx.
7
http://ro.fgulen.com/conferinta-de-lucrari/fethullah-gulen-conferinta-de-la-washington-dc/297-gulen-conference-inwashington-dc-fethullah-gulen-and-the-concept-of-responsibility.html.
8
„Dumnezeu atotputernicul a creat oameni cu dispoziţii şi potenţiale diferite, aşa încât viaţă socială a oamenilor să fie
menţinută prin intermediul ajutorului reciproc şi al diviziunii muncii”.
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Continuând logică laturii morale a responsabilităţii ajungem să avem de-a face cu mai multe
tipuri de responsabilitatea, cum ar fi: profesională, corporatistă, socială, civică, de mediu şi globale.
Etica are o viziune proprie asupra conceptului, unii specialişti considerându-l drept un
principiu fundamental, iar alţii precum William Schweiker realizează o paralelă între etică şi religie
susţinând9 că acest concept este prea puţin consistent pentru a reprezenta un principiu de bază.
Responsabilitatea se leagă întotdeauna de scopul identificat în menţinerea integrităţii vieţii şi a
răspunsului faţă de Dumnezeu. El argumentează că responsabilitatea este importantă atunci când
este folosită libertatea individuală şi atunci când aceasta conferă o putere mărită umanităţii.
Responsabilitatea are o influenţă puternică asupra medierii şi astfel se focalizează pe
raţionalitate şi pe dialog. Dialogul care pune în centru practica accentuează angajamentul împărtăşit
faţă de învăţare şi acţiune în aşa fel încât este angajată responsabilitatea.
Responsabilitatea nu este posibilă fără factorul cheie din toate domeniile în care activează
aceasta, şi anume respectul. Respectul şi justiţia sunt două condiţii existenţiale ale activităţii
contemporane ale unei societăţi.
Respectul implică conştientizare, apreciere şi toleranţă şi este necesar pentru stabilirea
dialogului, care include în mod inevitabil acceptarea diferenţelor şi particularităţilor celorlalţi.
Responsabilitatea este legată de identitate, care cere şi ea respect, deoarece orice învăţare implică
emoţii conectate identităţii. Justiţia afirmă universalitatea valorilor umane, şi astfel poate provoca
tradiţia care a devenit auto-absorbantă şi îndreptată către interiorul sau. Cele două principii trebuie
să se echilibreze întotdeauna pentru practică responsabilităţii10.
Încă din cele mai vechi timpuri societatea a avut nişte reguli de conduită. Plecând de la
perioada incipientă, aceste reguli erau mai mult de natură morală dar, o dată cu evoluţia societăţii,
ele au dobândit treptat multiple caractere.
În zilele noastre putem afirma că în societate se poartă o răspundere morală, religioasă,
politică şi, nu în ultimul rând, juridică. Orice discuţie ce abordează nemijlocit răspunderea, în
oricare formă de existenţă a sa, are la bază eventuala nesocotire a unor norme existente care
prescriu o anumită conduită concretă, lucru firesc, deoarece nu se poate răspunde decât pentru ceva
neacceptat de societate sau dezaprobat11.
Conexiunea între etică, morală, religie, sociologie, este reliefată cel mai bine de scriitorul
post-Holocaust, Bauman. Acesta spunea că umanitatea trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru
toate crimele comise de oameni, iar toate naţiunile poartă vină răului comis de toţi ceilalţi, deşi prin
natura fiinţei umane individul tinde să evite responsabilitatea. Această evitare sau negare a
responsabilităţii este văzută din lumina aceasta a păcatelor faţă de divinitate şi nu se referă strict la
răspunderea morală pentru păcatele celorlalţi, ci mai degrabă la învăţămintele pe care umanitatea
trebuie să le tragă din acele păcate.
Responsabilitatea socială nu este un concept inventat de societatea modernă ci este mai
degrabă un rezultat al dezvoltării şi maturizării societăţii din punct de vedere moral, etic, religios,
economic, etc.
În perioada premergătoare celei moderne, responsabilitatea era una personală, dar ea a
constituit punctul de pornire către o responsabilitate socială mai largă, ce are drept scop o mai bună
distribuire a resurselor şi o mai largă cooperare între grupurile sociale 12 . Responsabilitatea
transcende orice interes personal, interesele societăţii şi ale comunităţii având întâietate.
Ideea de societate ca un cadru al responsabilităţii mutuale şi al diviziunii muncii, ne aduce în
preajma conceptului de responsabilitate.
Totuşi deşi discutăm despre o responsabilitate faţă de societatea sau comunitatea din care
face parte individul, în realitate ne confruntăm cu dezvoltarea responsabilităţii pentru propria
gândire. Dezvoltare ce implică adoptarea aceloraşi valori de către profesori şi de către comunitatea
9

W. Schweiker, Contemporary faces of Jewish, Christian and Islamic ethics, 2006
http://ro.fgulen.com/conferinta-de-lucrari/fethullah-gulen-conferinta-de-la-washington-dc/297-gulen-conference-inwashington-dc-fethullah-gulen-and-the-concept-of-responsibility.html
11
http://studiijuridice.md/revista-nr-1-2-2011/responsabilitatea-si-raspunderea-juridica-garantie-a-libertatii-individuale
12
http://fr.wikipedia.org/wiki/responsabilit%c3%a9_soci%c3%a9tale
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educaţională şi punerea lor în practică. Accentul în educaţie nu cade pe competiţie, ci mai degrabă
pe felul în care persoană poate să-şi dezvolte toate atitudinile care constituie baza acestei abordări.
Dacă ne referim la responsabilitatea faţă de comunitate şi implicaţiile ce le prezintă acţiunile
şi ritmul vieţii actuale, ar trebui să vorbim şi despre o responsabilitate bazată pe identificarea cu
mediul şi pe o conştientizarea acută a rolului omului în relaţia cu mediul înconjurător13.
Majoritatea indivizilor aleg să nu îşi exercite responsabilitatea personală, ci mai degrabă trec
această responsabilitate reprezentanţilor instituţionali, fără să ia în considerare valorile sau practică.
Acest fapt sugerează că responsabilitatea personală este legată responsabilităţii universale, aceasta
ducându-se dincolo de codurile unui grup etnic restrâns.
Conceptul de responsabilitate socială modernă datează încă de la începutul secolului al XIXlea când au început să apară primele corporaţii, iar proprietarii acestora şi-au asumat în cadrul
comunităţii un rol mai extins decât acela de oameni de afaceri, prin participarea la dezvoltarea
comunităţii lor prin construcţia de locuinţe, şcoli, biblioteci14.
În aceeași ordine de idei, printre reperele (principiile) fundamentale ale democraţiei poate fi
inclusă existența unui raport just între drepturi şi libertăţi, între obligaţii şi îndatoriri, între libertate
şi responsabilitate.15
În sens larg, responsabilitatea socială reprezintă implicarea statului în îmbunătăţirea calităţii
vieţii comunităţii din care face parte şi în care îşi desfăşoară activitatea.
Responsabilitatea socială este privită de multe ori cum am arătat şi mai sus ca o teorie etică,
în care indivizii sunt responsabili pentru îndeplinirea datoriei lor civice, iar de acţiunile unui individ
trebuie să beneficieze întreaga societate. În acest fel, trebuie să existe un echilibru între creşterea
economică şi bunăstarea societăţii şi a mediului.
Teoria responsabilităţii sociale este construită pe un sistem de etică, în care deciziile şi
acţiunile trebuie să fie validate din punct de vedere etic înainte de a continua. În cazul în care
cauzele de acţiune sau de decizie fac rău pentru societate sau pentru mediu, atunci ar fi considerat
iresponsabil social.
Trebuie avute în vedere valorile morale16, care sunt inerente în societate, cele care ar crea o
distincţie între bine şi rău. În acest fel, echitatea socială este considerată de cele mai multe ori, cel
mai important pilon al unei acţiuni a individului sau a societăţii. Fiecare individ are
responsabilitatea de a acţiona într-o manieră care este benefică pentru societate şi nu numai pentru
el însuşi.
Virtutea morală reală este în primul rând responsabilitatea de sine. Cine nu vede cum
societatea ar funcţiona mai bine dacă oamenii ar fi responsabili pentru ei înşişi? Adevărata
responsabilitate este de a sprijini sinele şi consecinţele acţiunilor sale, şi nu de a impune pe alţii să
suporte povara neconcordanţelor sale.
Responsabilitatea socială la fel ca şi conceptul de responsabilitate în general a fost preluat de
mai multe domenii, căpătând astfel sensuri diferite.
Astfel cel mai des întâlnit este conceptul de responsabilitate socială a companiilor
(întreprinderilor, firmelor, etc). Acest concept, Corporate Social Responsability17şi-a făcut simţită
prezenţa în anii 1970, şi îi este atribut lui Howard Bowen care defineşte noţiunea printr-o serie de
obligaţii ce conduc la politici, decizii şi linii de conduită compatibile cu obiectivele şi valorile
societăţii18.
Premisele care au favorizat adoptarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilitate socială a
companiilor au fost: tendinţa globală de erodare a rolului statului în economie, în contextul
globalizării; liberalizarea comerţului internaţional şi a tranzacţiilor financiare; extinderea
13

http://www.actionamresponsabil.ro/politica-comisiei-europene-privind-rsc/14022.
S. Meckled-Garcia, Human Rights Or Social Justice? Rescue Human Rights From The Outcomes View, In Ucl
Department of Political Science, School of Public Policy Working Paper Series, 2011.
15
A. Băncilă, Elaborarea și sistematizarea actelor normative, Editura Sitech Craiova, p.29.
16
P. Fauconnet, La Responsabilite, 2-Ieme, Edition, F. Alcan, Paris, 1928.
17
H.Bowen, Social responsabilities of the businessman, Ed. Harper New York, 1953
18
N. Tabara, F. Nuta, Responsabilitatea sociala a intreprinderii, mai mult decât o raspundere
morală, http://www.fiscalitatea.manager.ro.
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corporaţiilor globale transnaţionale; dezvoltarea noilor tehnologii ce asigură creşterea fluxurilor de
informaţii; şi slaba asigurare de către stat a unei protecţii sociale şi de mediu (cazul Argentina)19.
După apariţia conceptului au început să apară şi diferite definiţii, diferenţa dintre ele
constând în specificul domeniului în care îşi face prezenţa responsabilitatea socială.
Astfel Comisia Europeană defineşte responsabilitatea socială corporativă (RSC) ca fiind „un
concept prin care companiile integrează preocupări sociale şi de mediu în activităţile lor comerciale
şi interacţiunile cu stakeholderii, în mod voluntar”20.
O altă definiţie general acceptată este cea oferită de Dow Jones Sustainability Indexes: „un mod de
abordare a afacerilor care creează valoare pe termen lung pentru acţionari, prin valorificarea oportunităţilor
şi managementul riscurilor ce decurg din transformările economice, sociale şi de mediu”21.
Tot Comisia Europeană, în documentul ”Green Paper”, atribuie conceptului definiţia de: ”decizia
voluntară a organizaţiilor de a contribui la crearea unei societăţi mai bune şi a unui mediu mai curat”22.
Una dintre definiţiile responsabilităţii sociale aparţine lui Archie Caroll şi Ann Bucholtz,
care consideră că ”responsabilităţile economice, cele legale, cele etice şi cele filantropice, formează
responsabilitate socială completă”.
Consider că această definiţie a responsabilităţii economice poate fi extinsă la întreg
conceptul de responsabilitate socială.
Cu toate acestea dacă rămânem în sfera economică, specialiştii consideră că pentru a fi
subiectul domeniului responsabilităţii sociale, o companie trebuie mai înainte de toate să fie
responsabilă faţă de investitori, acţionari, adică să facă profit şi abia apoi trebuie să respecte legea,
să aibă o conduită etică faţă de părţile pe care le afectează prin activitatea ei şi să se achite de
responsabilităţile filantropice. Aici aş putea face o remarcă ce mă pune în antiteză cu specialiştii
domeniului care au stabilit o anumită ordine, cu care nu sunt de acord deoarece plasează cadrul
legal pe un plan secundar, primordial fiind profitul companiei.
Doar când toate aceste tipuri de responsabilităţi sunt asumate, putem vorbi de adoptarea
responsabilităţii sociale într-o companie şi doar dacă impactul asupra comunităţii depăşeşte
beneficiul de imagine.
În literatura română, responsabilitatea socială este definită ca fiind: ”ansamblul obligaţiilor
organizaţiei faţă de grupurile din societate, altele decât cele care au interese în întreprinderea respectivă”23.
Consiliul Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltare Durabilă (World Business Council for
Sustainable Development), prin reprezentanţii săi, Lordul Holme şi Richard Watts, defineşte
responsabilitatea socială ca fiind “un angajament continuu în domeniul afacerilor, în direcţia unei
comportări etice şi a contribuţiei la dezvoltarea economică, concomitent cu o creştere a calităţii vieţii
personalului şi a familiilor acestuia, dar şi pentru comunitatea locală şi societate în ansamblu”24.
Din definiţiile prezentate reiese că organizaţiile moderne pot şi trebuie să îşi fundamenteze
activitatea nu numai pe obiectivele legate de productivitate şi obţinerea de profit ci şi pe premisa că
îşi desfăşoară activitatea ca parte integrantă a societăţii, influenţând întreaga dezvoltare a acesteia.
Din acest punct de vedere, şi anume cel al manifestării în domeniul economic
responsabilitatea asocială poate fi definită ca angajamentul mediilor de afaceri de a contribui la
dezvoltarea economică durabilă, conlucrând cu angajaţii, familiile lor, comunitatea socială şi
societatea în ansamblul sau pentru a îmbunătăţi calitatea vieţi acestora.
Totuşi a fi responsabil social presupune nu doar împlinirea şi respectarea prevederilor legale
ci şi a trece dincolo de acestea până la creşterea investiţiei companiei în capitalul uman şi în relaţia
cu mediul înconjurător.
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III. CONCLUZII
Responsabilitatea socială se referă deci la contribuţia pe care trebuie să o aibă companiile la
dezvoltarea societăţii moderne. Odată cu trecerea timpului şi dezvoltarea societăţii şi implicit şi a
conceptului, această contribuţie a fost teoretizată diferit de mai multe curente de gândire.
Viziunile contemporane asupra responsabilităţii sociale tind să se refere atât la
responsabilitatea în ceea ce priveşte managementul relaţiilor interne cât şi la cele externe ale
companiei.
Tot acest concept priveşte două aspecte. Astfel un prim aspect se referă la dezvoltarea
comunităţii care respectă drepturile omului, asigură un cadru lucrativ bun şi care acordă atenţie
vocii democratice a forţei de muncă, iar cel de-al doilea aspect vizează încurajarea responsabilităţii
personale în cadrul forţei de muncă25.
Dacă facem trecerea spre sectorul public, statul, prin autorităţile administraţiei publice
promovează aplicarea conceptului de responsabilitate socială de către companiile în care acesta este
reprezentat şi de către instituţiile publice.
Prin menirea lor instituţiile publice au ca scop principal servirea interesului general,
public26. Din această perspectivă, companiile de stat şi administraţia publică trebuie să respecte
standardele şi cerinţele legale privind mediul, restructurarea, diversitatea, etica şi dezvoltarea, în aşa
fel încât să promoveze dezvoltarea pe termen lung.
Conceptul tot mai des întâlnit de management social-responsabil presupune ca organizaţiile
să aplice în mod curent bune practici în relaţia cu părţile cointeresate şi să integreze preocupările
privind societatea, economia şi mediul în activitatea proprie.
La fel cu am întâlnit acest concept în cadrul economic, administraţia publică a venit cu
specificul ei şi a adoptat conceptul de responsabilitate socială dar de această dată l-a atribuit
funcţionarilor publici.
Astfel responsabilitatea socială a funcţionarilor publici, a fost definită prin raportarea
conştientă la nevoile sociale, la sarcinile pe care le au şi pe care le consideră îndatoriri de prim
ordin. Pentru funcţionarii publici realizarea sarcinilor de serviciu şi rezolvarea cu promptitudine şi
seriozitate a problemelor cetăţenilor reprezintă felul de a fi şi scopul existenţei lor sociale27.
Sentimentul responsabilităţii sociale al funcţionarilor publici, sau mai bine spus lipsa
acestuia, este însoţit ca şi consecinţă de răspunderea juridică a acestora, în situaţiile în care aceştia
săvârşesc abateri, produc prejudicii şi tulburări ale bunului mers al activităţii sau prestigiului
autorităţilor din care fac parte, ori atunci când săvârşesc abuzuri de orice natura sau vatămă
drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor.
Deci şi în administraţia publică responsabilitatea precede răspunderii şi o poate elimina.
„Atunci când sistemul de valori este negat, omul încetează să mai fie responsabil, el devine
răspunzător pentru comportamentul sau ilicit”28.
În comportamentul funcţionarului public ar trebuie să primeze responsabilitatea, îndeplinirea
cu o convingere reieşită din înţelegerea raţională a fenomenelor, a sarcinilor sale, convins ca slujirea
cu credinţă a interesului public este baza comportamentului sau profesional şi moral29.
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REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / THE REFORM OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF INTEGRATION
IN THE EUROPEAN UNION
Gheorghe POPESCU1
Elena-Florentina NICA-DINU2
Abstract (en.):As part of Europe, Romania is organically linked to it and to the European democracies,
through the value system it promotes, through the ideological system that composes the culture of the Romanian people.
The establishment of a democratic regime meant for Romania and the continuation of the system of inter-war law, of
European inspiration, through the French branch.
The existence of a universally valid definition of the concept of public administration throughout the
European space, seems at first sight a utopian attempt. Given the existence of an administration in the structure of each
European state, the need for its organization and functioning, its relations with the Government, are indisputable
realities, undeniable, the activity and organization of the administration, in its specific, traditional forms, are obvious
obstacles in trying to give content uniform of the concept of administration.
The reform in the public administration has assumed and implies the use of innovative methods and tools,
specific to the information technology in modernizing the public administration and achieving the proposed objectives.
We consider that the most important changes refer to: the shift from focusing on inputs and budgets to focusing on
outputs; the transition from old to new management; the transition from bureaucratic procedures to proactive
management; the transition from control to empowerment; the shift from monopoly to competition; the transition from
standard servicesto individual services; the shift from the orientation towards organizations to the orientation towards
users of public services.
Keywords: globalization, public administration, romania, european space, reform, european state.
Abstract (ro.):Ca parte a Europei, România este legată organic de aceasta și de democrațiile Europene, prin
sistemul de valori pe care le promovează, prin sistemul ideatic ce compune cultura poporului român. Instaurarea unui
regim democratic a însemnat pentru România și continuarea sistemului de drept interbelic, de inspirație europeană,
prin filiera franceză.
Existența unei definiți universal valabilă a conceptului de administrație publică în întreg spațiul european, pare
la prima vedere o tentativă utopică. Dată existența unei administrații în structura fiecărui stat european, necesitatea
organizării și funcționării acesteia, raporturile sale cu Guvernul, sunt realități incontestabile, de netăgăduit, activitatea și
organizarea administrației, în formele ei specifice, tradiționale, constituie obstacole evidente în încercarea de a da un
conținut uniform noțiunii de administrație.
Reforma în administraţia publică a presupus şi presupune utilizarea metodelor şi instrumentelor inovative,
specifice tehnologiei informaţionale în modernizarea administraţiei publice şi realizarea obiective propuse. Considerăm
că schimbările cele mai importante se referă la: trecerea de la concentrarea pe inputuri şi bugete către concentrarea pe
outputuri; trecerea de la modalităţi vechi la cele noi de management; trecerea de la proceduri birocratice la
managementul proactiv; trecerea de la control la împuternicire; trecerea de la monopol la concurenţă; trecerea de la
servicii standard la servicii individuale; trecerea de la orientare spre organizaţii către orientarea spre utilizatorii de
servicii publice.
Cuvinte-cheie: globalizare, administrație publică, România, spațiul european, reforma, stat european.

I. INTRODUCERE
Rațiunea pentru care ne-am îndreptat spre alegerea acestei teme din cadrul Conferinței, se
datorează importanței și rolului deosebit pe care îl are administrația publică locală în cadrul vieții de stat.
Statul nu poate funcționa fără o administrație proprie, una care sa-i permită și să-i asigure
derularea mecanismelor sale specifice, după cum nici nu putem concepe o administrație, în absența
unor structuri statale pe care să le deservească, lipsind-o astfel de rolul său esențial, acela de a servi
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intereselor generale. Nici un stat nu poate fi antreprenorul tuturor serviciilor publice, ci autoritătiile
administrației publice locale alese la nivelul unitățiilor administrativ-teritoriale sunt cele care se
ocupă de organizarea derulării în condiții de eficiență maximă a serviciilor publice de interes local.
Reforma statului este o expresie mai puțin utilizată în literatura de specialitate, dar cu
siguranță o expresie mult mai folosită în politică. Orice organizație politică poate fi denumită „stat”
atâta timp cât administrația acestei organizații politice păstrează monopolul asupra utilizării în mod
legitim a violenței fizice în vederea menținerii și respectării ordinii. Astfel o reformă a statului ar
însemna modificarea relației dintre elementele constitutive ale acestuia și anume administrație violență legitimă - ordine. Putem afirma că reforma statului are sens atunci când este ghidată de
valorile democrației și orientată spre o bună guvernare. În ceea ce privește țara noastra, considerăm
că este oporună o primă reformă a statului , din punct de vedere al instituțiilor politice din sfera
legislativului și a executivului. Reforma statului poate cuprinde: reforma proceselor administrative,
reforma resusrelor umane, reforma funcției legislative .
Raportându-ne la tema tezei noastre de doctorat, în ceea ce privește reforma proceselor
administrative, pe de o parte, avem în vedere reformarea activității autorităților care realizează
administrația publică, la nivelul central și local, și, pe de altă parte, reforma raporturilor de putere
dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale.
Esențiale și prioritare pentru România sunt măsurile care vizează creșterea transparenței decizionale
și a acesului persoanelor interesate la informații de interes public, aceste măsuri conducând la o
calitate sporită a actului decizional la nivelul administrativ și la apropiera administrației publice de
cetățean. Referitor la a doua accepțiune, considerăm ca fiind necesare reforme ce vizează
descentralizarea administrativă pe considerente de eficiență instituțională, în sensul în care
transferul de competențe de la nivelul administrației centrale la nivelul administrației locale să
respecte principiul autonomiei locale.
Cât privește reforma resureselor umane, avem în vedere nevoia de creștere a numărului de
funcționari publici, a gradului de compentență, trebuie înființați poli de excelență în administrație,
reînființarea Institutului Național de Administrație, înbunătățirea activității ANFP, clarificarea
statutului înliților funcționari publici și nu în ultimul rând trebuie combătute practicile abuzive prin
care se accede și prin care se promovează în corpul funcționarilor publici.
În ceea ce privește Uniunea Europeană, în ultimii ani s-au introdus mai multe instrumente care
să asigure o bună regementare dar totodată sau găsit și procedurile necesare pentru aplicarea acesteia.
Prin comunicarea Comisiei Europene din 19.05.2015 „Legiferare mai bună pentru rezultate
mai bune„ , se continuă aplicarea principiilor bunei reglementări ce vor asigura beneficii vizibile
atât pentru cetățeni, cât și pentru instituții și societate. Comunicarea apare ca urmare a progreselor
aparute în urma Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) și se propune
o abordare bazată pe transparență și responsabilitate, ce trebuie să țină cont de punctele de vedere
ale celor cărora li se adresează legislația.
Se constată existența unei nevoi pentru deschidere și transparență din partea instituțiilor
Uniunii Europene și din partea statelor membre care trebuie să pună în aplicare aceste principii.
Abordarea se aplică atât pentru legislația în vigoare cât și pentru cea viitoare, deoarece este
esențială pentru dezvoltarea durabilă, pentru funcționarea pieței unice și pentru deblocarea
investițiilor necesare. Principiile reformei în domeniul reglementării la nivelul Uniunii Europene
sunt: principiul transparenței și al deschiderii către consultări, principiul revizuirii constante a
legislației existente, principiul înbunătățirii analizelor de impact și controlul calității, principiul
colaborării instituțiilor Uniunii Europene pentru o mai bună legiferare.
În prezent, Comisia Europeană a stabilit un standard foarte ridicat de bună legiferare, cu
angajamentul reînoit de a consulta părțile interesate în mai multe moduri inovatoare, cu indicarea
pașilor de urmat prin labirintul procedurii legislative ordinare, prin reducerea neîncrederii în actele
delegate, prin controlul evaluărilor.
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II. UNIUNEA EUROPEANĂ- ASPECTE DE REGLEMENTAREUniunea Europeană posedă capacitatea juridică de a încheia tratate (ius tractatuum), de a
întreţine relaţii şi de a fi reprezentată în raporturile sale cu celelalte subiecte de drept internaţional
(ius legationis); având propria sa identitate, ea este unul dintre membrele societăţii internaţionale cu
o politică exterioară şi securitate comună; în acelaşi timp, obligaţiile sale se opun statelor sale
membre care trebuie să le respecte şi să le execute.
Raportul dintre U.E. şi statele sale membre este conceput astfel, încât să ţină seama de
scopul final pe care îl are, iar pentru aceasta, Uniunea este înzestrată cu personalitate juridică, având
şi competenţe "pentru realizarea obiectivelor lor comune".
Conform Tratatul de la Lisabona: "Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu
tratatele, precum şi identitatea lor naţională, inerentă structurilor fundamentale politice şi
constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia locală şi regională. Însăşi existenţa U.E. o
presupune pe aceea a statelor; instituţiile ei de bază – Consiliul European, Consiliul, ca şi
Parlamentul, sunt constituite din şefii de stat sau de guverne ai statelor membre, respectiv aleşi în
statele membre, dând expresie tocmai acestei idei – U.E. se compune din state suverane. Acţiunea
externă a Uniunii - reglementată în Titlul V, înfăţişează întreaga gamă de situaţii (politica externă,
politica comercială comună, cooperarea cu alte state, ajutorul umanitar etc.) în care U.E. acţionează
în calitate de titular; ca atare, s-a stabilit cine o reprezintă, că are atribuţii de a încheia tratate ş.a.
Sistemele administrative europene, în îndeplinirea sarcinilor care le revin în contextul
executării legii şi al asigurării executării în concret al legii, se caracterizează prin existenţa a două
tipuri de structuri din punct de vedere teritorial:
1. Administraţia (guvernarea ) centrală
2. Administraţia (guvernarea ) locală
Sarcinile centrale sunt conferite, fie ministerelor, fie organismelor administrative specializate.
Sarcinile locale sunt îndeplinite, atât de instituţiile subordonate ierarhic organelor centrale
sau de administraţii specializate, cât şi de organe descentralizate autonome.
În statele federale puterea de decizie s-a transferat în seama organelor locale.
În statele centralizate structurile administrative au fost reconsiderate, deoarece centralizarea
excesivă şi autonomia absolută conduc la o lipsă de comunicare între organele de decizie naţionale
şi cele locale.
Construcţia administrativă actuală a Europei este rezultatul unui proces îndelungat de
evoluţie şi de negocieri care s-au finalizat prin semnarea în 1957 a Tratatului de la Roma; acesta a
reprezentat actul de naştere a Comunităţii Economice Europene şi totodată a unui sistem
administrativ supranaţional, care s-a mărit considerabil.
Sistemul administrativ al Uniunii Europene este format dintr-un complex de instituţii
supranaţionale, care urmăreşte să promoveze pe teritoriile ţărilor membre acţiuni concertate la nivel
guvernamental, dar în acelaşi timp, să menajeze suveranitatea politică şi economică a statelor
respective. În vederea realizării obiectivelor propuse, Uniunea Europeană a creat, în baza tratatului,
cinci instituţii principale comune, care au atribuţii specifice şi anume: Parlamentul European;
Consiliul Europei; Comisia Europei; Curtea de Justiţie; Curtea de Conturi.
U.E. deţine toate pârghiile necesare pentru guvernare – are instituţii legislative - de edictare
a regulilor, organele executive pentru organizarea aplicării acestora şi cele judecătoreşti spre a
controla şi sancţiona neconformarea faţă de acestea; la acest ansamblu instituţional propriu, se
adaugă integrându-se, mecanismele naţionale preconstituite, pe care le oferă statele membre, iar
toate acestea sunt articulate într-un ansamblu bine legat spre a funcţiona într-un mod sincronizat şi
eficient. Punctul de comandă al acestui ansamblu instituţional îl constituie segmentul comunitar,
segment ce concepe reglementările şi modul de finalizare a măsurilor, verifică şi sancţionează
abaterile, iar executarea se asigură la nivelul instituţiilor statelor membre, orientate şi prinse în acest
angrenaj de la care nu se pot sustrage.
Pentru realizarea obiectivelor U.E. (stabilirea unei pieţe comune, libera circulaţie a
bunurilor, capitalurilor, serviciilor, a forţei de muncă şi a persoanelor), înfiinţarea unei uniuni
economice şi monetare (armonizarea politicilor economice şi introducerea unei singure monede) şi
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conducerea politicilor şi a activităţilor comune (stabilirea politicilor comune şi preţurilor agricole),
statele membre au renunţat la atribute din suveranitatea lor, transferându-le la Comunităţi; de aici, şi
nevoia de a dispune de un sistem legal pentru definirea sarcinilor şi competenţelor care revin
instituţiilor şi statelor membre.
III. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA
Adoptarea unei constituții democratice în anul 1991, de inspirație europeană și dezvoltarea
unui sistem de drept bazat pe principiile democrațiilor moderne, a făcut ca legiuitorul român să aibă
ca model de reglementare sistemele de drept europene.
Astfel, primele acte normative adoptate în materia dreptului administrativ și a administratiei
publice – Legea administrației publice locale nr.69/1991, se inspiră până la preluarea prin copiere,
din principiul autonomiei locale, adoptat la Strassbourg în 1985.
Dorința de integrare europeană a făcut legiuitorul român să vorbească de consacrarea unui
alt pincipiu de sorginte european- principiul subsidiarității, principiu conținut de Tratatul de la
Maastricht.
În opinia autoriilor, români și străini noțiunea de administrație are un dublu sens,de
organizare (structural-organică) și de activitate (material-funcțională).3
Administrația publică este alcătuită dintr-o serie de elemente componente bine structurate,
cu atribuții diferite, ce conlucrează între ele.
Administrația publică reprezintă aparatul de gestiune al problemelor publice. 4 În fapt, este o
structură creată de stat pentru a gestiona toate problemele publice, fiind constituită din ansamblul
serviciilor publice a căror bună desfășurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea
politică și reprezintă organizarea care se dă oricărui grup social evoluat, instrumentul de coeziune și
de coordonare indispensabilă, fără de care societatea se dezintegrează.5
În principal, administrația publică este o activitate determinată de voința politică și realizată,
în cea mai mare măsură de executiv, fiind asimilată astfel, activității prin care se realizează
scopurile și obiectivele guvernului, un domeniu ce se preocupă, în principal de mijloacele pentru
implementarea valorilor politice, ramură a guvernării.6
Din punct de vedere al dreptului administrativ prin structura administrației publice înțelegem
ansamblul organelor administrative ordonate după anumite criterii, pe baza unor reguli bine
determinate și între care se stabilesc o varietate de raporturi administrative.
Administrația publică, prin multitudinea autorităților administrative ale statului și ale
colectivităților locale, determină ordonarea, în vederea realizării funcțiilor pe care acestea le au, în
baza a două criterii devenite clasice și anume: criteriul teritorial, căruia îi corespunde o structură
ierarhică- autorități centrale și teritoriale (locale, județene, regionale) și criteriul competenței
materiale, căruia îi corespunde structura funcțională- autorități cu competență generală și cele cu
competență de specialitate. Întregul sistem al administrației publice este amenajat sub forma unei
structuri mixte, ierarhic- funcționale.7
Conform criteriului teritorial, în viziunea tradițională, autoritățile administrației publice se
împrt în autorități centrale și autorități locale, după raza teritorială în care își desfășoară activitatea,
colectivitatea de cetățeni fiind aceea care motivează existența structurii teritoriale a administrației
publice. Autoriățile centrale acționează în interesul colectivității umane existente la nivelul
sistemului global, deci la nivelul statului, iar autoritățiile locale, pentru rezolvarea intereselor
colectivităților locale.

A se vedea I. Iovănaș, Drept administrativ și elemente ale științei administrative, ed. didactică și pedagogică, buc.
1977, pag 14 și R. Ionescu op. cit., dintre autorii străini, a se vedea A. de Laubadere, J.C.Venezia, Y. Gaudemet,
Monuel de droit administratif, L.G.D.J, 1988, p.9.
4
C. Debbasch, Science administrative, Administration Publique, Dalloz, Paris.1971, p.1.
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I. Alexandru, Tratat de Administrație Publică, Ed. Universal Juridic, 2008, p. 274.
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Criteriul funcțional divide autoritățile administrației publice în autorități cu competență
generală și autorități cu competență de specialitate.
Conform celor două criterii, sistemul autorităților administraților publice va fi constituit din
autorități centrale (Guvernul, ministerele și celelalte organe centrale ale administrației publice);
autorități teritoriale (serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe centrale);
autorități locale ( consiliile și primarii) și autorități ale administrației publice de specialitate
(ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației subordonate Guvernului, precum și
serviciile publice deconcentrate ale acestora din teritoriu.
Un al treilea criteriu de clasificare urmărește natura interesului general promovat, distingând
din această perspectivă între autorități ale administrației de stat- ce urmăresc realizarea interesului
general, național și respectiv autorități ale administrației colectivităților teritoriale, promotoare ale
intereselor specifice comunităților locale, în contextul descentralizării și al autonomiei locale.
Prin compunerea acestor trei tipuri de clasificări se poate genera tabloul complex al
structurii sistemului de administrație publică, pe mai multe paliere administrative, la nivelul cărora
regăsim variate entități și instituții administrative, ce relaționează între ele prin diferite raporturi și
relații, așa cum se arată și în doctrina de specialitate precum: raporturi de autoritate, raporturi de
cooperare, raporturi de reprezentare, raporturi de control și raporturi de prestări servicii8.
Dispozițiile constituționale reglementează o administrație publică care nu mai este în
exclusivitate o administrație de stat, ci ea se divide în administrație publică de stat și în
administrație publică locală, autonomă.
România ca stat unitar și indivizibil, potrivit art.1 din Constituție, se caracterizează prin
existența unui singur rând de organe centrale de stat - un singur organ legiuitor, un singur guvern,
un singur organ judecătoresc suprem.
Administrația publică este reglementată în Cap. V al Titlului III din Constituție ca ,,autorități
publice care desfășoară exclusiv o activitate de natură administrativă”.
În contextul prevederilor constituționale, administrația publică, nu mai reprezintă clasicul
,,executiv” ori ,, formă fundamentală de activitate a statului” sau o ,, componentă a puterii
executive” ci apare ca un corp profesional destinat realizării permanente a serviciilor și ordinii
publice aflat sub autoritatea puterii executive, în mod special al Guvernului.9
Dispozițiile constituționale reglementează o administrație publică care nu mai este în
exclusivitate o administrație de stat, ci ea se divide în administrație publică de stat și în
administrație publică locală, autonomă.
Potrivit prevederilor constituționale, administrația publică este structurată în două
componente: administrație de stat și administrația locală autonomă, fiind în consecință, centralizată
și descentralizată, în cazul administrației publice din unitățile administrației teritoriale.
România ca stat unitar și indivizibil, potrivit art.1 din Constituție, se caracterizează prin
existența unui singur rând de organe centrale de stat - un singur organ legiuitor, un singur guvern,
un singur organ judecătoresc suprem.
În întreaga sa activitate, administraţia publică se subordonează normelor juridice, raţiunea
existenţei sale fiind organizarea executării şi asigurarea înfăptuirii acestora.
În conformitate cu art.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, care reia
parţial textul art.120 din Constituţia României, administraţia publică în unităţileadministrativteritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilordescentralizării, autonomiei locale,
deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţiiautorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi
al consultării cetăţenilor însoluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Aplicarea acestor
principii nu poate aduce însă atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
Principiile de organizare ale administraţiei publice în România, reglementate constituţional şi
organic, au la bază prevederile stabilite prin Carta europeană a autonomieilocale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi adoptată în dreptul intern prin Legea nr.199/1997, publicată în
Monitorul Oficial, nr. 331 din 26/11/1997.
8
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58

IV. CONCLUZII
Crearea unui sistem modern şi eficient de administraţie publică, deşi a fost considerată o
prioritate pentru guvernele României înca nu s-a concretizat, deoarece numeroase cauze au frânat
aplicarea reformei reale în administraţie:
- absenţa unei strategii adecvate de reformă;
- constrângeri financiare permanente;
- insuficienta pregătire şi experienţa politicienilor şi a funcţionarilor publici pentru a
răspunde cerinţelor şi exigenţelor reformei;
- utilizarea prea mult timp a vechilor reglementări privind structurile administrative,
personalul, funcţiile şi grilele de salarizare şi, nu în ultimul rând, concentrarea activităţii guvernului
asupra problemelor reformei economice, fără să ţină seama că acestea nu pot fi soluţionate fără
reforma administraţiei publice.
Dezvoltarea democraţiei reclamă:
- instituirea unei noi relaţii între administraţie şi cetăţeni;
- creşterea şi întărirea rolului autorităţilor locale;
- reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilă;
- cultural, urmărind o schimbare a valorilor şi a modurilor de acţiune a aleşilor politici, a
funcţionarilor, a utilizatorilor, a grupurilor de interese şi a cetăţenilor
Crearea unei administraţii publice sănătoase, bine structurate şi eficace constituie un factor
de echilibru şi stabilitate, elemente esenţiale în consolidarea statului de drept, în promovarea
principiilor şi orientărilor care să asigure progresul şi prosperitatea în toate sectoarele de activitate
economico-sociale.10
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MIGRAȚIA ȘI AZILUL, O PROVOCARE PENTRU EUROPA /
MIGRATION AND ASYLUM, A CHALLENGE FOR EUROPE
Bianca Cristina PROCOPIU1
Abstract (en.):Over the last decade and more particularly the last couple of months, the EU has faced the
development of increasing conflicts on migration related issues. The situation has raised such a level of struggles that
bringing back equilibrium in such a conflicting environment will be a hard task for all players and at all stages. It will
also impact the future of the EU’s integration process. Indeed, and to put it in simple terms, if EU leaders are unable to
take the appropriate political decisions and actions, the EU integration process will simply be at risk. Putting into
motion the right political options requires having a picture of the breadth of creeping conflicts currently taking place.
While ever larger in scope, conflicts can nevertheless be addressed if common grounds for consensus are defined and
actions put in place.
Keywords:migration, refugees, conflict, crisis, asylum, politics
Abstract (ro.):În ultimul deceniu și, în special, în ultimele luni, UE s-a confruntat cu creșterea conflictelor în
problemele legate de migrație. Situația a ridicat un astfel de nivel de lupte, încât readucerea echilibrului într-un mediu
atât de conflictual, va fi o sarcină grea pentru toți jucătorii și în toate etapele. De asemenea, va avea impact asupra
viitorului procesului de integrare al UE. Într-adevăr, și pentru a spune, în termeni simpli, dacă liderii UE nu sunt
capabili să ia deciziile și acțiunile politice adecvate, procesul de integrare a UE va fi pur și simplu în pericol. Punerea în
mișcare a opțiunilor politice corecte necesită prezentarea unei imagini cu privire la conflictele înfiorătoare care au loc în
prezent. Deși este tot mai mare în domeniul de aplicare, conflictele pot fi totuși abordate dacă sunt definite motive
comune de consens și sunt puse în aplicare acțiuni.
Cuvinte cheie: migrație, refugiați, conflict, criză, azil, politica

I. INTRODUCERE
Încă de la începuturi, UE s-a confruntat cu multe provocări și conflicte. Cu toate acestea,
nivelul conflictelor și de asemenea, neîncrederea care derivă, în special din fenomenul migrator,
este deosebit de ridicat. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, migrația și
problemele legate de azil au fost întotdeauna subiecte cheie discutate la nivelul UE. Orientările
strategice adoptate în iunie 2014 și Tratatul de la Lisabona, aceste probleme rareori au părăsit topul
agendei politice, din cauza dimensiunii majore a problemei.
O gestionare eficientă a migrației, trebuie să fie susținută printr-o înțelegere realistă a
factorilor motori și a dinamicii migrației, care ar trebui să includă lecții învățate despre efectele și
eficiența politicilor de migrație din trecut. Acest studiu extrage implicațiile politice din analiza
evoluției migrațiilor europene postbelice, examinând efectele deschiderii frontierei interne
combinate cu cele în curs de desfășurare, precum și convergența normelor de imigrare și a cerințelor
de viză în Europa. Bazat pe ideea că migrația este determinată de factori structurali care adesea
depășesc politicile de migrație, acest articol privește îndeaproape și factorii structurali care
modelează migrația și evaluează măsura în care politicile sunt capabile să abordeze acești factori.
Două domenii cheie sunt analizate mai detaliat: nivelul de dezvoltare în țările de origine și structura
cererii de forță de muncă în țările de destinație. Studiul arată importanța înțelegerii impactului
politicilor „non-migrație” asupra modelelor pe termen lung și a tendințelor migrației. Acest lucru
este în special relevant, atunci când efectele politicilor economice, externe, comerciale, de
dezvoltare sau agricultură, sunt potențial incompatibile cu dorința politică de a controla sau de a
reduce migrația.
Cu toate acestea, situația actuală a migrației și discuțiile, au o tonalitate diferită din două
motive principale. În primul rând, amploarea fluxurilor de migrație care sosesc în UE, a atins un
vârf fără precedent. Cu peste 1 milion de persoane care intră în UE în 2015, fenomenul a fost
considerat și calificat drept „criză”. În al doilea rând, această „criză” pe lângă cele anterioare care
rămân pentru mulți fără răspuns, amintim și criza greacă care a polarizat dezbaterile din 2008, fără a
duce la o soluție clară. „Primăvara Arabă” s-a transformat într-un coșmar pentru refugiații sirieni,
1
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lucru ce a dus la un nivel ridicat de instabilitate în toată regiunea de sud. Conflictul sirian este încă
nerezolvat. Situația din Ucraina este doar stabilizată și nu se așteaptă nicio soluție pe termen scurt.
Ultimul, dar nu cel din urmă, decizia cetățenilor britanici de a părăsi UE, a adăugat o altă perturbare
fără precedent ale cărei efecte rămân.
În timp ce această situație, pune enorm presiune asupra liderilor, creând diviziuni fără
precedent între statele UE, unde criza euro a creat condițiile unei opoziții între statele din nordul și
sudul UE în ceea ce privește soluțiile de implementat, „criza” migratorie a dus la o diviziune între
Occident și statele din estul UE. Cu toate acestea, diviziunile referitoare la problema migrației sunt
mai profunde decât în criza anterioară. Germania și-a asumat un mare angajament în oferirea unei
protecții necondiționate față de sirieni și alți refugiați, în timp ce alte state s-au arătat reticente în
primirea refugiaților și solicitanților de azil. Astfel de reticențe și divergențe au fost deosebit de
importante în ceea ce privește mecanismul de relocare. Scopul a fost să ajute Grecia și Italia, care se
lupta cu sosirea unui număr mare de oameni la țărmurile lor, prin adoptarea și implementarea unui
mecanism de sprijin, care s-a dovedit extrem de dificil. Datorită extremei tensiuni și diviziuni între
state cu privire la mecanismul de relocare, președinția luxemburgheză a Consiliului a decis să
solicite un vot formal în septembrie 2015. În timp ce trei state au votat împotriva - Ungaria,
Slovacia și România - mecanismul de relocare a primit majoritatea pentru adoptarea sa. Cu toate
acestea, Ungaria iar Slovacia a mers mai departe și a introdus o acțiune de anulare împotriva
deciziei Consiliului, iar în octombrie 2016 a convocat un referendum pentru această problemă.
Această opoziție puternică între state, a dus la o nouă etapă inedită, când ministrul de
externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a declarat că Ungaria a tratat refugiații aproape ca
„animale sălbatice” și ar trebui să fie dată afară din UE, pentru poziția sa asupra crizei refugiaților.2
Deși divergențele fac parte din procesul de negociere al UE, amploarea opozițiilor actuale a
atins un nivel care face extrem de dificilă găsirea consensului în multe subiecte legate de migrație.
Acest lucru este prezentat în declarația de la Bratislava, adoptată de Consiliul European în
septembrie 2016, participanții convenind asupra acțiunilor legate de gestionarea și întoarcerea
frontierelor, dar nu au reușit să găsească un consens cu privire la politica de migrație pe termen lung
și cu privire la aplicarea principiilor responsabilității și solidarității.
Aceste diviziuni au legătură cu angajamentele principale UE, adică valorile morale și
politice ale statelor membre ale Uniunii și obligațiile legale față de oamenii care fug datorită
persecuțiilor sau conflictelor armate. Atâta timp cât diviziunile vor viza acest punct specific, dar
crucial, găsirea unor soluții comune pentru rezolvarea crizei migratorii va rămâne dificilă.
II. EFECTELE ȘI EFICACITATEA POLITICILOR DE MIGRAȚIE
În timp ce politicile de migrație sunt în mod evident un determinant important al migrației,
eficacitatea unor astfel de politici este foarte contestată: granițele sunt în mare parte controlate, sau
politicile de migrație sunt destul de eficiente? Cum sunt reglementările privind migrația și
modelarea strategiilor migranților? În ce măsură statele de origine și destinație pot „orienta”
fenomenul migrator și ce limitează puterea guvernelor și a statelor de a „gestiona” migrația? În ce
circumstanțe au succes și în ce circumstanțe lipsesc ținta lor sau sunt chiar contraproductive, de
exemplu, prin încurajarea migrației neregulate, de contrabandă, întreruperea circulației și
împingerea migranților într-un așezământ permanent? Acestea sunt întrebări cruciale, care ne ajută
să vedem dacă guvernele doresc să îmbunătățească politicile de migrație eficientă, în timp ce
protejează drepturile omului și siguranța migranților și a refugiaților.
Până de curând, surprinzător de puține studii au încercat efectiv să măsoare efectele politicilor
de migrație, parțial ca urmare a absenței unor date adecvate privind migrația. Una dintre puținele
excepții este Hatton (2009), care a investigat factorii determinanți, migrația de azil și a concluzionat
că scăderea cererilor de azil față de anii 2000, țările industrializate din Europa, America de Nord și
Australia, au fost cauzate în mare măsură de declinul violenței în țările de origine și că politicile mai
restrictive reprezintă doar aproximativ o treime din scăderea cererilor din 2001.
A se vedea: ministrul de externe din Luxemburg: ”Ungaria ar trebui să părăsească EU”. preluat de pe:
http://www.politico.eu/article/luxembourg-foreign-minister-jean-asselborn-hungary-should-leave-eu/.
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Până de curând, surprinzător de puține studii au încercat efectiv să măsoare efectele politicilor
de migrație, parțial ca urmare a absenței unor date adecvate privind migrația. Acest lucru
coroborează importanța de a privi dincolo de politicile de migrație și dacă guvernele vor să fie mai
eficiente în influențarea tendințelor și modelelor de migrație.
Gestionarea frontierelor a căpătat o atenție sporită și sprijin odată cu crearea Frontexului,
demarând negocieri privind noile instrumente operaționale, pentru a îmbunătăți managementul
operațional al granițelor. În perioade de temeri legate de securitate, alimentate de o serie de atacuri
teroriste săvârșite la nivel european, putem aprecia faptul că sporirea securității la granițele UE
reprezintă o dezvoltare pozitivă pentru cetățeni.
Dacă factorii de decizie doresc să mențină sau să restabilească încrederea,este necesar să se
asigure o rată mai mare de rentabilitate,indiferent dacă migrantul alege să plece voluntar sau este
forțat. Aceasta este o problemă de răspundere politică față de cetățeni și de încredere reciprocă între
statele membre. Migranții care aleg să rămână în UE, reprezintă o problemă sensibilă din punct de
vedere politic, care determină statele UE să stabilească un echilibru corect și dificil întreatingerea
obiectivelor fundamentale, eficiența politică și protejarea angajamentelor și obligațiilor privind
drepturile omului.
Problema nu este unilaterală, ci este una dificilă, având un impact politic ridicat în ceea ce
privește încrederea reciprocă și încrederea în acțiunile comune viitoare.
Instituțiile UE au de asemenea rolul lor, și anume de a restabili încrederea și „ordinea” în
situația actuală, acest lucru presupunând acționarea la nivel legislativ a UE. În acest fel autoritățile
europene pot contribui la realizarea acestora, privind domeniile de imigrare, azil și securitate,
acestea având un rol important privind punerea în aplicare a normelor UE și coordonarea acestora.
Situația haotică care a debutat în septembrie 2015, a dezvăluit defecte adânc înrădăcinate în
modul în care statele se ocupă de politica de migrație a UE. Statele UE consideră în continuare că
problemele migrației rămân suverane, problema rămânând blocată într-o chestiune de afaceri
interne.
Acest lucru le permite factorilor de decizie să se pregătească și să adopte măsuri solide în
timp util și adecvat, pentru a se adapta la un mediu în care domeniul imigrației este probabil să
evolueze. Niciuna dintre instituțiile UE nu a adunat un grup de experți în domeniul migrației sau în
domenii conexe și nu le-a cerut să își prezinte proiecțiile despre evolutia fenomenului migrator în
următorii ani sau în următoarele decenii.
Din punct de vedere strategic, din iunie 2014, liniile directoare aveau un orizont de cinci ani
și se refereau la instabilitatea din lume și la tendințele demografice ca parte a provocărilor privind
migrația. 3 Deși este adevărat, acest lucru privind abordarea fenomenului migrator, este mult prea
limitată. În ceea ce privește intervalul de timp, prezicerea mișcării migratorii la nivel mondial, ar
trebui gândită pentru următorii 25 de ani, pentru a stabili mai multe scenarii și răspunsuri posibile
privind managementul migrației.
Toți acești factori ar putea avea pe termen mediu sau lung, un impact semnificativ asupra
deciziei sau obligației oamenilor de a se muta. Pornind de la acest fapt, acest lucru denotă o
importanță primară în a aduna experți, oameni de știință politică, economiști, demografi, experți în
politică externă, poate chiar și filozofi sau arhitecți, deoarece aceștia au o viziune asupra lumii de
mâine și în special cu privire la formele viitoare de mobilitate umană și felul în care umanitatea ar
trebui să se adapteze.
Pe lângă acest nou mod de pregătire pentru un viitor în schimbare, factorii de decizie ar
trebui să îmbunătățească conexiunea dintre domeniile de politică ale UE cu impact asupra
managementului migrației. Întrucât problemele migrației au fost abordate în principal în cadrul
afacerilor interne, fapt ce ilustrează situația migratorie actuală și că acest fenomen implică multe
politici precum dezvoltarea, politica externă, ajutorul umanitar, comerțul, integrarea etc., adică
politici în care UE are sau poate avea putere semnificativă.
Concluziile Consiliului European privind Domeniul libertății, securității și justiției și unele aspecte orizontale conexe,
24 Iulie 2014.
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Politica de gestionare a migrației ar trebui să se îndepărteze de vechea abordare privind
migrația, și să aprofundeze strategiile acestui fenomen, care nu începe și nici nu se oprește la
frontiera externă a UE, aceasta începând cu mult peste granițele UE, conținând o politica externă
capabilă să declanșeze crize în multe domenii.
Criza migranților dezvăluie faptul că, la mai bine de 22 de ani de la intrarea în vigoare a
Tratatului de la Amsterdam și adoptarea concluziilor Consiliului European de la Tampere, statele
UE nu și-au atins obiectivele. Politica de imigrație rămâne dezechilibrată, cu o atenție profundă
privind gestionarea frontierelor și migrația neregulată. Acțiunile în domeniul azilului nu au condus
la o procedura comună privind azilul și la un statut uniform valabil în întreaga Uniune.
Situația migratorie ar trebui să acționeze ca un apel de trezire pentru liderii europeni, iar
factorii de decizie să aprofundeze acțiunile la nivelul UE. Aceasta implică în primul rând
restabilirea încrederii în acțiunile UE între state și în rândul cetățenilor. Aceasta necesită în al doilea
rând definirea răspunsurilor la politicile pe termen lung bazate pe scenarii scenarii care implică
coordonarea mai multor domenii de politică ale UE.
În ultimii 10-15 ani, lumea în interiorul și în jurul Europei s-a schimbat fundamental.
Extinderea, criza economică, transformarea geopolitică a vecinătății Europei, retragerea SUA din
regiunea Orientului Mijlociu, precum și rolul mereu în schimbare și dificil jucat de Rusia și Turcia,
toate aceste elemente au pus UE într-o situație greoaie. UE trebuie să continue punerea în aplicare a
politicilor sale, care sunt criticate, dar care încearcă să găsească noi modele și soluții în ceea ce
privește consensul între statele UE.
Europa are nevoie urgentă de un sistem eficient, proactiv și de o politică echitabilă pentru
refugiați. Elaborarea politicilor pe termen scurt și concentrarea limitată asupra a ceea ce părea a fi în
interesele naționale immediate, au dus la un conglomerat de politici europene pentru refugiați.
Aceste politici sunt în mod clar ineficiente și au dus la o mișcare mare și parțial necontrolată de
refugiați în Europa în 2015. Este puțin probabil să se reducă fluxurile de refugiați în Europa în
curând, deoarece multe conflicte persistă. Ca reacție la aceste circumstanțe, Comisia Europeană a
propus o serie de inițiative pentru a reforma sistemul european comun de azil (SECA). Cu toate
acestea, sunt necesare în special soluții proactive care îndeplinesc responsabilitățile umanitare ale
Europei. Obiectivul general este de a crea în continuare canale legale pentru refugiații care ajung să
caute protecție în Europa.
Ca și obiective principale putem enumera: crearea unor pasaje sigure pentru protecție,
îmbunătățițirea sistemelor naționale de procesare și integrare a azilului și stabilirea altor căi legale
pentru migrația mixtă. În cele din urmă, trebuie subliniat faptul că numai dacă putem restabili
voința politică a Europei de a gestiona fluxurile de refugiați împreună, vor exista soluții durabile la
vedere. Dacă statele membre pot să-și modeleze în mod incremental diferitele politici naționale,
acest lucru ar putea dezvolta o politică europeană completă pentru refugiați. Având în vedere
diferențele politice actuale între statele membre, acesta va fi un proces îndelungat, dar cu siguranță
va merita efortul!
Desigur, o politică coerentă și eficientă a UE privind refugiații, ar fi opțiunea cea mai de
dorit. Totuși, acesta este dificil de realizat având în vedere actualul climat politic. Astfel, eforturile
la nivelul UE, ar putea fi o abordare mai pragmatică, care ar putea duce la un efect eficient, proactiv și o politică europeană echitabilă pentru refugiați în viitor.
Statele membre ale UE ar trebui să crească numărul de locurile de relocare disponibile. O
posibilă opțiune ar putea fi programul de relocare a UNHCR. Cadrul de reinstalare al UE propus de
Comisia Europeană în iulie 2016 ar putea fi o opțiune suplimentară în viitor, dar nu obligă statele
membre să reinstaleze refugiații. Astfel, este esențial să generezi voința politică, astfel statele
membre ale UE își vor spori eforturile de relocare. Pentru a reuși acest lucru, este important ca
toate, sau cele mai multe dintre statele membre, ar contribui la acest proces de relocare. Este puțin
probabil, ca puține state membre vor depune eforturi pentru a crește locurile de relocare pe cont
propriu. Avantajele relocării efective, reprezintă o modalitate de a face față fluxurilor mari de
refugiați, iar acest lucru trebuie evidențiat și discutat continuu în întreaga UE. Cu toate acestea,
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trebuie menționat faptul că o gestionare eficientă, dar corectă a frontierelor, este imperativă pentru
statele membre ale UE.
III. CONCLUZII
Guvernele ar trebui să privească dincolo de politicile de migrație dacă doresc să-și sporească
capacitatea pentru a reglementa eficient migrația. Structura cererii de forță de muncă este un factor
cheie al migrației. Schimbări structurale în societățile europene, cum ar fi creșterea economiei,
îmbătrânirea populației, creșterea educației, creșterea participării formale a forței de muncă a
femeilor, sporirea specializării și segmentarea pieței muncii, explică de ce Europa s-a transformat
dintr-o emigrare într-o regiune de imigrație. Forțele pieței muncii, în special, cererea continuă de
forță de muncă din UE și non-UE, explică de ce politicienii răspund adesea la presiunile
angajatorilor de a facilita activitatea juridică de imigrare, deși această cerere fluctuează cu ciclurile
de afaceri, fiind important să subliniez faptul că aceste cereri pot fi influențate în primul rând prin
politici economice, sociale și de piață a muncii și că acestea afectează structura viitoare a cererii de
forță de muncă.
În ceea ce privește cauzele migrației, există tot mai multe dovezi că dezvoltarea prin
creșterea veniturilor, educația, mass-media și infrastructura în țările cu venituri mici, este puțin
probabil să crească capacitățile și aspirațiile oamenilor de a migra. Cu toate acestea, măsura în care
acest lucru se va întâmpla depinde în primul rând de viitorul creșterii economice și de dinamica
pieței muncii în țările de destinație europene, dar și de efectele potențial destabilizatoare ale
comerțului extern și ale politicilor externe ale UE.
Cu toate acestea, dacă obiectivele politicilor de migrație sunt incoerente cu implicațiile
migrației politicilor economice, sociale și de altă natură, politicile migrației sunt puțin probabile a fi
foarte eficiente sau pot avea efectiv efecte neintenționate, adesea contraproductive.
Politicile care ignoră realitățile migrației, tind să fie ineficiente, în special pe termen lung.
Dovada sugerează, de asemenea, faptul că guvernele și politicienii ar trebui să fie atenți să nu creeze
iluziile „lucrătorilor de oaspeți” dacă vor să atragă lucrători temporari. Deci, guvernele au cea mai
mare influență asupra migrației la începutul procesului de migrare.
Această analiză expune, de asemenea, cea mai mare diferență în cunoștințele empirice: În
timp ce cea mai mare parte în cercetarea migrației s-a concentrat pe analiza tendințelor migrației și
efectele politicii migrației, nu există aproape nicio lucrare empirică care explorează modalitățile
prin care politici precum macroeconomie, securitate socială, piața muncii, îngrijire, educație, comerț
și politicile externe afectează migrația în mod indirect. O astfel de cercetare este urgentă, pentru a
putea îmbunătăți înțelegerea noastră, despre ceea ce pare unul dintre cele mai mari paradoxuri ale
liberalizării. Eroziunea drepturilor muncii, privatizarea companiilor de stat în ultimele decenii au
crescut semnificativ cererea de forță de muncă migrantă în Europa. Valul de migranți care a lovit
Europa, a demonstrat faptul că aceasta nu a fost pregătită pentru o astfel de provocare. Mai mult,
fenomenul migrator și incompetența din UE pentru a face față problemei au provocat, pe de o parte,
o criză umanitară și pe de altă parte pe de altă parte, o criză politică în cadrul acesteia.
S-a demonstrat că politicile de migrație și azil, sunt complet disfuncționale, nu numai în
ceea ce privește implementarea posibilităților în situații concrete, dar și în relație cu valorile
fundamentale ale Uniunii Europene, în primul rând, respectarea umană și civilă a drepturilor
precum libertatea, egalitatea și siguranța migranților. În afară de a fi prost proiectat și fără să
anticipeze un val masiv de imigrație, modul de implementare centralist a acestor politici și a
contradicției lor cu interesele multor țări membre a pus în discuție legitimitatea lor, precum și
autoritatea instituțiilor UE, și anume, criza de refugiați care a sporit până la acel moment,
diferențele latente între autoritățile țărilor, dar a provocat, de asemenea, conflicte noi și a perturbat
relațiile reciproce. În același timp, a încurajat opțiunile politice naționaliste radicale, xenofobia și
intoleranța față de imigranți și minorități în general. În cele din urmă, această situație a determinat o
reexaminare a validității structurilor și funcționării existente.
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HATE CRIMES. TIPOLOGIA INFRACȚIUNILOR MOTIVATE DE URĂ
ÎN CONTEXTUL EMERGENȚEI FENOMENULUI EXTREMIST
LA NIVELUL SOCIETĂȚII OCCIDENTALE / HATE CRIMES.
TYPOLOGY OF HATE CRIME IN THE CONTEXTOF THE EMERGENCE
OF THE EXTREMIST PHENOMENONAT THE LEVEL
OF WESTERN SOCIETY
Mădălin REVNIC1
Abstract (en.):The term "hate crime", widely used in the media and under criminal justification conditions in
Western countries, is generally considered to be any crime motivated by hostility or prejudice. Victims are targeted by
race, religion, disability, sexual orientation and transsexuality.
Through its characteristic elements, both hate speech and hate crimes are part of violent extremism. In this
regard, we especially note these kinds of crimes committed in a very large number by exponents of extreme-right
movements, through racist or religious aggressions against Muslims, immigrants in Western European countries.
Currently, the continuing, at a worrying level of refugee exodus at European level, especially from the
countries of the Middle East and North Africa, as well as from other regions, has created a crisis situation, in which is
evident the inability of the western states for their real integration.
Cultural, racial and especially religious differences between the newcomers and European citizens inevitably
led to a real break-up in Western societies. The violent extremism, manifested by the newcomers through the antisocial
acts, the aggressions and even the attacks committed fueled the unprecedented growth of racism and Islamophobia, both
in inciting speeches and hate-motivated actions of the extreme-right movements. The current dynamics clearly indicate
an alarming increase of extremist manifestations, both in amplitude and complexity.
These escalations of violence demand integrated solutions, which prevent a possible slip in keeping extremist
manifestations under control, which can mutually reinforce each other.
In this direction, the present article proposes an analysis of these developments in order to design objective
responses necessary to address the current threats to the European security environment.
Keywords: hate speech, hate crime, extreme-right, violent extremism, religious extremism, Muslim, racism,
xenophobia.
Abstract (ro.):Termenul „hate crime”, utilizat pe scară largă în mass-media și în sistemul de justiție penală din
țările occidentale, este considerat a fi, în general, orice infracțiune motivată prin ostilitate sau prejudecăți. Victimele
acesteia sunt vizate pe criterii de rasă, religie, dizabilitate, orientare sexuală și transsexualitate.
Prin elementele sale caracteristice, atât discursul care incită la ură, cât și infracțiunile motivate prin ură se
înscriu în sfera extremismului violent. În acest sens, reținem mai ales acest gen de infracțiuni comise într-un număr
foarte mare de către exponenți ai mișcărilor de extremă-dreapta, prin agresiuni de factură rasistă sau de ordin religios
împotriva musulmanilor, imigranți în țările vest europene.
În prezent, continuarea, la un nivel îngrijorător a exodului de refugiați în plan european, în special din țările din
Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și din alte regiuni a creat o situație de criză, în care este evidentă
incapacitatea statelor occidentale de integrare reală a acestora.
Diferențele culturale, de rasă și mai ales religioase dintre noii veniți și cetățenii europeni au condus, în mod
inevitabil, la o adevărată ruptură în cadrul societăților occidentale. Extremismul violent, manifestat de către noii veniți
prin actele antisociale, agresiunile și chiar atentatele comise au alimentat creșterea fără precedent a rasismului și a
islamofobiei, atât în discursurile de incitare cât și în acțiunile motivate prin ură ale mișcărilor de extremă-dreapta.
Dinamica actuală indică în mod clar o creștere alarmantă a manifestărilor extremiste, atât în amplitudine, cât și în
complexitate.
Aceste escaladări a violențelor reclamă soluții integrate, care prevină un posibil derapaj în menținerea sub
control al manifestărilor extremiste, care se pot potența reciproc.
În această direcție, articolul de față propune o analiză asupra acestor evoluții pentru proiectarea unor răspunsuri
obiective, necesare în abordarea amenințărilor actuale la adresa mediului european de securitate.
Cuvinte-cheie: discurs de incitare la ură, infracțiune motivată prin ură, extremă-dreapta, extremism violent,
extremism religios, musulman, rasism, xenofobie.
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I. INTRODUCERE
Infracțiunile motivate de prejudecăți, cunoscute și sub numele de infracțiuni din ură sau
infracțiuni motivate de prejudecăți, afectează securitatea persoanelor, comunităților și societăților
lor în ansamblu. Răspunsurile eficiente sunt necesare pentru a le împiedica să prezinte o provocare
serioasă de securitate.
În situații extreme, acestea pot duce la războaie în interiorul și peste granițele naționale.2
Violența și infracțiunile motivate de rasism, xenofobie, intoleranță religioasă sau de
prejudecăți împotriva dizabilității unei persoane, orientării sexuale sau a identității de gen sunt
exemple de infracțiuni de ură. Aceste crime pot afecta pe oricine din societate.3
Conceptul de infracțiune motivată de ură a a luat naștere în Statele Unite ale Americii, la
finalul anilor '70. Până la sfârșitul secolului XX, guvernele federale și majoritatea statelor
americane au adoptat legi care impuneau pedepse suplimentare pentru infracțiuni motivate de
prejudecăți. Spre deosebire de multe legi mai cuprizătoare ale Statului, legea federală a permis
urmărirea infracțiunilor motivate de ură doar cu privire la culoarea, rasa, religia sau originea
națională a victimei.4
Mai multe țări, dintre care Canada, Marea Britanie și Australia au adoptat la rândul lor legi
împotriva infracțiunilor din această categorie, săvârșite asupra minorităților rasiale sau religioase. 5
Prin elementele sale caracteristice, atât discursul care incită la ură, cât și infracțiunile
motivate prin ură se înscriu în sfera extremismului violent. În acest sens, reținem mai ales acest gen
de infracțiuni comise într-un număr foarte mare de către exponenți ai mișcărilor de extremă-dreapta,
prin agresiuni de factură rasistă sau de ordin religios împotriva musulmanilor, imigranți în țările
vest europene.
În prezent, continuarea, la un nivel îngrijorător a exodului de refugiați în plan european, în
special din țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și din alte regiuni a creat o situație
de criză, în care este evidentă incapacitatea statelor occidentale de integrare reală a acestora.
Diferențele culturale, de rasă și mai ales religioase dintre noii veniți și cetățenii europeni au
condus, în mod inevitabil, la o adevărată ruptură în cadrul societăților occidentale.
Extremismul violent, manifestat de către noii veniți prin actele antisociale, agresiunile și
chiar atentatele comise au alimentat creșterea fără precedent a rasismului și a islamofobiei, atât în
discursurile de incitare cât și în acțiunile motivate prin ură ale mișcărilor de extremă-dreapta.
Dinamica actuală indică în mod clar o creștere alarmantă a manifestărilor extremiste, atât în
amplitudine, cât și în complexitate.
II. NOȚIUNEA DE INFRACȚIUNE MOTIVATĂ DE URĂ
II.1. Definiție
În Encyclopædia Britannica, infracțiunea din ură este definită ca „hărțuirea, intimidarea sau
violența fizică care este motivată de o părtinire împotriva caracteristicilor victimei considerate
integrante pentru identitatea sa socială, cum ar fi rasa, etnia sau religia sa. Unele legi relativ
cuprizătoare privind această infracționalitate includ, de asemenea, orientarea sexuală și dizabilitatea
psihică sau fizică printre caracteristicile care definesc o infracțiune de ură.”6
În mod asemănător, dar mai general, este definite de către dicționare de limbă engleză: „O
crimă sau infracțiuni, care implică de obicei violență, comise împotriva cuiva din cauza rasei sau
religiei sale, pentru că sunt gay etc.”7
O crimă motivată prin ură este o infracțiune tradițională precum omorul, incenderea sau
vandalismul cu un element suplimentar de părtinire. În scopul colectării statisticilor, FBI a definit o
What Is Hate Crime – Osce/Odihr, Hate Crime reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
Hate Crime – Fra/European Union Agency For Fundamental Rights, https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime.
4
Hate Crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
5
Crimă Din Ură/Hate Crime - Enciclopedia Universală Britannica, Vol. 4/C-D, Coordonatori I. Câmpeanu, C.
Marinescu, Editura Litera, București, 2010, p. 286.
6
Hate Crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
7
Hate Crime – Cambridge Dictionary, Meaning Of Hate Crime In English,
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hate-crime.
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infracțiune de ură drept „infracțiune împotriva unei persoane sau bunuri motivată în totalitate sau
parțial de prejudecățile unui infractor împotriva unei rase, religii, dizabilități, orientare sexuală,
etnie, sex sau identitatea de gen. „Ura însăși nu este o crimă - și FBI este atent la protejarea libertății
de exprimare și a altor libertăți civile.8
La nivelul OSCE, infracțiunile de ură sunt considerate „fapte penale motivate de prejudecăți
sau prejudecăți față de anumite grupuri de oameni.” În acest sens se precizează că, „pentru a fi
considerată infracțiune de ură, infracțiunea trebuie să îndeplinească două criterii.Primul este ca
fapta să constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul penal.În al doilea rând, actul trebuie să fi
fost motivat de părtinire.”9
Infracțiunile din ură pot include amenințări, daune materiale, agresiune, omor sau orice altă
infracțiune comisă cu o motivație părtinitoare. Infracțiunile din ură nu afectează doar indivizi din
grupuri specifice. Persoanele sau proprietățile doar asociate cu - sau chiar considerate a fi membre
ale unui grup - care are o caracteristică protejată, cum ar fi apărătorii drepturilor omului, centre
comunitare sau lăcașuri de cult, pot fi, de asemenea, ținte ale infracțiunilor de ură.10
II.2. Caracteristici constitutive
După cum am văzut, pentru a fi considerată infracțiune de ură, infracțiunea trebuie să
îndeplinească două criterii.Prima este că fapta constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul
penal.În al doilea rând, actul trebuie să fi fost motivat de părtinire.11
Motivațiile părtinitoare pot fi definite în general ca opinii negative preconcepute, ipoteze
stereotipice, intoleranță sau ură îndreptate către un anumit grup care împărtășește o caracteristică comună,
cum ar fi rasa, etnia, limba, religia, naționalitatea, orientarea sexuală, sexul sau orice altă caracteristică
fundamentală. De asemenea, persoanele cu dizabilități pot fi victime ale infracțiunilor de ură.12
Criticii legilor privind infracțiunile de ură au susținut că sunt concediați, deoarece creează
pedepse suplimentare pentru fapte care sunt deja pedepsite în conformitate cu dreptul penal . De
asemenea, aceștia acuză că astfel de legi tratează victimele diferitelor grupuri în mod inegal și că
pedepsesc gândurile infractorilor, decât doar acțiunile lor. Apărătorii legilor privind infracțiunile de
ură susțin că infracțiunile de ură au un caracter fundamental diferit de celelalte tipuri de infracțiuni
violente, în parte, deoarece amenință siguranța unor grupuri întregi de oameni; aceștia observă, de
asemenea, că gândurile infractorului sunt luate în considerare în definițiile altor crime violente, cum
ar fi omorul de gradul unu și doi. În ciuda naturii sale controversate, diverse forme de drept al
infracțiunii de ură din Statele Unite au rezistat provocării constituționale.13
III. TIPOLOGII
Infracțiunea de ură se poate încadra în unul dintre cele trei tipuri principale: agresiune fizică,
abuz verbal și instigare la ură.
Asaltul fizic - de orice fel este o infracțiune. În funcție de nivelul violenței utilizate, un făptuitor
poate fi acuzat de agresiune comună, vătămare corporală reală sau vătămare corporală gravă.
Abuzul verbal - Abuzul verbal, amenințările sau apelul la nume pot fi o experiență comună
și extrem de neplăcută pentru grupurile minoritare. Victimele abuzurilor verbale adesea nu
realizează dacă a fost săvârșită o infracțiune sau nu prea cred că o astfel de infracțiune există.
Incitarea la ură - Infracțiunea de instigare la ură apare atunci când cineva acționează într-un
mod amenințător și destinat să stârnească ura. Aceasta ar putea fi promovată prin cuvinte, imagini,
videoclipuri, muzică și include informații postate pe site-uri web.

Hate Crimes – Fbi, What we investigate, defining a hate crime, https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hatecrimes.
9
What Is Hate Crime – Osce/Odihr, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
10
What Is Hate Crime – Osce/Odihr, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
11
What Is Hate Crime – Osce/Odihr, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
12
What Is Hate Crime – Osce/Odihr, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
13
Hate Crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
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Conținutul de ură poate include:
 mesaje care solicită violență împotriva unei anumite persoane sau grup
 pagini web care prezintă imagini, videoclipuri sau descrieri ale violenței împotriva oricui,
din cauza diferențelor percepute
 forumuri de chat unde oamenii cer altor persoane să comită infracțiuni de ură împotriva
unei anumite persoane sau grup.14
IV. CONCLUZII
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a acordat o atenție deosebită
infracțiunilor de ură, pe motiv că sunt printre cele mai grave manifestări de intoleranță. În această
direcție, Consiliul ministerial al OSCE a reafirmat în mod repetat amenințarea crimelor de ură
pentru securitatea persoanelor și pentru coeziunea socială, precum și potențialul acestora de a duce
la conflict și violență la o scară mai largă.
Articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a UE garantează dreptul la demnitatea umană,
în timp ce articolul 10 prevede dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie.
Articolul 21 interzice discriminarea bazată pe orice motiv, inclusiv sex, origine etnică,
religie, orientare sexuală sau dizabilitate.
Pentru a combate infracțiunile de ură, UE și statele sale membre trebuie să facă aceste
infracțini mai vizibile și să țină cont de făptuitori. Numeroase hotărâri ale Curții Europene a
Drepturilor Omului obligă țările să „demonteze” motivația părtinitoare din spatele infracțiunilor.
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DREPT
ASSESSING THE SKILLFUL USE OF DIPLOMACY AS A USEFUL TOOL
TO INCREASE A STATE’S POWER AND INFLUENCE
Aristeidis KONTOS1
Michail CHALARIS 2
Abstract (en.): The scope of this work is to explore whether or not diplomacy can amplify the apparent power
of a nation in the international stage. While it is true that military might and economic power greatly determine a state’s
external influence, there are notable modern examples of states whose on-paperstatistics do not justify their
international position. Such exceptions can also be found in civilizations of the past, such as the Greeks, the Romans
and the Byzantines. Therefore, this work aims to explore the history of diplomacy and present these notable exceptions
and underscore the key elements that contributed towards their success.This work will also present the impact that
diplomacy has on our modern world, through some notable examples of skillful use of diplomacy in cases of great
impact, such as in the Cuban missile crisis, in order to stress the importance of diplomacy in the modern eraand its
advantage in comparison to raw military strength. Finally, the last objective is to prove that modern nations that utilize
effective their comparative advantagecan achieve goals that at a first glance can seem highly improbable, proving that a
nation with a strong diplomatic policy and charismatic leadership can indeed exponentially increase its apparent power.
In this work we will explore the notable examples of Norway and Cyprus.In conclusion, although these exceptions are
quite rare, they make a strong case for other nations to follow their example and achieve their ultimate goals.
Keywords: skillful diplomacy, Byzantium, non-proliferation treaty, Cuban missile crisis, proxy wars,
evolution of diplomacy, Cyprus, Norway.

I. INTRODUCERE/INTRODUCTION
Diplomacy is the art of communicating and conducting negotiations between states. With its
roots in ancient Egypt and, later on, Greece, it is viewed as a vital part of modern politics. In
modern societies, states have permanent diplomatic personnel posted on foreign countries, charged
with serving their citizens abroad, maintaining relations with the host country, negotiating treaties
and agreements as well as, in some cases, conducting espionage and intelligence gathering. Their
members enjoy the so-called diplomatic immunity, which means that they cannot be persecuted or
prosecuted while on a diplomatic mission in another country. This is a clause of the Vienna
Convention on Diplomatic Relations, which regulates the framework for diplomacy.
Nowadays, diplomacy is a cornerstone of modern foreign relations. However, it was just as
important for many states in the past. Ancient Greeks regularly used diplomacy as a means to quell
rebellions through marriage with the most notable example being Alexander the Great and his wife,
Roxana. Its value can often be described by the fact that Byzantines viewed diplomacy as “a form
war by other means”. In fact, with a very limited army for its size, the Byzantine Empire heavily
relied upon its diplomatic performance to keep enemies at bay. Therefore, it’s only natural that
diplomacy would evolve in a very important tool for modern states.
This evolution is quite profound on modern superpowers. In order to maintain and even
expand their sphere of influence and global power, not only they invested on technologically
advanced and ever-expanding armies, but on well trained and charismatic diplomats, as well. As
George Kennan once remarked, "you have no idea how much it contributes to the general politeness
and pleasantness of diplomacy when you have a little quiet force in the background.", therefore,
both work in tandem as a means for a state to achieve its goals.
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Let’s not forget however, that diplomacy has played a crucial role on our modern world. The
Cold War and the ensuing proxy wars began with George Kennan’s “Long Telegram” from
Moscow. The resolution of the Cuban Missile Crisis is viewed as one of the most important and
masterly executed diplomatic events. Numerous treaties, such as the Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons, are very important diplomatic efforts with huge impact. Even the
formation of the European Union is viewed as a result of not only political will and charismatic
leadership, but as a result of skilled diplomatic efforts.
However, skillful diplomacy is not solely contained within the promises of superpowers and
international efforts. There are numerous examples of important events that through the use of
diplomacy, the state affected achieved results disproportional to what was to be expected based on
its magnitude. On the other hand, there are examples that prove that a diplomatically incompetent
nation can even achieve the opposite, that is achieving results that are subpar to the prior
expectations. The purpose of this essay is to explore such events and reach a conclusion to whether
or not the notion that skillful diplomacy can increase a state’s power and influence is a valid point.
II. A PRELUDE TO MODERN DIPLOMACY
As noted in the introduction, diplomacy has a long history. Ancient Egyptians are noted as
the first who conducted diplomatic negotiations and signed treaties. However, diplomacy was more
concretely developed in ancient Greece and Rome and thereby created almost all of the elements of
modern diplomacy.
It should be noted that unlike modern nations, ancient Greece did not have professional
diplomats and permanent diplomatic representatives3, which may seem like a far cry from modern
practices. Diplomacy was developed in ancient Greece mostly because of the ties between the
Greek city-states. As these city-states shared the same language, religious beliefs, more or less the
same traditions and they were positioned in close proximity one to another, it was imperative for
them to cooperate and keep some ties. Religious festivals, games and sharing of shrines were
among the things that Greeks had to tackle. This led to the establishment of diplomatic relations and
the development of diplomacy.
However, diplomacy was not restricted just to city-state cooperation. Alliances were forged,
wars were declared and even agreements were signed on matters such as humane conduct during
wars or truces so that commanders could bury their dead in the field. In addition, diplomacy was
expanded to non-Greek powers, such as Persia, in times of peace. Rhetoric was used extensively as
a tool of public diplomacy. Although, as mentioned before, there were no permanent diplomatic
representatives regularly posted in each other’s territory and envoys mostly used, there were the so
called “proxenoi”. Proxenos was a citizen of a state that had good relations with another city-state
and served, at his own expenses, as host of foreign envoys and promoter of friendship between the
two states. He filled some of the functions of modern diplomatic representatives.
Another notable example of diplomacy in ancient Greece was its use by Alexander the
Great. Alexander the Great was adept at diplomacy and recognized that in order to capture certain
regions and quell their resistance, it was important to conduct dynastic marriages in order to cement
alliances. As mentioned before, his wife Roxana was a Sogdian woman of Bactria, that he married
during his expedition. Alliances through marriage were a very useful tool for the Ptolemaic
Kingdom and Seleucid Empire, who used it extensively to negotiate peace treaties in the wars they
fought in the Near East.
Romans had extensive diplomacy, too. The primary goal of Rome was expansion, so it is to
be expected that their first diplomatic efforts focused around war. Romans focused on foreign
relations and attempted to assimilate the people they had conquered. They were also the first to
create a set of law, the “law of nations”, that was a set of rules for declaring wars and negotiating
peace, which is something that, as we will note later one, the Byzantine Empire built heavily upon.
To that end, they followed strict protocols for declaring wars with other nations and they always
3
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had a legal base for doing so. In addition, regarding peace treaties, they held religious ceremonies in
order to seal them, which acted as a means to reassure the rest that Rome would respect such
treaties.
Romans would also be the first to make decisions about foreign policy from a diplomatic
service, in which specialist with expert knowledge would advise the emperor and the senate about
the matter and the active treaties and their implications. Romans, just as Greeks, almost always
provided safe passage to diplomatic envoys, even in times of war, and expected the same in return.
Refusal to meet with a diplomatic envoy or any action that would threaten it was deemed as a
declaration of war.
Upon this base built the Byzantine Empire. The byzantine diplomacy was very efficient and
skilled and achieved some great accomplishments. The survival of the empire for a period of 1123
years is viewed by many as a result of their great diplomacy and its legacy as one of the most
remarkable contributions in the history of humanity.
One important thing to note is that Byzantium had a great need for a developed diplomatic
body. Diplomacy was a necessity because it had enemies on all of its boarders and a very limited
army. Byzantines knew from firsthand how costly wars and armies were4 and therefore their policy
was to avoid wars at all costs. However, such feat required drastic measures and therefore this need
led to the most important period in the history of diplomacy. Byzantines drew knowledge from
Greeks and Romans and built heavily upon it.
One of the most important tools the Byzantines used was the use of protocol and ceremonies.
Their goal was to impress5 the diplomatic envoys of other nations with their manners and wealth and
give the impression of a mighty empire. Diplomatic envoys would enjoy luxurious living, feasts and
acrobatic shows. The emperor sat on golden throne and surrounded by lions. The Book of Ceremonies
by Constantine VII describes all the protocol details for such instances. This means of propaganda
overwhelmed the visitors and gave them a false impression of the state of the empire.
Another important tool was the divide and conquer tactic they employed. In order to avoid
fighting wars in their boarders, they would seek for those who were keen to receive some of the
riches of the emperor in exchange for assistance. These were enemies of their enemies at their
borders. For example, if the Bulgars threatened, subsidies could be given to the Kiev Rus. After all,
for the Byzantines, diplomacy was war by other means. Another manifestation of this tactic was the
effective interference in internal affairs of other states, such as the revolt in Sicily or the
interception and forging of a message of a Persian king that led to rebellion.
Byzantines also evolved their diplomacy from an ad hoc service to fully fledged government
service, the Office of Barbarian Affairs. This office analyzed reports, held archives, translated
documents and sent missions abroad. It is important to note that the Byzantines did not have
permanent diplomatic missions, but they sent envoys when needed. However, they always required
foreign envoys to stay for years, in order to use them as a means of pressure in case the policy of the
country that sent them changed.
Another important development was the first intelligence service 6 . In addition to the
requirement by diplomatic envoys to send written reports back to Constantinople, the Byzantines
had an extensive network of officials, merchants, priests and more that would report back with the
local political developments, personalities of leaders, analysis of power struggle and more. They
employed secure communications in the form of an enhanced Roman cipher.
Finally, the most important development was the introduction of international law. Building
upon the base of the Roman Empire, they signed treaties with neighbors and introduced a legal
aspect to relations with others. Such was the legal justification of war. This had a huge impact on
developing more civilized relations but on the other hand, it may have hampered to a certain extent
4
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the maneuverability of the Byzantine diplomacy. They employed constructive ambiguities and legal
interpretation of treaties and avoided breaking the rules they set. This was a very important aspect
of the Byzantine foreign policy that made it stand out from the rest of the world at the time.
All these formed several core elements of the modern diplomacy that exist to this date. This
knowledge was passed on by Italians, at first, and then by the French, and if someone examines
closely modern doctrines of foreign policy and diplomacy, is bound to reveal the lessons we learned
from the Byzantines.
III. THE IMPACT OF DIPLOMACY
Diplomacy has shaped the world today in an unprecedented way. This acts as a means to
prove that diplomacy is on the most powerful tools a nation has in the modern era, a tool so
powerful that could supplant military might in certain cases. There are many notable events that
reveal the true value of it and therefore ensure a mention.
Indubitably, one of the most known conflicts of modern era is the Cold War, which sparked
a chain reaction of events. A common historiography of the conflict begins with the “Long
Telegram” by G. F. Kennan who was a diplomat at the US Embassy in Moscow. This telegram and
later works by Kennan in the Foreign Affair magazine under the identity “Mr. X”, served as the
base of the US policy and the so-called Truman Doctrine, a containment policy of communism. The
Marshall Plan and the US aid to countries like Greece and Turkey, which faced the “communist
threat”, was an orchestrated attempt by the US diplomacy to gain allies in the new world order after
the 2nd World War. It also marked a new era of “Public Diplomacy”, an anti-propaganda attempt
against the perceived communist threat.
The danger and fear that a direct confrontation between USA and USSR would lead to an
all-out nuclear war marked the beginning of the proxy wars7 between the two countries. The Soviet
Union found that this was a cost-effective way to combat the NATO influence and provoke war
wearing in the US, while the US found it as a way to contain and combat the communist threat,
without risking a nuclear holocaust. In addition, proxy wars were used as a proving ground for new
technologies and weapons as well as battlefield tactics for both sides.
Another strong example of masterful diplomacy is the resolution of the Cuban Missile crisis.
After a fail regime overthrow attempt in Cuba and the ensuing Soviet intervention, USA and USSR
were on the brink of nuclear war. However, through direct contact of the political leadership,
willingness to resolve the conflict and avoid a military confrontation as well as exceptional
diplomatic means, further escalation was prevented. Not only that, but the following de-escalation
was accompanied by an attempt to present both sides as the winners of the conflict, while both took
serious measures that could be viewed as a loss for each side and a major regress to the other side.
The end of the Cold War had a clear impact on foreign relations. Russia struggled
succeeding the USSR due to political issues and economic turmoil, diminishing power and
influence. The United States, without the Soviet adversary, was isolated from its own allies, who
paved their own way, such in the case of Europe and the formation of the European Union. China
and India, after years of western intervention the aftershock of Cold War, began emerging as new
great powers. The end of the 20th century was a period of many changes in international foreign
policy and diplomacy, along with the forging of new alliances.
Another major milestone in modern diplomacy is the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (NPT). The ultimate goal of this treaty was a decision to end further nuclear arms
research by the nations which did not already possess the required technology. It was projected that
over 25 nations would acquire nuclear weapons in the next 20 years, which could lead to a new era
where a nuclear escalation would by inevitable. Instead, the NPT, which was signed by 190
countries, led to the acquisition of nuclear weapons by only 4 additional countries, out of the 5 that
did not sign it. The treaty had three essential pillars, the non-proliferation of nuclear weapons, the
nuclear disarmament and the peaceful use of nuclear energy by all countries.
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A very important event in modern diplomacy and a smart geo-strategic move, according to
Harvard University's Professor of International Relations Stephen M. Walt, is the 1972 decision of
President Nixon to restore relations with China. For many years after the Chinese civil war, the US
recognized the government of Taiwan as the legitimate government of China and mostly ignored the
PRC. However, this move laid the groundwork for future relations with China, placed pressure on the
Soviet Union and helped the US exit the Vietnam War. Nonetheless, in recent years, US has engaged
in a trade war with China, after blaming them for a large trade imbalance and nefarious trade practices
that undermine US interests, such as corporate espionage and intellectual property theft.
In the modern era, there are many regional and supranational diplomatic organizations. For
example, the European Union is a regional organization that promotes trade and cooperation between
members-states. Other examples of this kind include the Arab League, the Organization of American
States and more. NATO is a military alliance that comprises of European nations and the USA. Finally,
there is the United Nations, which is an intergovernmental organization tasked with maintaining
international peace and security as well as promoting world equality and prosperity. All these
organizations create a very complex network of diplomatic relations for world nations in our days.
IV. SKILLFUL DIPLOMACY AND SMALLER PLAYERS
Obviously, diplomacy is not confined within the premises of great powers and international
treaties. There are notable examples which prove that even smaller players in the world diplomatic
scene can achieve great and unexpected scenes, just by playing their cards right.
One notable example of this category is Cyprus. Nowadays, Cyprus is all over the headlines
for their gas and oil extracting efforts. It is normal for someone to wonder how a small nation, with
half its de jure area occupied by Turkish forces, could have achieved this. The answer to this
question is with unilateral support from all the political parties and skillful diplomacy. However, it
is imperative that we dwell more into that.
After the events of 1974, Cyprus achieved to become a member of the European Union in
2004 as a whole. This was a very important milestone for the nation, as it gained a very important
ally. Additionally, around the same time, Turkey had been struggling to become a member of the
EU and later on alienated itself from the EU. Around 2006 and two years after the discovery of
hydrocarbons off the shores of Egypt and Israel, Cyprus began exploration offshore in its Exclusive
Economic Zone. Cyprus moved swiftly to sign Exclusive Economic Zone treaties with Egypt and
Lebanon as well as Israel in the following years. After large finds in the neighboring regions and
despite stiff protestations by Turkey, Republic of Cyprus launched a licensing round for blocks in
its region.
It is worth noting two things. The first thing is that Cyprus did not accept any bids, even
though there were some, for any of the five blocks Turkey claims partly. The second is, all of the
accepted companies were big national corporations from countries with military might. Therefore, it
is safe to conclude that Cyprus was wise enough to invite companies that any intervention from a
foreign nation could potentially trigger the military protection from the nation that company had its
interests, this way acquiring strong military protection, as well as avoiding forcing Turkey to
intervene, at least in such an early stage, that might not guarantee foreign intervention, due to the
fact that it could be seen as being passive, from its own citizens, to a situation that it had claimed
was a casus belli.
Additionally, the Republic of Cyprus was quick in bolstering ties with Israel, forming an
alliance, both as a potential export partner for gas as well as a neighboring nation with poor relations
with Turkey. Another strong ally for Cyprus is the European Union, since it is very important for the
EU to diversify natural gas sources from dependence on Russia. Finally, Russia and UK have
expressed their support for the Republic of Cyprus, as both have interests in the island.
It is therefore safe to conclude that Cyprus achieved the exploitation of its natural resources
under dire circumstances, making strong allies in the process. The catalysts for these achievements
were strong political collaboration between the political parties of Cyprus, internally, and externally
through forming ties with neighboring states and big corporations that could actively protect their
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own interests in the region. The result of all this was an achievement that was above the expected
and the supplantation of Turkey in the local region.
Another notable example of skillful diplomacy is Norway. While greatly considered a big
diplomatic player nowadays, that was not always the case. After the end of cold war, Norway
ceased to be of vital importance to the US and its NATO allies, as had been in the past due to its
strategic position in the north, where it bordered with the Soviet Union. This had the immediate
effect of it becoming “invisible” in the international scene.
In order to solve this issue, Norway adopted a radical new approach in its foreign policy and
diplomacy. There were four points in their policy. First of all, Norway was presented as a humanitarian
superpower or, in other words, as a peace maker. Secondly, Norway was a society living with nature
and therefore a protector of environment. Thirdly, it was presented as a society with a high level of
equality, fighting for the rights of those who felt different or were suppressed. Finally, Norway was an
international society and therefore promoted humanism and the rights of immigrants.
The Norwegian policy was highly successful. Nowadays, Norway is indeed seen as a
peacekeeper, with its forces in many UN missions. Additionally, many leaders have chosen its
grounds for peace negotiations, such as Israeli and Palestinian negotiations during the Oslo peace
agreement negotiations. Norwegian government and Norwegian non-government organizations are
amongst the most active in their fields. Finally, Norway is an active advocate of human rights and a
leader in containing climate change, internationally.
All these were possible due to the orchestrated effort of the Norwegian government in the post
cold war era. Even though Norway is a small country, namely the 120th in the world based on
population, with an even smaller military power, which in recent years has been transformed from a
defense force into a mobile force for international missions, in accordance to their diplomatic policy, it
is widely considered amongst the pioneers in the fields mentioned above and with great power and
influence, proving that through talented and skillful diplomacy, great things can be achieved.
V. CONCLUZII/CONCLUSIONS
In the modern era, diplomacy has a crucial role for all the nations of the world. As previously
discussed, many of the core elements of modern diplomacy are based upon the works of the
Byzantine Empire, which in turn relied heavily upon principles found in ancient Rome and Greece.
This point reveals another fact about diplomacy, which is its importance. Indeed, diplomacy was
regarded as a cornerstone of the policy of the Byzantines and was detrimental in the survival of their
empire. To that end, they demonstrated some truly amazing concepts and ideas for their era, such as
the creation of a dedicated governmental branch for foreign affairs and active involvement in other
states’ internal affairs. This was the first instance in the history that demonstrated the capabilities of
skillful diplomacy and the effects it had on a state’s power and influence.
Recent history has been dominated by the diplomatic movements of great powers, such as
the United States and Soviet Union. This is to be expected, as these nations were involved in events
that shaped in many ways our present. Their diplomacy was accompanied by military might and
enlightened leadership and therefore is subject to deeper analysis in order to reach safe conclusions
as to how much it their undoubtedly skillful diplomacy affected the balance of power. However, it
is safe to conclude that there were certain events in our history that really stand out, as were
presented in this assay, that highlight the power of diplomacy and how one shall achieve a great
result when the expectations are low or everyone else is preparing for the worst possible outcome.
The effect of skillful diplomacy is more profound in the case of smaller nations, which do not
possess the characteristic traits of a great power, namely the military power, vast number of allies or
bargaining chips in the international scene. Two such cases were discussed. The first one is the example
of the Republic of Cyprus and its attempts to exploit its natural resources, mostly their offshore natural
gas reserves. With an aggressive neighbor, a de facto divided country and the involvement of the
interest of many nations in the region, Cyprus must be praised for its ingenious efforts in the
international scene. These efforts led to the signing of bilateral treaties, strong international support for
their rights and pressure to the Turkish side to stop its intervention in the region.
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The second important example, as discussed, is that of Norway. While a small country and,
in late 20th century after the end of cold war, a country with no significance in the international
scene, Norway evolved into a staple of international diplomatic efforts. However, just as in the case
of Cyprus, this would not have been possible if not for charismatic leadership that recognized the
opportunity, will to act on it and widespread agreement amongst its citizens and internal political
forces. Consequently, talented diplomatic efforts led to the exponential growth of its power and
influence in the international scene and as a result, it is widely considered one of the primary forces
in international diplomacy, a title disproportional to other performance indexes of the nation and
especially in comparison to similar countries in size, such an example being the Republic of Congo.
In conclusion, it is now possible to support the thesis that skillful diplomacy is indeed a way
to increase a state’s power and influence. In an international scene dominated by populism, rampant
nationalism, large scale human suffering and far right ideologies, such cases tend to be increasingly
difficult to spot and highlight. However, the exceptions tend to confirm the existence of a rule, as H.
W. Fowler has stated. Therefore, it is in our hand whether or not we will use this knowledge and to
what extent, in order to achieve greatness for our nation.
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GENOCIDUL ARMEAN ȘI POZIȚIA INTERNAȚIONALĂ FAȚĂ
DE ACESTA / THE ARMENIAN GENOCIDE AND THE INTERNATIONAL
POSITION OF ROMANIA REGARDING IT
Adrian BĂNCILĂ1
Abstract (en.): The recent incursion of Turkish troops in Syria has brought in view the plight of the Kurdish
people. Unsurprisingly its situation is far more delicate because an even more gruesome event, the Armenian genocide,
can be repeated in the absence of a unified approach and an official condemnation. The events that led to the massacre
of this people have never been condemned by the international community. Such an attitude can be interpreted as
forgetfulness and tolerance which is unacceptable. The purpose of the present material is to present the events known as
the Armenian genocide and to integrate them with present international regulations and present international context.
Keywords: genocide, Armenians, international law, mass atrocities, Romania.
Abstract (ro.):Recenta incursiune a trupelor Turciei în Siria a readus în atenția lumii internaționale problema
poporului kurd și situația dificilă în care se află. În mod deloc surprinzător, situația acestuia este cu atât mai delicată cu
cât un eveniment de o anvergură și mai mare, genocidul armean, se poate oricând repeta în lipsa unei abordări unitare și
a condamnării ferme atât la nivel declarativ-politic cât și concret-juridic. Evenimentele care au dus la decimarea unui
întreg popor nu au fost nici până astăzi condamnate oficial de la tribuna comunității internaționale. O asemenea
atitudine pasivă poate sta la baza unei desensibilizări care, în ultimă instanță, a creat aparența unei nemeritate uitări și,
pe cale de consecință, nepermise tolerări a evenimentelor respective. Scopul prezentului material este de a prezenta
evenimentele cunoscute drept „genocidul armean” și de a le integra în lumina reglementărilor itnernaționale relevante în
contextual international actual.
Cuvinte-cheie: genocid, armeni, drept international, atrocități în masa, România

I. CONTEXT
În luna octombrie a acestui an, Turcia a declanşat operaţiunea ofensivă militară cu numele
„izvorul păcii”. În ciuda numelui inofensiv, acţiunile militare din nordul Siriei au fost extrem de
violente, ducând la pierderi însemnate de vieţi omeneşti din rândul populaţiei civile şi la pagube
materiale însemnate. Observatorii internaţionali estimează că, de la începutul ofensivei, peste
130.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele, iar circa 100 şi-au pierdut viaţa2;
alte estimări vorbesc despre o cifră dublă de victime3.
Aceiaşi observatori susţin că forţele turce au întrebuinţat mijloace de lupte interzise de
convenţiile internaţionale, fosfor alb şi chiar napalm, în paralel cu execuţii şi atacuri injuste,
îndreptate împotriva populaţiei civile4.
Scopul declarat la cel mai înalt nivel al operaţiunii turce5 este acela de expulzare a Forţelor
Democrate Siriene (aliat tradiţional al S.U.A. în ofensiva contra Statului Islamic şi, în acelaşi timp,
grupare teroristă pentru Turcia) din nordul Siriei şi din apropierea graniţei cu Turcia; creearea unei
zone sigure de cca. 30 km. lăţime, unde o parte din cei 3,6 milioane de sirieni strămutaţi de conflict
să se întoarcă. Alegerea pentru această relocare a unei zone dominată demografic de kurzi este
privită cu îngrijorare de către aceştia din urmă şi de o parte a comunităţii internaţionale care susţine
că Turcia doreşte să modifice drastic şi forţat raportul de populaţii din zonă, în detrimentul
populaţiei kurde.
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Privite din această perspectivă, acţiunile militare ale Turciei nu pot fi izolate de acţiuni
anterioare de transfer forţat de populaţie dublate, de violenţe exercitate asupra unei populaţii privită
drept ostilă de către puterea de stat.
Privind geografic, zona revendicată pentru un stat kurd nu este atât de îndepărtată de scena
unor evenimente controversate pe scena internaţională, zona munţilor Caucaz, patria armenilor, ei
înşişi afectaţi de activităţi similare derulate de această dată de entitatea statală cunoscută drept
Imperiul Otoman, precursoarea statului laic fondat de Mustafa Kemal Ataturk.
Controversele care învăluie evenimentele nefericite cărora le-au căzut pradă armenii în timpul
primului război mondial (începând din 1915) nu pot fi, însă, trecute atât de simplu cu vederea astfel
încât problema unui „genocid armean” nu are nicidecum o soluţie simplă ori evidentă.
Pe de o parte, cunoscând „antecedentele” turce în materie (pretinsul „genocid” armean), este
lesne de argumentat că Turcia poate oricând repeta evenimente de acest tip, situaţie înregistrată
astăzi cu referire la poporul kurd. Pe de altă parte, faptul că la nivel internaţional nu există o poziţie
comună de condamnare a acţiunilor turce poate să ducă la ideea că acest context ar favoriza
întreprinderea de acţiuni similare, sub pretextul nepedepsirii/ tolerării acestora.
Într-o astfel de ordine de idei poate fi privită întrebuinţarea pe scară largă a citatului atribuit
lui Adolf Hitler, „cine mai vorbeşte astăzi despre anihilarea armenilor”6. Nu poate fi ignorată o
asemenea întrebuinţare a acestei fraze în cadrul expoziţiilor muzeului genocidului armean de la
Erevan – instituţie publică a Armeniei7.
Neincluderea acestui citat, însă, în documentele Tribunalului de la Nurenberg, împrejurările
cel puţin stranii în care această frază a fost prezentată lumii – ca justificare pe care A.Hitler o oferă
pentru invadarea Poloniei – şi veridicitatea incertă, pot face din acest citat o importantă încercare de
manipulare a opiniei publice, prin alipirea suferinţei poporului armean de un genocid veridic, drama
poporului evreu, Holocaustul, eveniment care a dus la crearea termenului de genocid de către
juristul evreu R. Lemkin.
Fără a stărui în descrierea argumentelor pentru şi împotriva vestitei fraze atribuite lui Hitler,
ne rezumăm la a evidenţia că toate controversele care învăluie această sintagmă se înscriu în lunga
serie de astfel de aspecte care circumscriu pierderile de vieţi omeneşti şi deportările armenilor din
timpul primului război mondial.
Prezentul material va încerca să prezinte principalele puncte comune asupra cărora există
consens în ceea ce priveşte atrocităţile suferite de poporul armean, fără a oferi, însă, o încadrare
juridică a acestora de tip „genocid”, pentru simpul motiv că evenimentele în cauză s-au derulat
înaintea adoptării Convenţiei împotriva genocidului – 19508.
Turcia neagă că uciderea a sute de mii de armeni în timpul primului război mondial ar
constitui genocid. Prevederile legale turce îngrădesc libera exprimare în această privinţă, orice
susţinere referitoare la evenimentele în cauză atrăgând pedepse aspre9. În tabăra opusă, Armenia
duce o politică intensă de lobby în favoarea recunoaşterii genocidului armean; a înfiinţat instituţii
publice cu acest obiect10, a făcut din recunoaşterea genocidului armean politică de stat, iar diaspora
armeană duce eforturi susţinute în acelaşi sens.
Evenimentele din anul 1915 şi cele care au urmat rămân o problemă sensibilă în plan
internaţional. Periodic, aceasta revine în atenţie publică fie ca urmare a actelor de recunoaştere a
„Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier”, pretins regăsit în discursul avut de Adolf Hitler în faţa
comandanţilor armatei germane la Obersalzburg.
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10
https://www.uniuneaarmenilor.ro/ şi secţiunea genocidul împotriva armenilor și înființarea primei republici armene
(1918-1920) din https://www.uniuneaarmenilor.ro/istoria-armeniei/.
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genocidului armean de unele state (ultimul act de acest tip venind din Statele Unite ale Americii sub
forma Rezoluţiei Congresului nr. 296/29.10.2019 care face referire la 1,5 milioane de morţi din
rândurile armenilor)11, fie prin atitudinea vehementă contrară a Turciei prin cele mai înalte voci ale sale.
Opinia internaţională recunoaşte că, în întervalul 1915-1916, sute de mii de armeni au murit
(fie ucişi, fie din cauza foamei ori bolilor contractate pe drum) când turcii otomani i-au deportat din
estul Anatoliei în deşertul, astăzi sirian, Deir ez-Zor.
Numărul total de morţi este motiv de dispută şi variază de la 1,5 milioane, potrivit Armeniei
şi, recent, Congresului S.U.A., până la 300.000, potrivit Turciei.
II. UNELE CONSIDERAŢII DE ORDIN LEGAL CU PRIVIRE LA GENOCID
Cuvântul „genocid” este creația renumitului jurist și avocat al drepturilor omului Raphäel
Lemkin12. Structura etimologică a cuvântului conține prefixul grecesc „genos”, însemnând rasă sau
trib, și sufixul latinesc „cide”, însemnând omor. Geneza acestui substantiv este răspunsul lui
Lemkin la politicile naziste de ucidere sistematică a poporului evreu în timpul Holocaustului, dar a
fost aplicat și altor momente din istorie, caracterizate de acțiuni menite să distrugă grupuri specifice
de oameni. Preocuparea lui Lemkin de combatere a genocidului a dus la campania sa de a obține
recunoașterea și codificarea genocidului drept crimă internațională.
Eforturile lui Lemkin au dus la recunoașterea genocidului drept crimă de drept internațional
public în 1946, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite (A/RES/96-I)13. A fost codificată
drept o crimă internațională prin Convenția asupra prevenirii și pedepsirii crimei de genocid din
1948 (Convenția asupra genocidului) care, astăzi, a fost ratificată de 149 state.14
Curtea Internațională de Justiție a decis, în mod repetat, că această convenție întruchipează
principii ce aparțin cutumei internaționale15. Asta presupune că, indiferent dacă statele au ratificat
sau nu convenția asupra genocidului, ele sunt legate de principiul că genocidul este o crimă
pedepsită de comunitatea de state. Curtea Internațională de Justiție a mai statuat și că interzicerea
genocidului este o normă imperativă prohibitivă a dreptului internațional (jus cogens) și, pe cale de
consecință, nicio exceptare/ derogare de la această regulă nu este permisă.
Ca atare, faptul că, pe mapamond, unele state nu au ratificat convenția asupra
genocidului 16 încă, nu înseamnă că genocidul nu le este aplicabil, dimpotrivă: una este că
instrumentele conținute într-o convenție nu le sunt aplicabile și alta opozabilitatea genocidului
pentru lumea civilizată.
Aceeași definiție legală a genocidului se regăsește și în cuprinsul Statutului de la Roma a
Curții Penale Internaționale (Articolul 6), precum și în statutele altor organe jurisdicționale; crima
de genocid a fost de asemenea legiferată și în unele legi penale interne17.
Vorbind de acțiunea criminală în sine, intenția este cel mai dificil de determinat. Pentru a
constitui genocid, trebuie să existe o intenție dovedită a făptuitorilor de a distruge în mod fizic un
Disponibilă la https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/296/text?q=%7b%22search%22%3a
%22armenian+genocide%22%7d&r=3&s=1.
12
R. Lemkin, Axis Rule In Occupied Europe: Laws OF Occupation - Analysis of government - Proposals for redress,
Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944.
13
Disponibilă la http://undocs.org/a/res/96(i).
14
A se vedea pe larg, I. Dragoman, D. Ungureanu, Tratat de Drept Internațional Umanitar, Editura Universul Juridic,
București, 2018.
15
A se vedea pe larg, V. Velișcu, Drept internațional public, vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2014.
16
E.G. Sudan, de aici și refuzul acestei țări de a pune în executare mandatul de arestare emis față de președintele
acesteia, Omar Al-Bashiri, pentru crime de genocid; Myanmar, unde pentru a judeca pe cei care au comis crime
împotriva populației rohingya, Curtea Penală Internațională a oferit, pe calea interpretării legale, un instrument pentru
stabilirea răspunderii (a se vedea decizia emisă de C.P.I., camera i preliminară, citată de trimisul special al O.N.U.
asupra convenției de prevenire a genocidului, http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/20180907%20
statement_icc%20decision%20deportation%20rohingya_final.pdf).
17
E.g. În Romania, în Codul Penal, infracțiunea de genocid și crime împotriva umanității este incriminată în art. 438 și
se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 ani (pentru acte săvârșite pe timp de pace) și cu închisoare pe viață (pentru
acte săvârșite în timp de război). O scurtă privire în paralel a statutului de la Roma cu art. 438 este suficientă pentru a
afirma că România a ales să încorporeze în legile domestice Statutul de la Roma.
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grup național, rasial, etnic ori religios. Distrugerea culturală nu este suficientă, la fel cum nu este
suficientă nici intenția de a dispersa un grup. Această intenție specială diferențiază infracțiunea de
genocid. În plus, jurisprudența a asociat intenția cu existența unui plan ori strategie de stat, chiar
dacă definiția genocidului din dreptul internațional public nu include acest element.18
Este de notat că victimele genocidului sunt alese în mod conștient, și nu la întâmplare,
datorită apartenenței lor reale ori închipuite la unul din cele patru grupuri protejate de Convenție
(ceea ce exclude, spre exemplu, grupul politic). Aceasta înseamnă că ținta distrugerii este și trebuie
să fie grupul ca atare, iar nu membrii săi în mod individual. Genocidul poate fi comis și împotriva
unei părți a grupului, cu condiția ca partea în cauză să fie identificată (spre exemplu cuprinsă într-o
anumită zonă geografică) și semnificativă ori importantă, calitativ ori cantitativ.
III. ASPECTE OBIECTIVE REFERITOARE LA „GENOCIDUL” ARMEAN
În prezent, de rezultatul disputei cu privire la caracterul sistematic al omorurilor din acea
perioadă depinde calificarea evenimentelor din 1915 drept genocid, în sensul convențiilor
internaționale.
Acest rezultat, însă, nu se întrezărește, în condițiile în care istoricii au păreri împărțite cu
privire la planificarea și organizarea omorurilor de către o structură guvernamentală ori politică.
Evident, partea care susține acest caracter sistematic este formată din istorici armeni (locali ori din
diaspora),precum și dintr-o parte majoritară/importantă a oamenilor de știință din statele care au
recunoscut genocidul armean.
Întorcându-ne la R.Lemkin, acesta s-a referit atât la atrocitățile comise împotriva poporului
armean, cât și la crimele naziste, atunci când și-a descris activitatea în forurile internaționale.
Oficialitățile turce acceptă că atrocități au fost comise, însă contrazic ideea că ar fi existat o
intenție de ucidere sistematică a armenilor creștini. Un argument furnizat în acest sens face trimitere
la morții nevinovați din rândurile turcilor musulmani din acea perioadă.
Contextul politic, de care se poate lega caracterul sistematic al evenimentelor, este unul oarecum
neclar, în care apar depotrivă războiul în care era angrenat Imperiul Otoman la acel moment,
diversiunile și acțiunile de acest tip ale Rusiei imperiale împotriva Imperiului Otoman în Caucaz, dar și
propriile acțiuni ale armenilor despre care se știe că ocupau poziții de autoritate în Imperiu, dar și
participau activ la acțiuni de tip insurecțional împotriva Imperiului Otoman în estul acestui stat.
Astfel, mișcarea, cunoscută în istorie drept „junii turci”, apreluat puterea pe fondul unui
război dificil pentru Imperiul Otoman, fondând Comitetul pentru Unitate și Progres și a luat o serie
de măsuri împotriva armenilor din estul imperiului, pe măsură ce numărul de bătălii pierdute de
trupele turce se înmulțea. La acel moment, Imperiul Otoman se afla de partea Puterilor Centrale
alături de Germania, Austro-Ungaria și Italia.
Propaganda turcă prezintă populația armeană drept sabotori și promotori ai intereselor
rusești în zonă. De cealaltă parte, armenii privesc data de 24 aprilie 1915, drept momentul începerii
genocidului. Pe această dată, autoritățile otomane au arestat peste 50 de intelectuali și lideri ai
comunității armenești, pe care i-au executat. Ulterior, armenii din cuprinsul Imperiului Otoman au
fost dezarmați și uciși, iar averile le-au fost confiscate.
Caracterul sistematic este pus la îndoială de inculparea și executarea unor oficiali turci
notabili din acea perioadă. Astfel, guvernatorul regiunii Yozgat, Mustafa Kemal, a fost găsit vinovat
de uciderea armenilor din acea regiune și executat. Cei trei lideri marcanți ai mișcării junilor turci
au fugit în străinătate și condamnați la moarte în lipsă.
Istoricii pun la îndoială procedurile judiciare de la aceste procese și indică, inclusiv, dorința
Turciei de a-și îmbuna cuceritorii (Turcia pierzând conflagrația alături de Puterile Centrale) – în
condițiile în care opinia publică din statele învingătoare – spre exemplu din Anglia – deja
determinase existența și necesitatea găsirii de vinovați pentru crimele contra armenilor.

18

Pe larg a se vedea M. Mennecke, The Crime of Genocide and International Law, the Holocaust and Other Genocides.
Ed. / Barbara Boender; Wichert ten Have. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. pp. 145-162.
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IV. CONTEXTUL INTERNAȚIONAL ACTUAL
În prezent, state precum Argentina, Brazilia, Canada, Franța, Portugalia, Italia, Rusia și
Uruguay recunosc oficial genocidul armean. Uniunea Europeană, prin vocea Parlamentului
European 19 , și Subcomisia O.N.U. pentru prevenirea discriminării și protecția minorităților
recunosc, de asemenea, acest eveniment nefast. Statele Unite ale Americii 20 , Marea Britanie și
Israelul recunosc, de asemenea, acest eveniment, dar folosesc o terminologie diferită (de cea de
genocid) pentru a descrie aceste întâmplări.
În acest lung șir de state poate fi inclus și Vaticanul care, prin vocea Papei Francisc, a numit
evenimentele petrecute în 1915 în Armenia drept „primul genocid din secolul 20” și care a
declanșat o reacție virulentă a Turciei. Aceasta și-a retras ambasadorul de la Vatican și l-a acuzat pe
suveranul Pontif că discriminează, întrucât a făcut referire doar la populația creștină, trecând sub
tăcere suferințele turcilor și musulmanilor din aceeași perioadă.
Același fel de reacții le-a avut Turcia și față de recunoașterea operată de Franța (o
promisiune onorată de pe timpul campaniei electorale a președintelui Macron),dar și în raport de
S.U.A., unde a declarat că rezoluția Congresului S.U.A. este nulă și neavenită, întrucât nu reprezintă
decât un act de răzbunare împotriva Turciei pentru operațiunea militară „Izvorul păcii”.21
Evenimentele controversate sunt în centrul istoriei moderne a Armeniei și folosesc, inclusiv,
pentru a unifica diaspora armenească (una extrem de dispersată). În învățământul public, genocidul
armean este materie obligatorie,iar popularizarea atrocităților din acea perioadă este realizată prin
institute culturale și organisme special înființate și finanțate de la bugetul de stat (spre exemplu
muzeul genocidului armean22). O preocupare similară o au și comunitățile armenești răspândite pe
tot globul inclusiv în România, prin Uniunea Națională a Armenilor din România, actualmente
condusă de Varujan Vosganian.
În Turcia, așa cum am menționat mai sus, dezbaterea publică asupra genocidului armean
este inexistentă și interzisă prin lege. Chiar dacă poziția Turciei față de genocidul armean nu este în
sine o condiție pentru aderarea la Uniunea Europeană, este lesne de înțeles că, în prezent, există
stavile între state membre ale U.E. ce au recunoscut evenimentele (care trebuie să voteze în
favoarea acceptării de noi membri) și Turcia, aspect care împiedică și o dezvoltare mai amplă a
relațiilor bi și multilaterale.
În ceea ce privește relația dintre Turcia și Armenia, principalii protagoniști ai dezbaterii
publice în sine, aceasta este, în continuare, una extrem de încordată și de rece, chiar dacă granițele
dintre cele două state au fost redeschise, iar legăturile diplomatice reluate.
În peisaj apare și un al treilea stat, Azerbaidjan (fostă republică sovietică), pe teritoriul căruia se
află regiunea Nagorno-Karabakh, enclavă armenească controlată în prezent de Republica Artsakh –
entitate nerecunoscută, însă, pe plan internațional. Turcia susține Azerbaidjan-ul în disputa cu privire la
această regiune, contribuind la menținerea unui așa-zis conflict înghețat în zonă.
ROMÂNIA ȘI GENOCIDUL ARMEAN
Declarația total neadecvată făcută de ambasadorul României în Armenia23, acum fix 5 ani,
se înscrie în lungul șir de piruete pe care diplomația română continuă să le facă în ceea ce privește
problema genocidului armean. Fără a insista asupra modului absolut jignitor și total
necorespunzător în care a tratat răspunsul la întrebarea ce i-a fost pusă, vom menționa că, în
continuarea declarației sale, diplomatul român a îndrăznit să facă și un spirit cu evrei.

Rezoluția Parlamentului European din 15 Aprilie 2015 cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Genocidul Armean
2015/2590(RSP).
20
Rezoluția 296/2019 A Congresului S.U.A., https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/296/text.
21
Pe larg despre reacțiile Turciei, https://www.nytimes.com/2019/10/30/world/europe/erdogan-armenia-genocide.html/.
22
http://www.armeniangenocidemuseum.org/.
23
S. Vasile, Ambasadorul României în armenia la acea dată, a comparat situația recunoașterii de către România a
genocidului armean cu recunoașterea căsătoriei pentru cuplurile homosexuale; https://www.civilnet.am/news/2014/12/
03/morality-according-to-the-romanian-ambassador/253642. a se vedea și https://www.nineoclock.ro/2014/12/06/
diplomatic-scandal-triggered-by-sorin-vasile-romanian-ambassador-to-yerevan-mfa-urgently-recalls-him-home/
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Revenind la poziționarea României față de chestiunea genocidului armean, aceasta este una
care, o recunosc și parlamentarii români de origine armeană24, nu s-a concretizat și într-o declarație
oficială de condamnare a evenimentelor din 1915. Cel mai aproape de o astfel de recunoaștere, dar
care a evitat totuși să ocolească subiectul genocidului, a fost președintele în funcție, într-o declarație
susținută în 2015 la împlinirea a 100 de ani de la aceste evenimente.
Poporul român și regatul României a ajutat poporul armean, fiind, de altfel, primul stat care,
sub guvernul liberal condus de Brătianu, a primit refugiați armeni și a organizat alături de
reprezentanții acestora mai multe stabilimente pentru întrajutorarea lor.
De atunci, însă, România a încercat în permanență să evite antagonizarea Turciei, stat
puternic în alianța nord-atlantică, principalele temeri fiind legate de interpretarea gestului simbolic
al României, de altfel un prieten vechi al poporului armean, ca un afront adus Turciei.
Poziția României pare să se înscrie în cea a unui echilibru între susținătorii și detractorii
genocidului armenesc25. Într-o opinie, „Bucureştiul a preferat ca Turcia şi Armenia să parcurgă o
ipotetică punte de legătură (dacă şi când aceasta ar exista) şi abia apoi guvernul român să ia act de
situaţie, post factum”26. Cu alte cuvinte, evită, cu o oarecare încăpățânare, inclusiv folosirea unor
cuvinte care, chiar nesinonime (literar și mai ales lingvistic), să trimită la genocid, în accepțiunea sa
drept crimă împotriva umanității. În acest context, reamintim că, așa cum am precizat mai sus, unele
state recunosc evenimentele, însă le califică în afara sferei de aplicare a genocidului, evitând
posibilitatea culpabilizării, din această perspectivă, a Turciei.
CONCLUZII
Din punctul nostru de vedere mai este cale lungă până la recunoașterea de către România a
Genocidului armean. Abia după alegerile prezidențiale putem să ne așteptăm la reanalizarea contextului
politic internațional iar orice măsură prezidențială de asemenea anvergură (riscul alienării unuia dintre
factorii de putere din Marea Neagră) nu poate fi luată fără consultarea Parlamentului, instituție care
urmează să se reînnoiască în 2020. Un lobby susținut în acestă privință există și nu este negat de cei care
îl desfășoară însă, așa cum aceștia recunosc, ei nu pot promova o rezoluție /hotărâre la nivel oficial care
nu se bucură de sorți semnificativi de izbândă întrucât, în caz de eșec, o nouă decizie pe aceeași
problematică ar fi mult mai dificil de promovat și, ulterior, obținut.
Nu trebuie totuși uitată dimensiunea profund uman-reparatorie a recunoașterii și cererii
iertării. În spiritul moralei creștine care cere credinciosului să își iubească aproapele și să îl ierte,
recunoașterea genocidului armenesc este un prim pas spre o reconciliere istorică între două popoare,
turc și armean.
Atrocitățile suferite de poporul armean sunt incontestabile; faptul că există dispute cu privire
la numărul real al celor afectați de violentele din 1915-1920 nu schimbă cu nimic caracterul profund
inuman al celor petrecute și nici nu atenuează ori agravează percepția cu privire la evenimentele
acestea. Chestiunea diferenței dintre 1,5 milioane de victime și câteva sute de mii este complet
irelevantă întrucât valoarea unei singuri vieți este inestimabilă. Bibliotecile din întreaga lume
(comunitatea armeană este una dintre cele mai dispersate din lume) abundă de relatări ale suferinței
poporului armean iar nemenționarea lor pe larg în prezentul material își are justificarea în scopul
acestuia. Reiterând cele precizate în preambulul prezentului, scopul nostru a fost de a prezenta cât
mai obiectiv cu putință aspectele necontestate și de a oferi o perspectivă succintă cu privire la
raportul dintre evenimentele din 1915 prin raportare la normele prezentului cu referire la genocid.
Este adevărat că recunoașterea de către Turcia a genocidului armean ar putea conduce la
luarea de măsuri reparatorii sau chiar la unele schimbări teritoriale în lumina tratatelor încheiate
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https://www.libertatea.ro/opinii/de-ce-nu-recunoaste-romania-genocidul-armean-in-care-au-fost-ucisi-15-milioanede-oameni-declaratia-din-2014-in-care-un-diplomat-roman-a-comparat-situatia-cu-relatia-unui-cuplu-homosexual2789228.
25
pe larg, https://www.rfi.ro/social-77586-genocidul-armenilor-de-ce-ezita-romania-sa-il-recunoasca și https://www.
historia.ro/sectiune/general/articol/genocidul-armean-o-suta-de-ani-de-batalie-cu-uitarea
26
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/genocidul-armean-o-suta-de-ani-de-batalie-cu-uitarea
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după încheierea primului război mondial însă aceste considerente pălesc din punctul nostru de
vedere în fața ncesității oferirii unei reparații istorice pentru suferința armenilor.
În ce măsură în prezent am putea trage la răspundere Imperiul Otoman pentru suferințele
armenilor și ce sferă de aplicabilitate temporală are convenția privind genocidul sunt niște chestiuni
care ocolesc o soluție la problema cu adevărat importantă, aceea de împăcare cu trecutul pentru a
putea clădi viitorul pe bazele unui prezent solid.
Din punctul nostru de vedere, din studiul evenimentelor din 1915 din zona locuită de armeni
(indiferent dacă le considerăm genocid în înțelesul actualei convenții internaționale sau atrocități din
punct de vedere uman) se pot trage concluzii de tipul așa numitelor „lessons learned” (lecții învățate).
Mesajul prezentului material pentru ordinea și siguranța publică este că învățând din
greșelile trecutului avem cele mai multe șanse să nu le repetăm în viitor; securitatea publică,
concept complex și foarte cuprinzător, nu poate fi realizată fără o conlucrare și bună vecinătate între
popoare. Or, în prezent, în condițiile în care două țări vecine, Armenia și Turcia, manifestă una față
de cealaltă neîncredere și ostilitate, și nu permit accesul cercetătorilor la toate materialele din
arhivele proprii corespunzătoare evenimentelor care le separă, nu poate fi vorba de un climat de
bună vecinătate. Ceea ce este îngrijorător, făcând abstracție de retorica pro sau contra încadrării
evenimentului în categoria genocidului sau nu, este că toate acele fapte reprobabile au fost săvârșite
și ele au produs și continuă din nefericire să producă, efecte nefaste pentru toți cei implicați. În
prezent, acțiunile militare ale Turciei în nordul Siriei nu fac decât să reediteze contextul care a făcut
posibilă tragedia care a urmat evenimentelor in 1915 iar așa ceva nu poate fi permis.
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FENOMENUL TERORIST ÎN UE ÎN ANUL 2018. EVOLUȚII LEGISLATIVE
/ TERRORISM IN EU IN 2018. LEGISLATIVE EVOLUTIONS
Emil GÎRDAN1
Abstract (en.):In 2018, the terrorist threat against EU member states diminished but remained active. The
main terrorist risks on the territory of the Member States were generated by the separatist and jihadist groups. The
perspective of Brexit has led to an increase of terrorist attacks in the UK. In general, terrorist attacks have been
characterized by unsophisticated techniques and procedures, and for the first time there are reported attempts to attack
critical infrastructure components. The phenomenon of foreign fighters (FTF) remains one of the biggest challenges for
Member States in the context of increasing their interest in returning to their home countries. From the legislative point
of view, the European Union has continued the process of modernization and adaptation of the normative framework to
the asymmetric risks. EU also recommended member states to change national laws and adapt to new asymmetric risks.
Romania and most of the Community block member states also took steps in 2018 for the harmonization of the national
legislation with the European one.
Keywords: terrorism, separatism, FTF, directive, criminal code, law, terrorism financing.
Abstract (ro.):În anul 2018, amenințarea teroristă la adresa statelor membre UE, deși s-a diminuat, s-a
menținut activă. Principalele riscuri teroriste pe teritoriul statelor membre au fost generate de grupările separatiste și de
cele jihadiste.Perspectiva Brexit-ului a determinat creșterea incidenței numărului de atacuri teroriste pe teritoriul Marii
Britanii. În general, atacurile teroriste au fost caracterizate de tehnici și procedee nesofisticate, iar pentru prima dată
sunt semnalate încercări de atacare a componentelor infrastructurilor critice. Fenomenul luptătorilor străini (FTF)
rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru statele membre în contextul creșterii interesului acestora pentru
revenirea în țările de origine. Din punct de vedere legislativ, Uniunea Europeană a continuat procesul de modernizare și
adaptare a cadrului normativ la riscurile asimetrice. Totodată,a recomandat țărilor membre să realizeze schimbări în
legislațiile naționale pentru a se adapta la noile riscuri asimetrice. România, alături de majoritatea statelorblocului
comunitar,a întreprins demersuri și în anul 2018 pentru armonizarea legislației naționale cu cea europeană.
Cuvinte-cheie:terorism, separatism, FTF, directivă, cod penal,lege, finanțare terorism.

I. INTRODUCERE
În perioada 2015 – 2018, amenințarea teroristă la adresa securității Uniunii Europene a fost,
fără precedent, principala îngrijorare a statelor membre UE, continuând să fie reprezentată de
terorismul jihadist și fenomenul luptătorilor străini reîntorși (FTF).
Incidentele teroriste jihadiste de pe teritoriul statelor membre UE din perioada analizată au
vizat atacarea victimelor în mod aleatoriu, atacarea principalelor simboluri și valori ale occidentului
(redacții de presă, spații culturale etc), atacarea elementelor autorităților naționale (polițiști, militari,
sedii de poliție etc).
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Figura 2. Numărul persoanelor arestate pentru
infracțiuni de terorism.

Analiza graficelor de mai sus reliefează:
o fluctuație a numărului de atacuri teroriste comise/planificate/dejucate pe teritoriul statelor
membre UE în perioada 2015-2018;
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Figura 1. Evoluția incidentelor în 2015-2018 în UE.
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scăderea semnificativă a numărului incidentelor teroriste în anul 2018 comparativ cu anii
2015, 2016 și 2017;
scăderea cu 13% a numărului persoanelor arestate pentru infracțiuni de terorism comparativ cu
2017. Numărul persoanelor arestate în 2018 s-a apropiat de valorile înregistrate în 2015 și 2016.

II. MANIFESTAREA TERORISMULUI ÎN ANUL 2018
În anul 2018 s-a înregistrat o reducere semnificativă a atacurilor teroriste la nivelul statelor
membre în comparație cu anul 2017 (129 față de 261)2. Atacurile teroriste de natură jihadistă au
vizat, ținte vulnerabile și locații de interes public (în care se desfășoară evenimente de amploare,
zone de cumpărături, baruri, cluburi etc), iaratacurile teroriste de natură extremistă au vizat instituții
publice, în special cele din zona forțelor de ordine.3
Pe fondul apelurilor lansate de lideri ISIS, s-a constat un interes crescut pentru realizarea
atacurilor teroriste de tip CBRN pe teritoriul Europei.
Au fost înregistrate încercări rudimentare de atacare a componentelor infrastructurilor critice
din partea grupărilor teroriste, fără succes.
Statistici privind fenomenul terorist în anul 20184:
– bilanțul victimelor atacurilor teroriste s-a constituit în 13 persoanedecedate și 53 rănite;
– a scăzut numărul atacurilor teroriste jihadiste reușite pe teritoriul Europei, comparativ cu
anul 2017 (7 față de 62);
– cele mai multe atacuri – 64% (83), în care a fost posibilă identificarea afilierii teroriste, au
fost executate de etno-naționaliști și separatiști extremiști;
– atacurile executate de către extremiștii violenți de stânga s-au intensificat de la începutul
anului 2014, în anul 2018 înregistrându-se 19 astfel de atacuri (10 în Italia);
– numărul atacurilor teroriste jihadiste a scăzut în anul 2018 (24) comparativ cu anul
precedent (33);
– 1.056 de persoane au fost arestate pentru infracțiuni de terorism, din care două persoane în
România. S-a menținut trendul crescut al femeilor arestate pentru implicarea în acte teroriste;
– 511 persoane au fost arestate pentru comiterea de infracțiuni de terorism de natură jihadistă;
– 34 de persoane au fost arestate pentru comiterea de infracțiuni de terorism de extremă stânga;
– 30 de persoane au fost arestate pentru comiterea de infracțiuni de terorism afiliate mișcărilor
separatiste.
Atacurile teroriste de natură separatistă s-au desfășurat exclusiv în Franța, Spania și Marea
Britanie. S-a constat un interes crescut în executarea atacurilor teroriste de către grupările
separatiste pe teritoriul Marii Britanii. Cel mai probabil fenomenul este prezent în contextul
iminenței Brexit-ului5.Grupările teroriste anarhiste din Italia și Grecia au vizat ținte politice (ex:
spații de birouri, sedii ale partidelor politice, firme care aveau conexiuni cu partidele politice).
STAT
MAREA
BRITANIE
FRANȚA
ITALIA
SPANIA
GRECIA
OLANDA
GERMANIA
BELGIA
TOTAL

jihadistă

extremă
stânga

4

-

AFILIERE
extremă
separatistă
dreapta
-

56

3
1
1
4
2
1
24

fără
afiliere

nespecificat

-

-

20
10
1
1
3
7
6
1
1
19
1
83
1
2
Tabel 1. Situația privind atacurile teroriste la nivelul UE în 2018.
(Adaptare dupăTE-SAT European Union Terrorism Situation and Trend Report, 2019)
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60
30
13
11
7
5
2
1
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Europol, TE-SAT European Union terrorism situation and trend report, 2019.
https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/, accesat la data de 18.11.2019.
4
Europol, TE-SAT European Union terrorism situation and trend report, 2019.
5
Cetățenii Irlandei de Nord sunt în favoarea rămânerii în UE, inclusiv în eventualitatea separării de Marea Britanie.
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III. PRINCIPALELE TEHNICI ȘI MODALITĂȚI DE EXECUTARE A ATACURILOR
TERORISTE
Atentatele teroriste executate în anul 2018 au demonstrat grad precis de coordonare,
utilizarea unor tactici variate și adaptarea modului de operare de către membrii grupărilor teroriste,
dar și tehnici și proceduri nesofisticate, simple, cu impact semnificativ.
Principalele tehnici și mijloace utilizate în executarea atacurilor teroriste din anul 2018:
– dispozitive explozive improvizate (utilizarea de pulbere neagră);
– explozivi home-made (HME);
– dispozitive improvizate incendiare (IID);
– explozivi plastici;
– utilizarea unor substanțe chimice pentru realizarea de explozibili din sfera CBRN (mixtură
de clorat, ricin, abrin, fertilizatori, azotat de amoniu, triacetonă triperoxid - TATP).
– pătrunderea cu autocamioane/autovehicule în spații aglomerate;
– folosirea armelor albe.
Totodată, au fost semnalate încercări nesofisticate (DDoS 6 ) de atacare a componentelor
infrastructurilor critice din partea grupărilor teroriste islamiste, dar fără succes.
În situațiile în care pregătirea atacurilor teroriste a necesitat sume de bani suplimentare
externe, cel mai adesea s-a folosit sistemul Hawala7. Alte modalități de finanțare identificate au
fost: din infracțiuni de criminalitate organizată (ex: migrație), prin înființarea unor
fundații/organizații disimulate cu scopuri caritabile, din firme cu activitate legală, din împrumuturi
bancare care nu au mai fost restituite.
IV. ASPECTE PRIVIND ROLUL FTF ÎN PRODUCEREA DE ATENTATE TERORISTE
Numărul cetățenilor europeni care au călătorit ori au încercat să călătorească în zone de
conflict a continuat să se diminueze, situându-se la un nivel scăzut. La sfârșitul anului 2018, se
estimează că pe teritoriul Siriei și Irakului se aflau aproximativ 2.000 de FTF. Spre deosebire de
anii trecuți este semnalat faptul că unii FTF au reușit să se stabilească pe teritoriul Turciei la granița
cu Siria8. În anul 2018 s-a manifestat o schimbare a fluxului călătoriilor FTF9 în sensul creșterii
interesului pentru revenirea în țările de origine din teatrele de operații. Cel mai probabil,
principalele cauze care au determinat scăderea numărului de FTF o reprezintă pierderea teritoriilor
controlate de ISIS și decesul acestora în luptele armate desfășurate pentru menținerea zonelor de
influență în Sirian și Irak.
Numărul femeilor care au călătorit în zonele de conflict este relativ mic. A continuat
implicarea femeilor în activități de recrutare, propagandă, atragerea de noi susținători, suport
logistic dar și executarea de atacuri și misiuni sinucigașe.
Procesul de repatriere a cetățenilor europeni care au luptat pentru organizația teroristă ISIS
în Irak și Siria generează probleme juridice, de securitate, sociale și morale semnificative pentru
statele europene.

Tehnică utilizată pentru întreruperea funcționării site-urilor WEB, care funcționează prin trimiterea a milioane de
solicitări către un site, până când acesta cedează.
7
Sistem alternativ de transmitere a banilor, fără implicarea instituțiilor financiare, care funcționează pe baza încrederii
dintre părți. Serviciile sunt caracterizate de eficiență, rapiditate și asigurarea anonimatului. Mecanismul tranzacției: 1.
Clientul 1 înaintează o sumă de bani operatorului din țara A; 2. Operatorul A furnizează clientului său un cod sau o
parolă; 3. Operatorul A aduce la cunoștința partenerului său de afaceri din țara B detaliile tranzacției; 4. Clientul 1
contactează persoana ce urmează a beneficia de suma de bani transferată, comunicându-i parola; 5. Beneficiarul va
aborda operatorul local primind, în schimbul parolei, suma de bani ce a făcut obiectul tranzacției.
8
Zonă disputată de Turcia și kurzi.
9
Începând cu anul 2015 s-a constatat o creștere substanțială a numărului de alerte FTF în Sistemul de Informații
Schengen (SIS și SIS II) în statele membre UE, precum și multe informații referitoare la urmăriri penale și condamnări
ale acestor persoane. INTERPOL deține o bază de date privind posibilii FTF, care are peste 7.500 de înregistrări cu
posibile persoane suspectate din peste 60 de țări. Principalii săi contributori sunt Belgia, Rusia, Tadjikistan, Franța și
Țările de Jos.
6
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Furnizorii de servicii de internet au continuat măsurile pro-active de prevenire a radicalizării
on-line, sens în care Facebook, YouTube și Twitter au raportat închiderea mai multor conturi care
promovau radicalizarea și terorismul.
Totodată se constată faptul că majoritatea persoanelor care au fost implicate în atacuri teroriste
(producerea ori planificarea) se aflau în evidența instituțiilor de aplicare și impunere a legii. De cele mai
multe ori au intrat în legătură cu persoane condamnate pentru terorism în sistemul de detenție.
Un rol important în procesul de radicalizare îl au închisorile. În acest context, procesul de
radicalizare este mult mai scurt deoarece persoanele condamnate sunt deja familiarizate cu violența,
iar transformarea lor în persoane radicale, extremiste, violente este mult mai ușoară. Se estimează
că aproximativ 31% dintre persoanele care au fost în închisoare au fost radicalizate acolo 10.
V. EVOLUȚIILEGISLATIVEÎN 2018
Principalele modificări legislative adoptate în anul 2018 la nivelul statelor membre în
privința combaterii terorismului au vizat armonizarea legislației cu directivele Parlamentului
European. Totodată, statele membre au căutat să prevadă și să pedepsească activități considerate
inițial conexe terorismului precum călătoriile în scopuri de terorism, finanțarea unei activități în
scopul săvârșirii unei infracțiuni de terorism, instruirea în scop terorist, verificarea și tragerea la
răspundere a beneficiarilor reali etc.
1. Uniunea Europeană
La nivelul UE a fost adoptată Directiva UE 2018/843 a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2015/849 privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Principalele modificări
prevăd:
– extinderea domeniului de aplicare a prezentei Directive pentru toți consilierii fiscali;
– transparența beneficiarilor reali;
– deținerea informațiilor cu privire la beneficiarii reali;
– întocmirea registrelor privind beneficiarii reali ai trusturilor;
– verificarea beneficiarilor reali;
– stabilirea și interconectarea registrelor cu beneficiari reali;
– identificarea electronică;
– conducerea de rang superior;
– verificarea prealabilă a clienților noi dar și a celor deja existenți;
– întocmirea unei liste negre cu țările terțe care au deficiențe în regimul prevenirii spălării
banilor și finanțării terorismului11;
– întocmirea listei persoanelor expuse politic;
– stabilirea factorilor cu nivel de risc ridicat;
– alte prevederi care se adresează strict contabililor (posibilitatea solicitării de informații
suplimentare, obligativitatea raportării neconformității, transparență și răspundere);
– alte modificări (în domeniul monedelor virtuale, registrelor de bănci și proprietăților imobiliare).
Astfel, prin punerea în aplicare a ultimelor modificări se va permite statele membre un
control mai restrictiv asupra fluxului de bani.
2. Inițiative legislative la nivelul statelor membre, în anul 2018, în vederea
combateriiterorismului
a) Austria12
Modificările aduse legislației austriece au vizat un amendament la articolul 278c din Codul
Penal prevede o listă cu fapte antisociale care sunt considerate infracțiuni de terorism. Lista include
R. Basra, P. R. Neumann și C. Brunner, Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New CrimeTerror Nexus, Londra, 2019, p.3.
11
În prezent pe această listă se află 23 de state care au deficiențe în gestionarea activităților de prevenire a spălării
banilor și finanțării terorismului. La sfârșitul anului 2018, Comisia Europeană a adăugat pe listă: Arabia Saudită,
Panama, Nigeria, Insulele Virgine.
12
https://www.un.org/en/ga/sixth/74/int_terrorism/austria_e.pdf, accesat la data de 02.11.2019.
10
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și infracțiunea de vătămare corporală, nu doar faptele antisociale grave; intrarea în vigoare la
01.10.2018 a dispozițiilor care aliniază legislația austriacă la cerințele Directivei (UE) 2017/541 a
Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului pentru
înlocuirea Deciziei-cadru a Consiliului 2002/475 / JAI și de modificare a Deciziei Consiliului
2005/671 / JAI:
A fost introdusă infracțiunea de „călătorie în scopuri de terorism” ca secțiune din Codul
Penal austriac (Secțiunea 278g).
În plus, o serie de infracțiuni informatice au fost adăugate pe lista posibilelor infracțiuni de
terorism din secțiunea 278c din Codul Penal.
Pedeapsa maximă pentru infracțiunea „apartenență la o asociație teroristă” a fost stabilită la
15 ani de închisoare.
Prin înăsprirea pedepselor și includerea unor noi tipuri de infracțiuni la terorism, Austria a
tras un semnal în privința eliminării fenomenului la nivel internațional.
b) Finlanda13
Autoritățile de la Helsinki au modificat Capitolului 34a din Codul Penal privind infracțiunea
de terorism. Toate modificările au fost solicitate prin Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului pentru înlocuirea
Deciziei-cadru a Consiliului 2002/475 / JAI și de modificare a Deciziei Consiliului 2005/671 / JAI.
Principalele modificări, care au intrat în vigoare la 15.11.2018 sunt:
Secțiunea 1 privind infracțiunile comise cu intenție teroristă a fost extinsă pentru a include
daunele grave produse datelor, daunele grave produse comunicațiilor și daunele grave produse unui
sistem de date (Paragraful 4). Aceste infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la patru luni la șapte ani.
A fost introdusă o secțiune nouă (Secțiunea 1a) care sancționează activitățile de implicare în
producerea, cumpărarea, deținerea armelor radiologice săvârșite în scop terorist. Aceste infracțiuni
se pedepsesc cu închisoare de la patru luni la opt ani.
Articolul privind instruirea în vederea comiterii unei infracțiuni de terorism (Secțiunea 4b) a
fost modificat odată cu incriminarea auto-radicalizării.
Articolul privind interdicția de a călători în scopul săvârșirii unei infracțiuni de terorism
(secțiunea 5b), a fost abrogat. În context, deplasarea pe teritoriul unei țări în scopuri teroriste
reprezintă infracțiune. Totodată, reprezintă infracțiune întoarcerea pe teritoriul Finlandei cu intenția
de a produce fapte de natură teroristă.
A fost introdusă o nouă Secțiune 5c care incriminează promovarea călătoriei în scopul
săvârșirii unei infracțiuni de terorism. Astfel de infracțiuni se pedepsesc cu amendă sau închisoare
până la un an.
Pentru prima dată este prevăzută și incriminată ca activitate distinctă finanțarea unei
activități de promovare a călătoriei în scopul săvârșirii unei infracțiuni.
După exemplul Austriei, Finlanda a intuit pericolul internațional generat de terorism și a
incriminat inclusiv activități teroriste care se desfășoară pe teritoriul altor state.
c) Lituania14
La sfârșitul anului 2018, autoritățile de la Vilnius au amendat o serie de articolele din Codul
Penal. Principalele modificări:
A fost adăugat paragraful 75 care pedepsește promovarea și incitarea la terorism.
Au fost modificate articolele 22, 31 și 33 care prevăd infracțiunile comise de grupările de
criminalitate organizată.
Alte acte normative modificate:
A fost modificat art. 34 din Legea Achizițiilor Publice din domeniul Apărării și Securității
care prevede restricții pentru furnizorii de materiale supuse unui regim strict, în sensul interzicerii
angajării de persoane care în ultimii cinci ani au fost condamnate pentru fapte de terorism.

13

https://verfassungsblog.de/is-travel-to-syrian-warfare-a-terrorist-crime-the-finnish-case/, accesat la data
02.11.2019.
14
Consiliul Europei, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Lithuania Report, 2018.
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Articolul 26 din Legea privind administrarea întreprinderilor de investiții colective a fost
modificat și interzice persoanelor condamnate pentru activități de spălare de bani și finanțarea
terorismului să facă parte din managementul companiilor.
În ceea ce privește Legea pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, s-au
făcut modificări la articolele 2 și 14, prin modificarea sintagmei „persoane fizice expuse politic” în
„persoane vulnerabile din punct de vedere politic”. Alte modificări au fost aduse articolelor 2, 15 și
25 din aceeași lege.
Articolul 33 din Legea privind administrarea impozitelor a fost modificat pentru a include
sintagma „beneficiar” existentă în Legea pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Un nou alineat la articolul 12 din Legea privind ajutorul juridic garantat de stat a fost
adăugat pentru a include victimele actelor infracționale de terorism la „Persoane eligibile pentru
ajutor, indiferent de proprietățile deținute și venituri”.
Articolul 10 („Loialitatea față de statul Lituania”) și articolul 59 („Despăgubirea în cazurile
de deces sau depreciere a sănătății unui ofițer sau cadet”) din Statutul serviciului intern al
Republicii Lituania au fost renumerotate. Articolul 10 prevede acum ca cei care „participă sau au
participat la activități ale unei organizației teroriste sau grup terorist [...]” sunt considerați neloiali.
De asemenea, a fost modificată Legea privind Securitatea națională și protecția obiectelor de
securitate națională. Persoanele care au avut conexiuni cu organizațiile teroriste internaționale
(articolul 11) și persoanele care au participat la activitățile unei organizații teroriste sau ale unui
grup terorist (articolul 17) sunt considerate a nu respecta interesele securității naționale și nu pot
deține funcțiile specificate în „Lista pozițiilor” (funcții publice).
Prin modificările legislative adoptate, autoritățile lituaniene și-au exprimat poziția fermă în
ceea ce privește lupta împotriva terorismului internațional și apărarea intereselor propriilor cetățeni.
d) Luxemburg15
În anul 2018, autoritățile de la Luxemburg au aduse modificări Codului de procedură penală
(CPP), Legii din 30 mai 2005 privind protecția vieții private din domeniul comunicațiilor
electronice și Legii din 27 februarie 2011 privind serviciile și rețelele electronice de comunicații.
Articolul 39 alineatul (1) din CPP a fost modificat pentru a permite posibilitatea de
prelungire (cu autorizarea unui judecător de instrucție) a perioadei de reținere de 24 de ore, cu încă
24 de ore pentru persoanele suspecte de săvârșirea de infracțiuni care aduc atingere securității
naționale, infracțiuni de terorism și finanțarea terorismului.
Articolul 65 din CPP a fost modificat pentru a permite efectuarea de percheziții la orice oră
pentru infracțiunile enumerate anterior. Pentru restul infracțiunilor, cu excepția situației ﬂagrante
(en cas d’infraction ﬂagrante), perchezițiile pot fi efectuate numai la ordinul unui judecător de
instrucție între orele 6:30 și 24:00.
Este de semnalat faptul că au fost introduse două noi secțiuni (Livre premier, Titre II, Chapitre
XI și XII) pentru a permite poliției judiciare să folosească un pseudonim în comunicațiile electronice,
considerate o componentă deosebit de importantă în radicalizare și atragerea de noi adepți.
e) Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei De Nord16
În data de 23.03.2018 a fost promulgată Legea privind Sancțiunile și Combaterea Spălării
Banilor (LSCSB). Aceasta permite Regatului Unit să aplice regimurile de sancțiuni ale ONU în
materie de securitate națională și politică externă.
LSCSB este compusă din trei părți (capitole) și anexe:
Partea 1 (Secțiunile 1 - 48) oferă competențe de a crea regimul de sancțiuni;
Partea 2 (Secțiunile 49- 51) oferă posibilitatea realizării unor reglementări în domeniul
spălării banilor și combaterii terorismului (ex: prevederi referitoare la registrele acționarilor
companiilor străine înregistrate pe teritoriile britanice);
Partea 3 (Secțiunile 52-65) conține dispoziții generale care susțin Părțile 1 și 2 din Lege,
inclusiv definițiile;

15
16

http://memorial.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo, accesat la data de 04.11.2019.
D. Gibson, The International Comparative Legal Guide to: Anti-Money Laundering, 2018, p 4.
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Anexele cuprind: dispoziții suplimentare cu privire la reglementările care impun sancțiuni
comerciale; reglementări în domeniul spălării banilor și combaterii terorismului; modificări aduse
celorlalte acte normative din domeniile vizate.
Principalele modificări ale sistemului legislativ din Regatul Unit au vizat controlul strict al
acționarilor în scopul stabilirii beneficiarilor reali.
f) Slovacia
La 01.07.2018 autoritățile de la Bratislava au modificat definiția terorismului din Codul
Penal. Noua definiție adaugă expresii precum: participarea la activități teroriste, finanțarea
terorismului și călătoria în scopul desfășurării de acțiuni teroriste, pentru care au fost stabilite
definiții specifice.
g) Suedia
Prin modificările legislației suedeze, care au intrat în vigoare la data de 01.09.2018, a avut
loc o extindere a noțiunii de terorism. Principalele modificări:
Dispoziția secțiunii 3 din Legea privind responsabilitatea penală pentru infracțiunile teroriste
(2003: 148).
Legea privind infracțiunile teroriste a fost extinsă pentru a reglementa activități care prevăd
accesarea ilegală a datelor.
Au fost introduse mai multe prevederi care prevăd: răspundere penală pentru „autoradicalizare”, călătoria în scopul desfășurării de acțiuni teroriste, complicitatea în finanțarea
terorismului.
Scopul modificărilor legislative a fost alinierea Suediei la Directiva 2017/541 a
Parlamentului European din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și înlocuirea Decizieicadru a Consiliului 2002 / 475 / JAI privind prevenirea terorismului.
3. Inițiative legislative la nivelul României
La data de 05.03.2018 Senatul a aprobat propunerea legislativă (nr. B 461/2017) referitoare
la „Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și
combaterea terorismului”. Modificările vizează în principal următoarele aspecte:
– actualizarea conceptului de terorism;
– responsabilizarea statului român pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de
măsurile întreprinse de autoritățile publice ce au responsabilități în gestionarea crizei
teroriste;
– actualizarea responsabilităților ce revin autorităților publice, persoanelor fizice și
persoanelor juridice de drept public sau privat;
– incriminarea, în mod expres, a faptelor/ acțiunilor referitoare la:
– participarea într-o asociere/ într-un grup în scopul comiterii de acte teroriste;
– dobândirea pregătirii în scopuri teroriste;
– deplasarea în străinătate în scopuri teroriste;
– finanțarea deplasării în străinătate în scopuri teroriste;
– organizarea sau facilitarea în orice alt mod a deplasării în străinătate în scopuri teroriste;
– terorismul în domeniul nuclear.
– actualizarea cadrului normativ referitor la organizarea și executarea intervenției
contrateroristă de natură tactică, sens în care a fost stabilită succesiunea activităților
întreprinse de autoritățile și instituțiile publice responsabile.
La data de 10.04.2019 Proiectul s-a materializat prin adoptarea Legii nr. 58 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.
La data de 18.07.2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/ 11.07.2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative. Principalele modificări:
– eliminarea posibilității societăților pe acțiuni de a emite acțiuni la purtător și acordarea unui
termen rezonabil (18 luni) de efectuare a conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni
nominative;
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–

–

transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și
a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2006/60/CE a Parlamentului European
și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
delimitarea competențelor de verificare și control a modului de aplicare a prevederilor legale
în domeniu.

VI.
CONCLUZII
Se constată o diminuarea semnificativă a numărului atacurilor teroriste în spațiul UE, deși
numărul persoanelor arestate pentru implicare în acțiuni teroriste s-a menținut la valori similare
anilor precedenți.
Ponderea atacurile teroriste este reprezentată de cele de natură separatistă care reprezintă
64% din total. Factorii determinanți care au generat diminuarea numărului atacurilor teroriste de
natură jihadistă au fost: măsurile adoptate la nivelul statelor membre în anii trecuți și pierderea
teritoriilor dar și a capabilităților ISIS.
Principalele state vizate de atacurile teroriste jihadiste au fost cele care au participat activ cu
forțe armate în zonele de conflict din Siria, Irak și Afganistan (respectiv Marea Britanie, Franța și
Belgia).
Atacurile asupra mijloacelor de transport (trenuri, metrou, zone de acces în aeroporturi) au
reprezentat o provocare pentru atacatori în vederea dovedirii eficienței operațiilor executate. Aceste
atentate au creat un impact psihologic major asupra populației și ar putea reprezenta un tipar pe
termen mediu și lung de alegere a țintelor facile.Persoanele care aleg să îmbrățișeze ideologia
teroristă prezente pe teritoriul Europei, vor continua să aibă capacitatea de a executa atacuri relativ
nesofisticate.
Este de așteptat ca în baza lecțiilor învățate din atacurile teroriste recente, există
probabilitatea crescută ca membrii grupărilor teroriste săse reorientezecătre o selectare diversă a
țintelor facile, diferite față de țintele guvernamentale, militare sau forțele de ordine, pentru
executarea atentatelor în Europa.
Prin directiva 2018/843 a UE s-au continuat demersurile pentru combaterea finanțării
terorismului. Totodată modificările legislative ale statele membre au vizat în principal,
reglementarea activităților internaționale de natură teroristă în scopul adaptării la noile riscuri
asimetrice. România, stat membru al Blocului Comunitar, a întreprins demersuri pentru a armoniza
legislația națională cu cea europeană.
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APLICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL UMANITAR
LA CONFLICTELE ARMATE NON-INTERNAȚIONALE / APPLYING
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW TO NON-INTERNATIONAL
ARMED CONFLICTS
David UNGUREANU1
Ady SCÎRTOAJE2
Abstract (en.): The non-international conflicts are those forms of manifestation of armed violence that take
place within the territory of a single state between governmental armed forces and rebel or dissident armed groups that
have a specific organization of regular armed forces and which can also control a significant part of that territory.
Because since the adoption of the Geneva Conventions of August 12, 1949 there are no concrete approaches to this
form of armed conflict, we have set out to analyze, from a multidisciplinary perspective, those aspects that can clarify
the problem of the applicability of the laws and customs of war of all parties involved in such a conflict, including nonstate agents.
Keywords: the law of armed conflicts, the law of war, international humanitarian law, non-international armed
conflict.
Abstract (ro.): Conflictele neinternationale sunt acele forme de manifestare a violentei armate care se
desfășoară pe teritoriul unui singur stat intre forte amate guvernamentale si grupuri armate rebele sau dizidente care au
o organizare specifica forelor armate regulate si care pot detine si controlul unei parti insemnate din acel eritoriu.
Deoarece de la adoptarea Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 nu sunt abordări concrete cu privire la aceasta
forma de conflict armat, ne-am propus sa analizăm, dinrt-o perspectivă pluridisciplinară acele aspecte care pot lămuri
problematica aplicabilității legilor și obiceiurilor războiului tuturor părților implicate într-un astfel de conflict, inclusiv
agenților non-statali.
Cuvinte-cheie: dreptul conflictelor armate, dreptul războiului, drept internațional umanitar, conflict armat
neinternațional.

I.
INTRODUCERE
De la adoptarea Convențiilor de la Geneva în 1949, a existat o confuzie latentă în statele
care se confruntă cu situații de violență internă, legate de existența sau nu a conflictelor armate noninternaționale pe teritoriile lor naționale, având în vedere că nici articolul 3 comun convențiilor, și
nici Protocolul adițional II din 1977, nu definesc exact ce este un astfel de conflict. Astfel, acest
studiu își propune să clarifice această problematică printr-o analiză a dreptului, a jurisprudenței și a
principiilor juridice actuale, arătând care este marja de aplicare a dreptului internațional umanitar
pentru conflictele armate non-internaționale. Ulterior, ne propunem să clarificăm o altă întrebare
comună: Dreptul internațional umanitar se aplică exclusiv statelor părți sau se aplică direct agenților
non-statali? În cele din urma, acest studiu își propune să ofere pe scurt o soluție plauzibilă a
problemei în ceea ce privește confuzia creată de lipsa unei definiții clare a conflictului armat
neinternațional. Această problemă dăunează în mod clar protecției care trebuie acordată în timpul
conflictelor în orice moment persoanelor care nu mai participă la ostilități sau populației civile.
Proliferarea, în ultimii ani a conflictelor armate non-internaționale3 a readus în atenție ambiguitatea
care înconjoară atât noțiunea în sine cât și altele conexe precum „participare directă la ostilități”4 și
reclamă o abordare doctrinară susținută în clarificarea lor.

Conf. univ. dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, david.ungureanu@academiadepolitie.ro.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ady.scirtoaje@academiadepolitie.ro.
3
Pentru o situație relativ recentă a crizelor de acest tip aflate în derulare a se vedea: A. Băncilă, M. V. Păunescu, Mass
Atrocities – An Ongoing Reality, în Proceedings of the International Scientific Conference „Strategies XXI” ”Strategic
changes in security and international relations”, April 11-12, 2019, Volume XV Part 1, ISSN-L 2668-1994, pp.163-174.
4
Pentru o tratare pe larg a participării directe la ostilități a se vedea A. Băncilă, Direct Participation In Hostilities In
International Law, în Proceedings of the International Scientific Conference „Strategies XXI” ”The Complex And
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După perioada celui de-al Doilea Război Mondial, membrii comunității internaționale s-au
reunit la Geneva pentru a redacta un set de reguli care ar trebui să prevină în viitor atrocitățile
comise în timpul războiului. Această idee a apărut din fraza eternă, enunțată de Comandantul
Suprem al Forțelor Aliate din Europa și de viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii, General
Dwight D. Eisenhower [1953-1961], în timpul eliberării lagărelor naziste de moarte: „Lumea
trebuie să știe ce s-a întâmplat, și nu uite niciodată”.5
Rezultatul a fost redactarea Convențiilor de la Geneva care a codificat dreptul războiului
existent6 în patru tratate diferite care au constituit progrese majore în domeniu, cum ar fi oferirea
civililor a unei protecții similare celorlalte victime ale războiului și au introdus un minim de legi
umanitare care trebuie aplicate în timpul conflictelor interne pentru prima dată în istorie,7 obținând,
astfel, o mare victorie pentru omenire.
Așa cum s-a explicat și de către Jean S. Pictet, 8 Articolul 3 comun, inclus în toate
convențiile cele 4 Convenții de la Geneva „cel puțin asigură aplicarea regulilor umanității la
conflicte de natură non-internațional, care sunt recunoscute ca esențiale de către națiunile
civilizate”.
Cu toată această semnificativă realizare, trecând peste mai multe bariere și concepții
ideologice, cum ar fi reticența statelor pentru a permite reglementarea afacerilor lor interne, prin
tratate internaționale care limitează suveranitatea lor, așa cum este statuat încă de la 1648, prin
Pacea de la Westfalia 9 , articolul 3 comun constă într-o formulare generală și succintă, ridicând
câteva întrebări asupra aplicabilității sale neclare. Această ambiguitate a fost folosită de guverne
pentru a încerca să se sustragă aplicării legii internaționale umanitare conflictelor armate care au loc
pe teritoriile lor din motive diverse.
De când au fost adoptate Convențiile de la Geneva în 1949, putem observa o schimbare
majoră în războaiele purtate pe întreaga planetă. Reacția omenirii la numeroasele pierderi suferite
de comunitatea internațională în timpul celui de-al doilea război mondial nu s-a oprit la redactarea
Convențiilor de la Geneva pentru a reglementa comportamentul statelor în timpul conflictelor aflate
în derulare, dar statele au conceput și crearea de instrumente care să împiedice războaiele să
apară. Astfel, Organizația Națiunilor Unite a fost creată cu principalul motiv de a împiedica apariția
și dezvoltarea conflictelor armate între membrii săi. Alte organizații regionale au fost create în
deceniile următoare, cu un obiectiv similar, precum Organizația Statelor Americane, OEA și
Organizația Tratatului Nord-Atlantic, NATO. O multitudine de tratate și rezoluții internaționale au
fost elaborate și ratificate de majoritatea statelor lumii renunțând la utilizarea forței împotriva altor
state, în special prin dispoziția expresă din Carta Națiunilor Unite, articolul 2, alineatul (4). Mai
mult, țări și puteri, cum ar fi Statele Unite, Rusia și China, și-au mărit dramatic arsenalul de arme,
făcând implementarea completă, strategia de descurajare militară, care urmărește să împiedice
săvârșirea unor noi atacuri pe teritoriile lor de către alte state.
Chiar dacă aceste acțiuni, tratate și organizații nu au fost în totalitate eficiente în prevenirea
conflictelor de pe planetă, acestea au generat un efect secundar, care a modificat drastic însăși
natura panoramei de securitate mondială. Aceasta a fost proliferarea a ceea ce a fost numit a patra
Comitetul Internațional Al Crucii Roșii, CICR, Convențiile de la Geneva Din 1949: Origini și semnificație
actuală, Ceremonie pentru sărbătorirea celei de-a 60- a aniversări a convențiilor de la Geneva, discurs de Philip Spoerri,
Director de Drept Internațional, ICRC. Declarație oficială (8 Decembrie 2009). Disponibil la: https://www.icrc.
org/eng/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement-120809.htm
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generație10 sau a conflictelor cu intensitate scăzută11, în care actorii neregulați atacă forțe statale
sau se luptă reciproc cu punerea în aplicare a unei tactici neconvenționale, care implică în mod
direct civili, cuprinzând masive și flagrante încălcări ale dreptului internațional umanitar.
Din aceste motive, devine o consecință vitală analiza domeniului de aplicare a dreptului
conflictelor armate, în special a articolului 3 comun la Convențiile de la Geneva din 1949 și ale
Protocolului adițional II, în legătură cu conflictele armate non-internaționale care sunt, în general,
cele care rezultă din acțiunea actorilor nestatali împotriva forțelor guvernamentale. De cele mai
multe ori, ostilitățile interne se confruntă cu implementarea unor tactici precum terorismul sau ca
cele descrise ca parte a „războiului de gherilă” de către strategul militar chinez și liderul comunist
Mao Tse-tung 12 , care se concentrează pe implicarea directă a populației civile în ostilități, fapt
interzis expres de Principiul de distincție din dreptul internațional umanitar, considerat pe scară
largă drept internațional cutumiar13.
Situația de ultimă oră din mediul de securitate al lumii indică faptul că balanța se înclină în
frecvența și intensitatea conflictelor armate non-internaționale față de confruntările dintre state, iar
în afara conflictelor obișnuite care implică actori statali14, trebuie făcută și o analiză completă dacă
normele actuale ale dreptului războiului sunt sau nu suficient de clare în aplicabilitatea lor la acest
tip de ostilități, asigurând astfel că omenirea va fi protejată în viitor de minimul de spiritul
umanității, prevăzut de articolul 3 comun aplicabil conflictelor armate interne.
1. Tipuri de conflicte armate care se califică ca fiind non-internaționale
Prima problemă care se află în analiza domeniului de aplicare al dreptului internațional
umanitar la conflictele de natură non-internațională este de a stabili ce situații sunt considerate
„conflicte armate” și care intră în sfera de aplicabilitate a normelor care le reglementează.
A. Conflictul armat în articolul 3 comun
Articolul 3 comun al Convențiilor de la Geneva prevede: „În caz de conflict armat fără
caracter internațional și ivit pe teritoriul uneia dintre Înalte Părți Contractante, fiecare parte la
conflict va fi obligată să aplice, cel puțin, următoarele prevederi: (...)”.
Este evident că aceste caracteristi specifice pe care trebuie să le includă ostilitățile care apar
în interiorul unui stat parte, pentru a putea fi considerate un „conflict armat”, pentru aplicarea
normei, nu sunt încorporate în textul articolului 3 în sine și nici nu este o definiție a termenului
„conflict armat”.
În Conferința diplomatică din 1949 pentru adoptarea Convențiilor de la Geneva, unul dintre
subiectele cele mai controversate a fost tocmai domeniul de aplicare al articolului 3 comun, referitor
la conflictele armate de natură non-internațională.15
Majoritatea statelor s-au îngrijorat că aceste reglementări s-ar putea extinde la orice
perturbare pe teritoriile lor, intervenind prin urmare în propria lor capacitate de a controla
problemele de securitate internă. Prin urmare, au fost stabilite mai multe criterii pentru a determina
exact când a avut loc un conflict armat. Una dintre aceste propuneri a inclus, de exemplu, faptul că
partea în război va deține „o autoritate civilă organizată care exercită, de facto, funcții
W. Lind, Arhive. http://www.theamericanconservative.com/author/williams-lind/page/2/
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guvernamentale asupra populației, dintr-o porțiune determinată a teritoriului național, o forță
militară organizată sub conducerea autorității civile de mai sus și mijloacele de aplicare a
Convenției și a celorlalte legi și obiceiuri ale războiului”.16
În cele din urmă, Conferința nu s-a pus de acord asupra unei definiții acceptabile a
conflictului intern17 și, prin urmare, a decis să nu lase termenul deschis, ci să restricționeze aplicarea
normelor incluse în Convențiile de la Geneva pentru conflictele armate internaționale la conflictele
interne doar la principii fundamentale. Astfel, s-ar putea menține o noțiune mai largă pentru
domeniul său de aplicare material și, întrucât numai legile umanitare de bază erau obligatorii, nu a
apărut nicio controversă mare18.
Cu toate acestea, din discuțiile care au avut loc în Conferința diplomatică se poate stabili că,
pentru a intra în sfera de aplicare a articolului 3 comun, un conflict armat „presupune existența
ostilităților la o anumită scară sau durată, deoarece acestea nu pot fie fie acte izolate, fie
sporadice”19. Cu toate acestea, scara sau durata nu sunt clar definite sau descrise.
Tribunalul Penal Internațional pentru Iugoslavia a urmat această noțiune, afirmând că există
un conflict armat „ori de câte ori există o recurgere la forța armată între state sau violență armată
prelungită între autorități și grupuri armate organizate sau între astfel de grupuri în interiorul unui
stat”20.
La rândul său, Comitetul internațional al Crucii Roșii a stabilit în comentariile sale la
articolul 3 comun, considerat drept una dintre principalele surse de interpretare a dreptului
internațional umanitar, câteva orientări de bază pentru a distinge când ostilitățile se desfășoară cu o
asemenea amploare încât să fie considerate drept un „conflict armat”. Aceste orientări sunt
următoarele: „ca Partea care se revoltă împotriva Guvernul deține o forță militară organizată, o
autoritate responsabilă pentru actele sale, care acționează pe un teritoriu determinat și are mijloacele
de a respecta și asigura respectarea convenției. (2) Guvernul legal este obligat să recurgă la forțele
militare regulate împotriva insurgenților organizați pe principii militare și care se află în posesia
unei părți a teritoriului național. (3) (a) de jure Guvernul a recunoscut insurgenții drept
beligeranți; sau (b) că și-a revendicat de la sine drepturile unui beligerant; sau (c) că a acordat
recunoașterea insurgenților drept beligeranți numai în scopul prezentei convenții; sau (d) faptul că
disputa a fost admisă pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate sau a Adunării Generale a
Națiunilor Unite ca fiind o amenințare la adresa păcii internaționale, la o încălcare a păcii sau la un
act de agresiune. (4) (a) că insurgenții au o organizare care intenționează să aibă caracteristicile unui
stat. (b) autoritatea civilă insurgentă exercită de facto autoritate asupra persoanelor aflate pe un
teritoriu determinat. (c) că forțele armate acționează sub conducerea autorității civile organizate și
sunt pregătite să respecte legile și obiceiurile războiului. (d) că autoritatea civilă insurgentă este de
acord să fie obligată prin dispozițiile convenției“21.
Comitetul Internațional al Crucii Roșii, CICR, Comentariu la Articolul 3 Comun al Convențiilor de la Geneva din
1949 (Drept Internațional Umanitar, Tratate Și Documente) , 2005). disponibil la: http://www.icrc.org/ihl.nsf/com/3655700067opendocument
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E. La Haye, Crimele de Război în conflictele armate interne, 8 (Cambridge Studies In International And Comparative
Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008).
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Comitetul Internațional Al Crucii Roșii, CICR, Comentariu la articolul 3 comun al convențiilor de la Geneva Din
1949 (Drept Internațional Umanitar, Tratate Și Documente, 2005). Disponibil la: http://www.icrc.org/ihl.nsf/com/3655700067opendocument
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Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008).
20
Tribunalul Penal Internațional Pentru Iugoslavia, Tribunalul Penal, Procuror Împotriva Tadic, Cauza IT-94-1-AR72,
Decizie Privind Moțiunea De Apărare Pentru Recurs Interlocutoriu În Jurisdicție, 2 Octombrie 1995, Alin. 67. Camera
De Apel, În Crimele De Război În Conflictele Armate Interne,11 (Eve La Haye, Cambridge Studies In International And
Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008). Tribunalul Penal Internațional Pentru Iugoslavia,
Tribunalul Penal, Procuror Împotriva Tadic, Cauza IT-94-1-AR72, Decizie Privind Moțiunea De Apărare Pentru Recurs
Interlocutoriu, La 2 Octombrie 1995. Camera De Apel. disponibil la: http://www.icty.org/case/tadic/4
21
Tribunalul Penal Internațional Pentru Iugoslavia, ICTY, Procuror V. Tadic, Cauza IT-94-1-AR72, Decizie Privind
Moțiunea de apărare pentru recurs interlocutor Jurisdicție, 2 Octombrie 1995, Alin. 67. Camera De Apel, În Crimele De
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Cambridge University Press, Cambridge, 2008). Tribunalul Penal Internațional Pentru Iugoslavia, Tribunalul
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Cu toate acestea, CICR este clar în a clarifica faptul că acestea sunt simple linii directoare,
utile pentru a determina dacă o situație într-un stat constituie un conflict armat sau nu, dar absența
unora dintre aceste condiții într-o anumită situație nu semnifică automat faptul că articolul 3 comun
nu se aplică. CICR afirmă în comentariul său: „Nu înseamnă că articolulul 3 nu se aplică în cazurile
în care conflictele armate izbucnesc într-o țară, dar nu îndeplinesc niciuna dintre condițiile de mai
sus (care nu sunt obligatorii și sunt menționate doar ca indicație). Nu ne abonăm la acest punct de
vedere. Credem, dimpotrivă, că articolul ar trebui să fie aplicat cât mai larg posibil. Nu poate exista
niciun motiv în acest sens. Căci, contrar a ceea ce s-ar fi putut crede, articolul în forma sa redusă nu
limitează în niciun fel dreptul unui stat de a renunța la rebeliune”.
Ghiduri similare au fost folosite de jurisprudența internațională pentru a determina existența
unui conflict armat de natură non-internațională: ostilitățile trebuie să aibă o natură susținută de o
anumită amploare, dar nu sunt necesare cerințe de beligeranță, control de teritoriu sau existența unui
război civil ca și criteriu neapărat de îndeplinit.
Tribunalul Penal Internațional pentru Iugoslavia, TPII, a luat în considerare factori precum
„gravitatea atacurilor și reapariția lor, răspândirea acestor confruntări armate pe teritoriu și timp,
dacă diversele părți au fost capabile să opereze dintr-un teritoriu sub controlul lor, o creștere a
numărului de forțe guvernamentale, mobilizarea voluntarilor și distribuirea armelor între ambele
părți la conflicte, precum și dacă conflictul a atras atenția Consiliului de securitate al ONU și dacă
au fost adoptate rezoluții cu privire la această chestiune. Pentru a evalua organizarea părților în
conflict, Camerele de judecată au luat în considerare factori precum existența sediului, zonele de
operare desemnate și capacitatea de a procura, transporta și distribui arme (probe TPII Tadic, Kordic
și Celebici)”22.
Mai mult, Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului a constatat că un conflict armat
necesită „existența unor grupări armate organizate capabile și care se angajează efectiv în luptă și
sunt desfășurate acțiuni militare unul împotriva celuilalt beligerant. Articolul 3 nu necesită existența
unor ostilități pe scară largă și generalizate sau o situație comparabilă cu un război civil în care
grupurile armate disidente exercită controlul asupra unor părți ale teritoriului național”23.
În cele din urmă, Camera de judecată a Tribunalului Penal Internațional pentru Iugoslavia, în
cazul Limaj,24 respinge comunicarea în apărare, potrivit căreia „insurgenții” trebuie să aibă un statut
beligerant, să aibă o anumită organizare și autoritatea de a respecta regulile războiului, afirmând că
aceste criterii, extrase din Comentariul la articolul 3, sunt utilizate „exclusiv în scopul, cel puțin, de
a distinge un conflict armat de banditism, insurecții neorganizate și de scurtă durată sau activități
teroriste, și care nu sunt supuse reglementării dreptului internațional umanitar”.
Această analiză risipește orice îndoială asupra faptului că guvernele pot invoca aplicarea
articolului 3 comun în situațiile lor interne de ordine publică și că singura existență a unui conflict
armat va conferi grupului armat ilegal un statut special beligerant sau internațional, afectând astfel
suveranitate asupra teritoriilor lor.
Cu toate acestea, situații divergente, cum ar fi cele de mai sus, au apărut din lipsa de claritate
a textului articolului 3 comun și din absența unei autorități internaționale consacrate pentru
Penal, Procuror Împotriva Tadic, Cauza IT-94-1-AR72, decizie privind moțiunea de apărare pentru recurs
interlocutoriu, la 2 octombrie 1995. Camera de apel. disponibil la: http://www.icty.org/case/tadic/4
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Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008).
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11.137: Argentina, OEA.Ser / L / V.II.97, Doc 38, 18 Noiembrie 1997, În Crimele De Război În Conflictele Armate
Interne 11 (Eve La Haye, Cambridge Studies In International And Comparative Law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2008). Comisia Interamericană Pentru Drepturile Omului, Cauza Tablada. Abella V. Argentina. Raport
55/97 Cazul 11.137, Argentina, OEA.Ser / L / V.II.97, Doc 38, 18 Noiembrie 1997. Disponibil
la: https://www.cidh.oas.org/annualrep/97eng/argentina11137. htm
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Tribunalul Internațional Pentru Urmărirea Penală A Persoanelor Responsabile Pentru Încălcări Grave Ale Dreptului
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interpretarea atât a legii, cât și a naturii și a statutului unei situații conflictuale particulare, generând
diverse interpretări care pot, în cele din urmă, să submineze eficacitatea aplicării normelor de drept
internațional umanitar. Se poate susține că există o necesitate reală de modificare a normelor
dreptului internațional umanitar referitoare la conflictele armate interne, care să clarifice domeniul
de aplicare al acestora pentru a preveni interpretările greșite și lacunele și să ofere civililor, răniților
și altor non-combatanți protecțiile minime de care beneficiază raportat la statutul lor.
B. Conflicte armate neinternaționale în Protocolul adițional II
Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 care se referă la
protecția victimelor conflictelor armate non-internaționale, cunoscut sub numele de Protocol
adițional II, a fost adoptat în iunie 1977, 25 și include o accepțiune mult mai cuprinzăoare de
conflicte armate, de o natură non-internațională.
În articolul 1, alineatul (1), Protocolul adițional II delimitează domeniul său de aplicare
material, la actele „care au loc pe teritoriul unei Înalte Părți Contractante între forțele sale armate și
forțele armate disidente sau alte grupuri armate organizate care, sub comanda responsabilă, exercită
un astfel de control asupra unei părți a teritoriului său pentru a le permite să efectueze operațiuni
militare susținute și concertate și să pună în aplicare prezentul protocol”.
Imediat, se pot stabili diferențe cu articolul 3 comun, în special faptul că respectivul conflict
trebuie să includă participarea grupurilor 1) sub comanda responsabilă 2) care exercită controlul asupra
teritoriului său și 3) controlul le permite să efectueze operațiuni militare și implementează acest protocol.
O altă diferență importantă este aceea că Protocolul impune imperativ ca forțele armate ale
statului pe teritoriul căruia are loc conflictul să participe la ostilități, spre deosebire de articolul 3
comun, în care două grupuri ilegale se pot angaja reciproc în luptă.26
În Comentariul său la Protocolul adițional27, CICR a recunoscut că acest instrument are un
prag de aplicabilitate mult mai mare decât articolul 3 comun și că, spre deosebire de multe interpretări
greșite ale dreptului internațional, Protocolul adițional II nu reglementează situațiile prevăzute în
articolul 3 comun, dar situații cu o magnitudine mai mare de violență decât cele cuprinse în acestea
din urmă. Protocolul adițional II și articolul 3 comun sunt, prin urmare, două acte normative separate
pentru conflictele armate interne. În timp ce articolul 3 comun se aplică tuturor ostilităților mai mult
sau mai puțin susținute ale unui anumit domeniu de violență, Protocolul adițional II se aplică numai
celor în care sunt îndeplinite condițiile stabilite în mod specific.
Cu toate acestea, se poate observa că nimic din formularea articolului 1 alineatul (1) din
Protocolul adițional II nu privește mărimea teritoriului care trebuie controlată sau cât timp, 28 sau
ceea ce presupune „controlul asupra teritoriului” sau cine trebuie decide asupra acestor probleme,
generând astfel o confuzie care poate fi denaturată într-o scuză pentru a evita în cele din urmă
aplicarea acesteia.
C. Conflictul armat în Statutul de la Roma
Prevederile Statutului de la Roma 29 , tratat de bază care pune bazele Curții Penale
Internaționale, a decis să urmeze jurisprudența Tribunalului Penal Internațional pentru fosta
Protocol Suplimentar la Convențiile de la Geneva din 12 August 1949 Referitoar La Protecția Victimelor Conflictelor
Armate Non-Internaționale (Protocol II), 8 Iunie 1977.
26
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Iugoslavie și a generat o reglementare distinctă a conflictului armat, analog cu cea a articolului 3
comun, cu un nivel inferior raportat la prevederile Protocolului adițional II.30
Așa cum este prevăzut în statut, articolul 8 alineatul (2) litera (f), „se aplică conflictelor
armate care nu au un caracter internațional și, prin urmare, nu se aplică situațiilor de tulburări și
tensiuni interne, cum ar fi revolte, acte de violență izolate și sporadice sau alte acte de natură
similară. Se aplică conflictelor armate care au loc pe teritoriul unui stat atunci când există un
conflict armat prelungit între autoritățile guvernamentale și grupurile armate organizate sau între
astfel de grupuri”.
Noțiunea de conflict armat, prevăzut în Statutul de la Roma, are o relevanță semnificativă,
ținând cont de faptul că nici articolul 3 comun și nici Protocolul adițional II nu conțin proceduri de
executare specifice și, poate, singura modalitate de sancționare a infracțiunilor la dreptul
internațional umanitar ar putea rezulta din urmărire penală individuală efectuată de către Curtea
Penală Internațională.
2. Controlul aplicării legilor și obiceiurilor războiului în timp de conflict armat
neinternațional
Problematica aplicării articolului 3 și Protocolului adițional II la Convențiile de la Geneva
într-un conflict armat intern a dus la controverse imense și interpretări diverse.
În articolul 2 alineatul (1) litera (a), Convenția de la Viena 31 definește un „tratat” ca „un
acord internațional încheiat între state în formă scrisă și reglementat de dreptul internațional, fie că
este încorporat într-un singur instrument sau în două sau mai multe instrumente conexe și orice ar fi
denumirea sa particulară”. Conform acestei definiții, este clar că Convențiile de la Geneva și
protocoalele adiționale constituie tratate internaționale, deoarece sunt acorduri încheiate între state
care creează obligații internaționale pentru semnatari.
În conformitate cu acest concept tradițional, numai cei care ratifică tratatele internaționale,
prin dispozițiile Convențiilor de la Viena, sunt legate de acestea. În acest caz, 195 de state sunt părți
la Convențiile de la Geneva și 167 la Protocolul adițional II32. Prin urmare, în principiu, numai
statele ar fi obligate să se supună legilor umanitare fundamentale stabilite pentru conflictele armate
interne, astfel încât forțele militare ale fiecărui stat și oficiali guvernamentali care acționează în
calitatea lor de reprezentanți ai statului33 sunt, fără îndoială, legate de acestea.
Această interpretare strictă, însă, ar lăsa populația civilă și alți non-combatanți, precum
membrii forțelor militare răniți sau capturați, în afara sferei de protecție a normelor și absolut
vulnerabili la atacuri fără restricții. Având în vedere că, în conflictele armate interne, desfășurarea
războiului de gherilă și tactici utilizate frecvent, precum terorismul, vizează progresiv civilii în mod
direct, această situație ar duce la concluzia forțată că dreptul internațional umanitar în vigoare este
nu este actualizat pentru conflictele armate non-internaționale neîndeplinind obiectivul său specific
de a oferi o garanție minimă pentru cei mai vulnerabili în timpul ostilităților de natură prelungită și
susținută.
În primul său raport către Consiliul de Securitate privind protecția civililor în conflictele
armate, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a notat că „țintirea deliberată a noncombatanților” este o caracteristică cheie a acestor conflicte [interne], ceea ce duce la „victime
civile”. și distrugerea infrastructurii civile”. Raportul a subliniat că „actorii non-statali, inclusiv

1999, 8 Mai 2000, 17 Ianuarie 2001 Și 16 Ianuarie 2002. Statutul a intrat în vigoare la 1 Iulie 2002. disponibil
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unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
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forțele neregulate și milițiile finanțate privat”, au fost responsabili pentru cea mai mare parte a
acestui tip de violență.34
Cu toate acestea, o interpretare diversă a fost efecuată de experți în drept internațional, ceea
ce face aplicabilitatea normelor dreptului internațional umanitar posibilă pentru grupurile ilegale
care joacă rolul preponderent în conflictele interne. Aceste interpretări pot fi împărțite în ceea ce
privește respectarea lor față de organizații beligerante și non-beligerante.
Anexa (II) la Convenția de la Haga cu privire la respectarea legilor și obiceiurilor
terestre 35 , la articolul 1, definește în mod specific caracteristicile pe care grupurile beligerante
trebuie să le includă, inclusiv, la punctul 4, disponibilitatea lor pentru rspectarea legilor
războiului. Doar atunci când un grup respectă aceste cerințe și este recunoscut ca atare fie de statul
în care își desfășoară activitatea, fie de un stat terț, dobândește drepturile unui subiect de drept
internațional public, inclusiv personalitatea juridică.
Primii vor semnala că grupurile beligerante se pot constitui ca state în virtutea dreptului
internațional public și că vor fi obligați prin tratatele la care sunt semnatari, devenind obligați să le
aplice în teritoriile pe care le revendică și exercită suveranitatea.
Prin urmare, aceasta ar genera o serie de situații diferite, în funcție de circumstanțele specifice
ale unui conflict. Dacă grupul beligerant susține că este, de fapt, guvernul legal al unui stat care a
ratificat Convențiile, ar fi obligat, în conformitate cu normele juridice internaționale, să respecte
tratatele și obligațiile dobândite de guvernul preexistent. 36 În cazul în care grupul renunță la
respectarea obligațiilor pe care statul său și le-a asumat înainte de intrarea în putere, poziția sa ar
cuprinde o încălcare a principiului fundamentul „pacta sunt servanda“, specific dreptului
internațional.37
Cu toate acestea, dacă grupul beligerant deține controlul și revendică suveranitatea doar asupra
unei porțiuni de pe teritoriul statului, conform accepțiunii tradiționale a dreptului tratatelor care leagă
exclusiv statele semnatare și în conformitate cu normele juridice internaționale stabilite de succesiune
a statului,38 grupul nu va fi obligat în temeiul Convențiilor, având în vedere că nu a acceptat puterea
obligatorie prin procedura de semnare și ratificare stabilită în Convențiile de la Viena.39
Cele menționate anterior susțin aceeași situație care apare atunci când un grup ilegal ia parte
la un conflict armat intern și nu controlează teritoriul sau exercită un control asupra acestuia, dar nu
a fost recunoscut de alte state ca un grup beligerant: sunt legate Convențiile de la Geneva și
protocoalele adiționale ale acestora?
Conform interpretării tradiționale a dreptului tratatelor menționat anterior, grupurile ilegale
pe un teritoriu ar fi obligate doar de legislația națională pusă în aplicare de către stat pentru
respectarea dreptul internațional umanitar pe teritoriul său. Acest lucru rezultă fie atunci când
tratatele devin automat o parte integrantă a dreptului intern prin ratificare, fie când statul pune în
aplicare legislație separată pentru a pune în aplicare tratatul, în funcție de sistemul adoptat de
fiecare stat40.
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În consecință, grupurile ilegale ar fi legate indirect de Convențiile și protocoalele adiționale
ale acestora prin legislația națională, dar nu ar fi obligate direct de dreptul internațional
umanitar. Adică nu ar putea fi urmăriți sau sancționați pentru încălcarea directă a tratatelor. Cu toate
acestea, funcționarea concretă a Curții penale internaționale și urmărirea penală a crimelor de război
săvârșite în interiorul unui stat indică faptul că interpretarea descrisă nu este respectată de
comunitatea internațională.
Dacă grupurile ilegale erau legate exclusiv de sistemele juridice naționale, nu ar putea fi
urmărite în plan internațional pentru încălcările Convențiilor și nu a fost cazul. Persoanele au fost
urmărite pentru comportamentele lor în război, în conflicte interne prin Tribunele ad hoc ale
Națiunilor Unite, cum ar fi Tribunalul Penal Internațional pentru Iugoslavia, Tribunalul Penal
Internațional pentru Rwanda și Curtea Specială pentru Sierra Leone, iar această practică a fost
consacrată în continuare de încălcările Statutului de la Roma.
În ultima vreme, practica juridică internațională a scos la iveală teoria că unele dintre
regulile conținute în dreptul războiului, cum ar fi principiul distincției, definirea obiectivelor
militare, interzicerea atacurilor nediscriminate, principiul proporționalității și datoria de a lua
măsuri de precauție în atac, constituie un drept internațional cutumiar și, prin urmare, este
obligatoriu pentru toate părțile la conflict, inclusiv grupurile armate și civilii.41 Acest fenomen a fost
descris în raportul Comitetului Internațional al Crucii Roșii pregătit pentru cea de-a 28-a Conferință
Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșie.
Această abordare, a aplicării normelor cutumiare, în cadrul dreptului internațional umanitar
și grupurilor ilegale, a fost recent recunoscută atât de experții juridici internaționali în
doctrină,42 inclusiv de CICR, care afirmă că „dreptul conflictelor armate non-internaționale prin
definiție protejează persoanele împotriva conflictelor de orice fel, adică se aplică în mod egal
tuturor persoanelor afectate în mod egal de un astfel de conflict"43, cât și de instanțele judiciare
internaționale, cum ar fi Curtea Interamericana a Drepturilor Omului 44 care,în opinia sa, „în
conflictele armate interne, grupurile paramilitare erau legate de dreptul umanitar, prin efectul
participării lor la conflictele armate și că atât articolul 3 comun, cât și Protocolul II, leagă toate
părțile la conflict”. De fapt, secretarul general al Organizației Statelor Americane a afirmat: „Aș
dori să reamintesc interdicția împotriva țintelor civile, consacrată de dreptul internațional cutumiar,
care nu are legătură numai cu statele și guvernele lor, ci în egală măsură și direct cu grupurile
armate care sunt părți în conflict. Practica celor două tribunale ad hoc și Statutul Curții Penale
Internaționale au subliniat principiul responsabilității directe a grupurilor armate pentru încălcarea
dreptului umanitar."45
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În cele din urmă, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat acest
punct de vedere, subliniind că grupurile armate aflate în conflicte interne sunt „obligate să respecte
dreptul internațional umanitar ”.46
Prin urmare, se poate concluziona că nucleul dreptului internațional umanitar poate fi
aplicat în timpul unui conflict armat tuturor actorilor statului, inclusiv grupurilor militare constituite
legal și oficialilor guvernamentali care acționează în capacitățile lor legale ca reprezentanți ai
statului, precum și grupurilor beligerante care pretind că sunt autoritatea de drept a statului. Unele
dintre regulile cu privire la principiile umanitare fundamentale, cum ar fi distincția și
proporționalitatea, se pot aplica, de asemenea, grupurilor ilegale care acționează în interiorul
statelor și tuturor locuitorilor unui teritoriu, și nu doar statelor obligate de Convențiile de la Geneva
și protocoalele adiționale, având în vedere în mare parte teoria acceptată conform căreia aceste
instrumente juridice internaționale constituie drept internațional cutumiar aplicabil persoanelor
fizice, precum și statelor și subiecților de drept internațional public.
3. Concluzii
Deși există foarte multe speculații cu privire la aspectele analizate anterior ale domeniului de
aplicare al dreptului internațional umanitar la conflictele armate interne, doctrina și jurisprudența au
funcționat în cele aproape șase decenii de la punerea în aplicare a prevederilor incidente în domeniu
pentru a completa aceste lipsuri periculoase. În pofida acestor eforturi, aceasta nu a fost eficientă
pentru a elimina confuzia și lacunele prin care guvernele și grupurile ilegale se pot sustrage de la
aplicarea normelor în timpul ostilităților susținute.
Prin urmare, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care este autoritatea mondială cu
responsabilitatea principală pentru menținerea păcii și securității internaționale și care, în
conformitate cu articolul 25 din Carta ONU,47are competența de a emite rezoluții obligatorii pentru
toți membrii Organizației Națiunilor Unite, având capacitatea de a decide cu privire la existența
unui conflict armat intern, fie că intră sub incidența articolului 3 comun sau în domeniului de
acțiune al Protocolului adițional II în funcție de nivelul ostilităților, oferind astfel garanție statului în
cauză că va fi tras la răspundere internațională pentru nerespectarea dreptului umanitar. Acest lucru
va crea cu siguranță un element de descurajare în a încălca dreptul războiului, pentru că guvernele
vor avea certitudinea, fără îndoială, că acestea se află sub ochiul atent al comunității internaționale
și vor fi monitorizate cu privire la comportamentul așteptat de la acestea.
Consiliul de Securitate ar avea voie să creeze o comisie specială care să investigheze
circumstanțele particulare ale ostilităților interne, pentru a ajuta și sprijini deciziile sale privind conflictele
armate. Mai mult, Consiliul de Securitate ar declara, în Rezoluțiile obligatorii, existența conflictelor
armate, eliminând controverse cu privire la momentul în care ostilitățile au statutul de conflict și la
aplicabilitatea temporară a Convențiilor și ar face guvernelor și grupurilor ilegale deopotrivă recomandări
cu privire la respectarea legilor și obiceiurilor aplicabile în conflictele interne.
În plus, acest lucru ar acorda Consiliului de Securitate o indicație concretă cu privire la
momentul în care ar trebui să fie implementate forțele de menținere a păcii sau de aplicare a păcii,
precum și sancțiunile individuale împotriva grupurilor ilegale și guvernelor, deoarece acestea s-ar
baza, în mod concret, pe încălcarea obiectivă a rezoluțiilor obligatorii anterioare. Aplicarea directă a
dreptului umanitar la grupurile ilegale a fost deja stabilită de Consiliu așa cum s-a menționat mai
sus, astfel că noțiunea nu ar constitui o excepție în cadrul procedurii curente a Organizației.
Această propunere are o aplicare practică potențială, întrucât nu este o mare abatere de la
rolul actual al Consiliului de Securitate ca garant mondial al păcii, iar capacitatea sa de a emite
rezoluții obligatorii și de a impune sancțiuni va fi menținută. Nu este generată nicio necesitate
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pentru crearea de instanțe sau organizații internaționale suplimentare, ceea ce ar presupune o sarcină
birocratică grea pentru state într-o perioadă de activitate diplomatică agitată pe arena internațională.
Însă, cel mai important, totuși, va exista claritate în rândul comunității internaționale în ceea
ce privește evoluția unui conflict armat intern și când statele sau grupurile ilegale sunt considerate
că a încălca în mod flagrant dreptul internațional umanitar. Se poate spune că Consiliul de
Securitate ar avea o specie de competență judiciară, dar, în realitate, nu ar fi foarte diferit de
activitățile sale actuale, în care, prin rezoluții independente, a condamnat crime de război, acte de
terorism, și genocid comis în mai multe conflicte armate interne din lume, precum Rwanda 48 și
Sudan. 49 Singura diferență ar fi că monitorizarea conflictelor interne va deveni acum o funcție
permanentă și constantă a Consiliului.
Dacă Consiliul de Securitate este la fel de eficient cu acest nou mecanism pentru a descuraja
infracțiunile de drept umanitar în conflictele armate interne, așa cum a fost în prevenirea războaielor
între state și a conflictelor armate internaționale, efectul secundar provenit de la crearea sa va fi aproape
remediat și omenirea va merge mai departe pe drumul către realizarea păcii la nivel mondial.
Odată cu crearea unor astfel de capacități în cadrul Consiliului de Securitate, comunitatea
internațională ar face un salt gigantic pentru a face ca respectarea dreptului internațional umanitar să
devină realitate, garantând respectarea drepturilor esențiale ale non-combatanților în conflictele
interne de pe glob și care ar confirma faptul că atrocități similare cu cele comise în fosta Iugoslavie
și Rwanda nu vor avea un loc în viitor. Numai atunci când cele menționate mai sus vor deveni
realitate, omenirea va urma cu adevărat îndemnul generalului Eisenhower de a nu uita niciodată și
de a se asigura că nu va mai avea loc.
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PRACTICA CONTEMPORANĂ DE RECUNOASTERE A REPUBLICII
KOSOVO / CONTEMPORARY PRACTICE OF RECOGNITION
OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
Elena-Loredana PÎRVU1
Abstract (en.): Even though The declaration of independence of the Republic of Kosovo has enjoyed the
prompt recognition of several European states but also of the United States, following the Constitutional Court's
decision to confirm the declaration as constitutional and in conformity with international law, there are still states that
have not recognized the state of Kosovo officially. This fact, which is considered necessary, is likely to strengthen its
position and facilitate relations between Kosovo and the neighboring state, Serbia, greatly contributing to its credibility
in the European Union.
Both Serbia and Kosovo are aspiring to join the European Union. Despite the increased pressure from both
sides to reach an agreement to allow them to become a member of the European Union, relations between the two states
remain strained and their progress towards normalization is currently at a standstill.
Keywords:international law, state recognition, factors, international legitimacy, unilateral secession
Abstract (ro.): Chiar dacă Declarația de independență a Republicii Kosovo s-a bucurat de recunoașterea
promptă a mai multor state europene și a Statelor Unite, urmând ca decizia Curții Constituționale să confirme declarația
drept constituțională și conformă dreptului internațional, încă există state care nu au recunoscut statul Kosovo în mod
oficial. Acest fapt este considerat ca fiind unul necesar, de natură a consolida poziția sa și a facilita relațiile dintre
Kosovo și statul vecin, Serbia, contribuind în mare măsură la creșterea credibilității sale în Uniunea Europeană.
Atât Serbia cât și Kosovo aspiră să adere la Uniunea Europeană. În ciuda presiunii crescute de ambele părți cu
scopul încheierii unui acord care să le permită dobândirea calității de membru al Uniunii Europene, relațiile dintre cele
două state rămân încordate și progresele acestora către normalizare sunt în prezent în impas.
Cuvinte cheie: drept internațional, recunoaștere de stat, factori, legitimitate internațională, secesiune unilaterală

INTRODUCERE
Pentru ca o țară să fie recunoscută ca independentă, este necesar ca, în primul rând să își
accepte independența și apoi, un număr semnificativ de țări ale lumii să o recunoască. Datorită
Războiului din Kosovo și a intoleranței sârbești în ceea ce privește persoanele neortodoxe, statul
sârb nu a acceptat independența Kosovo, fapt pentru care nu este considerată o țară, ci este
considerată sub protectoratul NATO.
Spre deosebire de organizațiile internaționale guvernamentale sau alte entități considerate
subiecte ale dreptului internațional, statul este posesor al tuturor drepturilor și obligațiilor cu
caracter internațional 2 . În ceea ce privește calificările pe care statul, ca persoană de drept
internațional, trebuie în mod necesar să le întrunească, patru dintre acestea au fost recunoscute la
nivel internațional și anume populația permanent, teritoriu, guvern și nu în ultimul rând, capacitatea
de a încheia relații cu celelalte state 3 . Pe baza acestor criterii, și în mod deosebit având în
considerare al patrulea criteriu care postulează capacitatea de a intra în relații cu celelalte state,
poate fi dedusă o condiție suplimentară pentru statalitate, și anume independența, în afara căreia o
entitate nu poate pretinde a fi un stat suveran.
De altfel, existența politică a unui stat este dependentă de recunoașterea sa de către membrii
comunității internaționale ca subiecte ale dreptului internațional.
Anterior recunoașterii de către celelalte subiecte ale dreptului internațional, statul este în
drept șă își apere integritatea și independența cu scopul de a-și asigura conservareași prosperitatea și
totodată, are posibilitatea de a se organiza în mod voit și a legifera interesele sale, de a administra
serviciile, iar nu în ultimul rând, de a defini jurisdicția și competența instanțelor sale.Valorificarea
1
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acestor drepturi nu are altă limitare decât conformitatea exercitării cu normele dreptului
internațional.4
La nivel internațional, natura ambiguă a doctrinei recunoașterii a generat o dispută
academică semnificativă. În acest sens și pentru a oferi un cadrul legal instituției recunoașterii, au
fost avansate două teorii.Teoria constitutivă consideră recunoașterea ca fiind act voluntar al statului
recunoscător, în timp ce teoria declarativă acceptă recunoașterea ca fiind automată.5
Politicile separatiste au reușit odată cu trecerea timpului să fragmentize în mod continuu și
să despartă mai multe state și imperii, astfel că statele care au rezultat ca urmare a separării caută să
îndeplinească criteriile de bază pentru statalitate și să obțină recunoașterea oficială a altor state
pentru a dobândi, în final, calitatea de membru al societății internaționale.
În general, pentru ca o secesiune6 să aibă succes, recunoașterea entității separate de statulmamă reprezintă, în mod tradițional, o cerință fundamentală.
Dreptul la autodeterminare al popoarelor7 s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XX,
astfel că putem vorbi despre un drept la independență al popoarelor unor teritorii care nu se
autoguvernează sau care sunt supuse dominației și exploatării străinilor.8
De-a lungul timpului, declararea independenței a condus sau nu la crearea unui nou stat. Cu
toate acestea, în niciun caz însă, practica statelor, în ansamblul său, nu sugerează că actul de
promulgare a declarației este considerat ca fiind contrar dreptului internațional.
Recunoaşterea independenței unui stat este un act unilateral şi generator de consecinţe juridice.9
Un exemplu deosebit la nivel internațional îl constituie recunoașterea Republicii Kosovo.10
Teritoriul care cuprinde astăzi Kosovo are o istorie lungă și variată, iar de-a lungul
veacurilor a făcut parte din diferite imperii, cum ar fi cel roman, bulgar, bizantin, sârb și otoman11.
Drept consecință, teritoriul a găzduit grupuri etnice și culturale diferite. La momentul actual, zona
este populată etnic în principal de albanezi și sârbi. Aceste grupuri sunt divizate atât pe medii
lingvistice și culturale diferite, cât și din punct de vedere religios, astfel că majoritatea albanezilor
kosovari sunt musulmani, în timp ce majoritatea sârbilor kosovari aparțin Bisericii Ortodoxe,
revendicările sârbești asupra teritoriului fiind generate, în mare parte, de acest fapt.
Urmare a războaielor desfășurate în Peninsula Balcanică, Kosovo, fostă provincie a
Imperiului Otoman, a fost integrată în 1912 în Serbia, iar ulterior în Iugoslavia, în 1918.
În urma Acordului de la Dayton din 199512 considerat un abandon al albanezilor kosovari de
către comunitatea internațională, armata de eliberare a Kosovo a început operațiuni insurgente
împotriva suveranului său sârb.
Mișcările de rezistență ale albanezilor kosovari au determinat, după aproximativ un deceniu
de conflict, separare eficientă politică și economică a Kosovo de Iugoslavia și plasarea sub
administrația ONU a statului autonom Kosovo. Astfel că, între 1999 și 2007, Kosovo a fost un
teritoriu autoguvernat provizoriu, aflat sub administrația ONU.
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și Republicii
Federale
Iugoslavia (Slobodan
Miloșevici)
și
de
către
reprezentanți
ai Uniunii
Europene, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Federației Ruse și ai Statelor Unite Ale Americii.
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La nivel central, prin Rezoluția 124413 a fost stabilită Misiunea de Administrare Interimară a
Organizației Națiunilor Unite în Kosovo care a funcționat ca organizație administrativă civilă a
Kosovo până la instituirea instituțiilor democratice provizorii.
După opt ani de administrare ONU, în anul 2007, trimisul special al secretarului general al
ONU în Kosovo, Martti Ahtisaari, a inițiat o propunere în vederea reglementării statutului teritoriului
autonom Kosovo, cunoscută cu denumirea Planul Ahtisaari. Prin aceasta, reprezentantul ONU a
susținut posibilitatea obținerii independenței statului Kosovo, sub supraveghere internațională. Astfel
că, nici reintegrarea Kosovo în Serbia și nici administrarea în continuare de către ONU nu sunt apte să
soluționeze conflictul existent între cele două părți. Nu în ultimul rând, soluția trebuie privită în mod
individual, iar independența Kosovo nu trebuie considerată un precedent.
În acest context, membrii Adunării din Kosovo 14 au promulgat în unanimitate, pe 17
februarie 2008, Declarația de independență a provinciei Kosovo prin care și-a asumat unele
obligații, printre care și cele privind instituțiile democratice și protecția minorităților prevăzute de
Planul Ahtisaari.
La nivel internațional, independența Kosovo a fost privită în mod diferențiat, iar
comunitatea internațională continuă să fie impărțită.
Declarația de independență din 17 februarie 2008 trebuie luată în considerare în contextul
faptic care a dus la adoptarea acesteia.
În legătură cu legitimitatea declarației de independență a Republicii Kosovo față de Serbia,
sunt necesare a fi clarificate două aspecte. În primul rând, declarația unilaterală de independență a
fost inițiată de către instituțiile provizorii de autonomie din Kosovo, fapt care a pus sub semnul
întrebării conformitatea măsurii cu normele dreptului internațional. În al doilea rând, s-a pus
problema posibilității statului Kosovo de a se desprinde de Serbia prin declararea independenței și
fără a încălca normele dreptului internațional.
În încercarea de a clarifica legalitatea declarației unilaterale de independență a Kosovo,
Adunarea Generală a Națiunilor Unite 15 a solicitat Curții Internaționale de Justiție un aviz
consultativ în această privință, pe care l-a transmis la 22 iulie 2010. Întrebarea formulată de
Adunarea Generală a Națiunilor Unite 16 avea în vedere conformitatea declarației unilaterale de
independență de către instituțiile provizorii de autoguvernare din Kosovo cu dreptul internațional.
La elaborarea textului declarației au fost prezenți cei zece membri ai Adunării reprezentând
comunitatea sârbă din Kosovo și un membru reprezentând comunitatea Gorani din Kosovo.
Declarația a fost notată pe două foi de papirus. Cu toate că a fost citită, votată și apoi
semnată de toți reprezentanții prezenți, declarația nu a fost transmisă Reprezentantului Special al
Secretarului General al Serbiei și nici nu a fost publicată în Monitorul Oficial al Instituțiilor
provizorii de autoguvernare din Kosovo. Din aceste considerente, Serbia a considerat declarația de
independență ca reprezentând o secesiune unilaterală a unei părți din teritoriului său, fiind lipsită de
efecte juridice atât în Serbia, cât și în ordinea juridică internațională, fapt pentru care președintele
Republicii Serbia a procedat la denunțarea declarației de independență, considerând-o un act ilegal.
În răspunsul formulat la întrebarea dacă declarația independenței Republicii Kosovo este în
concordanță cu dreptul internațional, Curtea Internațională de Justiție a stabilit că dreptul
Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate ONU a autorizat prezența unei forțe militare și civile în Kosovo, Pe atunci
parte din Republica Federală Iugoslavia pusă sub administrația interimară ONU. Aceasta a fost adoptată la 10 iunie
1999. ambele tabere în conflict, au adoptat-o ulterior, la Tratatul de la Kumanovo. Proclamarea independenței
provinciei Kosovo nu este în contradicție cu rezoluția 1244 a ONU.
14
Înființată inițial în 2001, de către misiunea de administrație interimară a Organizației Națiunilor Unite în
Kosovo pentru a asigura o auto-guvernare democratică provizorie.
15
Numită în mod eronat ,,Parlament Mondial”, ea este un ,,forum de cooperare și consultare interstatală, chiar dacă
activitățile plenului sunt pregătite și organizate, așa cum se întâmplă în cazul parlamentelor, în cadrul unor comitete.
O.M. Vișan, Organizația Națiunilor Unite - În fața sfidărilor începutului de secol și de mileniu, Editura Sitech, Craiova,
2014, p.20.
16
Adunarea Generală este singurul organ principal al Națiunilor Unite care se compune din toți membrii organizației,
ceea ce-i conferă, din punct de vedere tehnic ,,statutul” de conferință diplomatică permanentă, - L. Macarovschi, O.M.
Vișan, Protecția internațională a drepturilor civile și politice, Editura Sitech, Craiova, 2014, p.21.
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internațional nu conține nicio interdicție în ceea ce privește posibilitatea unui stat de a-și declara
independența, fapt pentru care declarația de independența din 17 februarie 2008 nu a încălcat
dispozițiile internaționale17. În plus, autorii declarației de independență din 17 februarie 2008 nu au
procedat ca una dintre instituțiile provizorii ale autonomiei în cadrul Constituțional, ci mai degrabă
ca persoane care au acționat împreună în calitate de reprezentanți ai poporului kosovar în afara
cadrului administrației provizorii.
Din aceste considerente,Curtea Internațională de Justiție a decis conformitatea declarației cu
normele dreptului internațional.
Cu toate aceste, nu există o rezoluție a Consiliul de Securitate al ONU care să aprobe Planul
Ahtisaari și să legitimeze starea actuală a Kosovo, finalizată prin declararea în mod unilateral a
independenței. Aceast fapt pune sub semnul întrebării independența de facto a Kosovo și în
momentul recunoașterii sale. Suveranitate externă sau independența unui stat, prin însăși definiția
sa, presupune o autorizație de funcționare a unui stat pe teritoriul său. 18
Potrivit deciziei acesteia19, practica statelor nu interzice declararea independenței unui stat.
Singura limitare a acestui drept are în vedere respectarea principiului integrității teritoriale a
statelor, aplicabil relațiilor dintre acestea. Prin urmare, nu poate fi dedusă nicio interdicție generală
în ceea ce privește dreptul unei entități de a-și declara independența. Ceea ce ridică însă probleme
este întinderea acestui drept. Declararea independenței unui stat în mod unilateral determină
existența oricărui drept de secesiune.20
Peste 100 de țări, dintre care 23 de state membre ale Uniunii Europene, au recunoscut
independența kosovară. Care sunt însă factorii care explică deciziile de recunoaștere ale statelor sau
care pot influența obținerea selectivă a acestei recunoaşteri? Literatura existentă indică faptul că
interesele naționale, politica internă, standardele juridice și normative internaționale, regimul și
forma politicii de identitate pot influența decizii de recunoaștere. Cele cinci state care nu au
recunoscut independența sunt Spania, Cipru, Grecia, România și Slovacia.
Spania are o problemă cu separatismul în propria țară iar prin susținerea mișcărilor separatiste la
bord, se plasează într-o poziție ciudată în care ar condamna la destrămarea propriului său stat.
Având în vedere situația tensionată din Catalonia și Țara Bascilor, Recunoașterea Republicii
Kosovo ar putea fi considerată drept nu precedent și ar susține indirect mișcările secesioniste. Cu
alte cuvinte, ar încuraja Catalonia să se despartă ca stat de Spania.
Grecia și Serbia au o lungă istorie de prietenie, datorată atât evenimentelor din Primul
Război Mondial, cât și legăturii religioase puternice. În ceea ce privește Kosovo, ca stat cu
minorități etnice însemnate și conflicte politice regionale, refuzul de a-l recunoaște ca stat este de
natură a evita crearea unui precedent intern care ar putea fi folosit pentru a contesta suveranitatea și
integritatea teritorială. În timp ce acestea se temeau că evenimentul va genera separatismul pe
propriile lor teritorii, state precum S.U.A., Germania, Franța, Italia și Marea Britanie îl considerau
un pas democratic.
În ceea ce privește atitudinea României față de declarația independenței Republicii Kosovo,
aceasta nu trebuie să rămână una imuabilă și nici să conserve prejudecăți.21
Un număr mare de țări creștine au recunoscut Kosovo, stat în care majoritatea se identifică
ca musulmani, care s-au separat de Serbia, stat cu o populație creștină majoritară.
Atât Serbia, ca țară candidată din 2012, cât și Kosovo, în calitate de potențial candidat,
aspiră să aderare la Uniunea Europeană. Pentru realizarea acestui deziderat, Uniunea Europeană
insistă ca Serbia să-și normalizeze relațiile cu Kosovo înainte de aderare.22
Parlamentul european subliniază necesitatea alinierii politicii externe a Serbiei cu cea a
Uniunii Europene. De cealaltă parte, pentru a putea fi integrată în Uniunea Europeană, Republica
Kosovo trebuie să acorde liberalizarea vizei fără întârziere.23
Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo din 25 noiembrie 2016 .
W. Mehrabi, Politics of international recognition: The case of aspirant states, 2015.
19
Curtea Internationala De Justitie, Reports of judgments, advisory opinions and orders accordance with international
law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo , Aviz Consultativ din 22 Iulie 2010.
20
Idem.
21
A. Năstase, B. Aurescu, C. Jura, Drept International Public, Editura C.H.Beck, 2012.
22
Comisia Europeană- Informații despre țări, descoperiri cheie ale raportului din 2019 privind Kosovo.
17
18

107

Începând cu anul 2015, ca urmare a medierii de către Uniunea Europeană, au fost
înregistrate progrese în ceea ce privește atingerea de noi acorduri între Serbia și Kosovo, fie au fost
implementate cele încheiate anterior.
În ceea ce privește relațiile dintre Serbia și Kosovo, cu ajutorul Uniunii Europene, cele două
state au identificat soluții pentru mai multe probleme. Cu toate acestea, multe aspecte rămân însă
neclarificate. Un obstacol semnificativ îl constituie situația minorității sârbe din Kosovo, astfel că
1 din 12 kosovari este sârb etnic.
În anul 2018, președinții celor două state au prezentat ideea unei „corecții a frontierei”,
implicând, eventual, schimbul districtelor sârbe din nordul Kosovo cu majoritate albaneză, schimb
care a întâmpinat însă o puternică opoziție internă, atât în Serbia, cât și în Kosovo.
Cu toate acestea, disputele dintre cele două state sunt încă prezente și produc consecințe
importante. În noiembrie 2018, după ce Serbia a blocat eforturile Kosovo de a se alătura Interpolului,
Kosovo a introdus taxe de 10% la importurile din Serbia, ulterior majorate până la 100%.
Astăzi, majoritatea statelor comunității internaționale consideră Kosovo parte din Serbia.
Susținătorii independenței kosovare spun că dreptul la autodeterminarea unui popor implică dreptul
acelui popor de a se separa de un suveran opresiv.
Mass-media din țările care au susținut independența kosovară au încadrat evenimentul din
perspectiva democrației și chiar intenționând să prezinte independența kosovară din perspectiva
unui precedent pentru separatism în Europa și în lume.
Chiar dacă China și Rusia au susținut integritatea teritorială a Serbiei24, statele membre al
Uniunii Europene, într-un număr semnificativ, susțin declarația unilaterală de independență.
În ceea ce privește recunoașterea Republicii Kosovo de către Serbia, acest fapt ridică
dificultăți. Pe lângă faptul că în Constituția din 2006 a Serbiei, Kosovo este amintit drept o parte
integrantă a Serbiei, Serbia solicită, de asemenea, ca instituțiile și președintele țării să mențină
suveranitatea sârbă în Kosovo25. Mai mult decât atât, în 2018, Ministerul de Externe sârb a susținut
că a convins 12 țări să-și retragă recunoașterea, deși această afirmație a fost dezaprobată de Kosovo.
Astfel, principalul argument în susținerea independenței Republicii Kosovo îl reprezintă
imposibilitatea reintegrării statului în Serbia ca urmare a istoriei etnice a regiunii și a
antagonismului reciproc între cele două grupări etnice, menținute atât de Planul Ahtisaari, cât și de
susținătorii independenței.
Cu toate că una dintre condițiile impuse Serbiei odată cu aderarea la Uniunea Europeană
este normalizarea relațiilor cu Kosovo, Parlamentul European nu solicită în mod expres
recunoașterea Republicii Kosovo de către Serbia.
Astfel că, Parlamentul European solicită continuarea eforturilor pentru realizarea relațiilor
normale între Serbia și Kosovo ca o precondiție esențială pentru integrarea europeană a ambelor țări.26
Pentru Parlament, recunoașterea Kosovo de către toate statele membre ale Uniunii Europene ar
contribui la realizarea normalizării relațiilor între Serbia și Kosovo și consideră că problema Kosovo
poate fi abordată de pe o poziţie de forţă atunci când Serbia va deveni membră a Uniunii Europene.
Există două tipuri de țări care sunt împotriva independenței kosovare: fie sunt țări care
sprijină Rusia ca aliat istoric al Serbiei, fie pentru că au mișcări secesioniste în interiorul țărilor lor
și se tem că recunoașterea Kosovo ar constitui un precedent în plan internațional. Cu toate acestea,
Națiunile Liberale Occidentale recunosc Kosovo ca o țară independentă și consideră că
recunoașterea kosovară nu va stabili un precedent și trebuie considerată sui generis.

Parlamentul European, comunicat de presă privind perspectivele de aderare la ue pentru serbia și kosovo,29
noivembrie 2018.
24
J. Holmbergforsyth, Self-determination, secession, and state recognition. A comparative study of kosovo, abkhazia,
and south ossetia, 2012.
25
Parlamentul European, Comunicat de presă privind perspectivele de aderare la ue pentru Serbia și Kosovo, 29
Noivembrie 2018.
26
Rezoluția Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 privind Comisia Europeană Kosovo și Serbia.
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Unele țări, cum ar fi Spania sau Israel, evită să o recunoască întrucât au propriile lor teritorii
care doresc independența (Catalonia, Țara Bască și Palestina). Rusia refuză recunoașterea întrucât
este aliatul istoric al Serbiei, această atitudine fiind însușită și de către unii aliați ai săi.
Unele state susțin neconformitatea recunoașterii Republicii Kosovo cu normele dreptului
internațional.
În primul rând, acordurile de la Helsinki nu permit schimbarea frontierelor prin forță , acest
fapt fiind o încercare de a opri războiul constant pe care Europa îl trăia în experiența sa modernă,
post Westfalia.
Așadar, Kosovo a fost controlat prin forță, cu acțiune militară și invazie de către Statele Unite și
alți aliați, care prin definiție ar împiedica eliberarea teritoriului kosovar fără acordul Serbiei.
Rezoluția ONU care a autorizat forța în Kosovo nu avea nicio intenție de a crea o nouă
națiune sau de a smulge Kosovo din Serbia.
Sunt de părere că cele două discuții din 1990, care au rezolvat procesul de reunificare
germană, au făcut mult mai explicite prevederile despre modul în care granițele se pot schimba în
Europa sau cum se poate realiza autodeterminarea unei subunități politice.
În primul rând, nu se poate face cu forța, iar independența kosovară încalcă acest lucru
întrucât Kosovo a fost desprinsă cu forța de Serbia. În al doilea rând, ambele părți trebuie să cadă de
acord cu privire la schimbarea de frontieră sau independența unei subunități. Cu toate acestea,
Serbia nu este de acord nici cu independența kosovară și nici cu schimbarea frontierei
internaționale, deci aceasta este a doua grevă împotriva oricui recunoaște independența Kosovo.
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SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFLUENŢA NORMEI PENALE
INTERNAŢIONALE ŞI NORMEI PENALE EUROPENE ASUPRA NORMEI
NAŢIONALE / BRIEF CONSIDERATIONS REGARDING
THE INFLUENCE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL NORM AND
THE EUROPEAN CRIMINAL NORM ON THE NATIONAL NORM
Ionuţ Andrei BARBU1
Alexandru Florin MĂGUREANU2
Abstract (en.): International treaties and conventions become formal sources of criminal law only after they
are ratified. However a differentiation is possible, when we refer to international treaties and convention between the so
called “direct” sources and those that impose the obligation to incriminate, in the national legislation, of certain acts.
International norms may also constitute indirect sources for national law, especially those norms that incriminate acts
such as slavery, torture, piracy or money laundering. Even in the absence of an international Criminal Code, the
influence of the extraneous norm on the national norm is undeniable. An issue that may arise as a result of such an
influence is represented by the difficulty to unify national legislation, by a process of harmonization and absorption.
Beyond the obvious advantages of legislative harmonization, some risks may arise, consisting in legislative inflation or,
on the contrary, in a legislative void. Also, this complex process, of legislative harmonization, may also lead to the
occurrence of controversies, generated by the translation of international texts. Not infrequently, such texts are taken
from into our legislation without being adapted to both the national specificities and the existent legislation.
Keywords: international criminal law, international criminal norm, source of criminal law, interpretation
Abstract (ro.): Tratatele şi convenţiile internaţionale devin izvoare formale de drept penal numai dacă sunt
ratificate. Se poate totuşi face o diferenţiere, atunci când ne referim la tratatele şi convenţiile internaţionale, între aşanumitele izvoare „directe” şi cele care impun obligaţia incriminării, la nivel naţional, a anumitor fapte. Normele
internaţionale pot constitui şi izvoare indirecte pentru dreptul naţional, în special acele norme prin care se incriminează
fapte precum sclavia, tortura, pirateria sau spălarea banilor. Chiar în lipsa unui Cod penal internaţional, influenţa
normelor extranee asupra normei naţionale este de necontestat. O problemă ce poate apărea ca urmare a acestei
influenţe o constituie dificultatea unificării legislaţieinaţionale, printr-un proces de armonizare şiabsorbţie. Dincolo de
evidentele beneficii ale armonizării legislative, prin transpunerea în legislaţianaţională a unor dispoziţiiinternaţionale se
poate crea riscul unei inflaţii legislative sau din contră, al apariţiei unor viduri legislative. Totodată, acest proces atât de
complex, al armonizării legislaţiei, poate duce şi la apariţia unor controverse generate de traducerea textelor
internaţionale. Nu de puţine ori, astfel de texte sunt preluate în legislaţia noastră fără a fi adaptate atât la specificul
naţional, cât şi la legislaţia existentă.
Cuvinte-cheie: drept internaţional penal, normă penală internaţională, izvor de drept penal, interpretare

I.ASPECTE GENERALE
Se consideră că dreptul internaţional penal ar reprezenta o fuziune între dreptul internaţional
public şi dreptul penal naţional3.Într-o definiţie mai completă, s-a arătat4 că dreptul internaţional
penal este un corp de reguli internaţionale proiectat să interzică anumite fapte (crime de război,
crime împotriva umanităţii, genocid, tortură, agresiune şi terorism) şi să tragă la răspundere
persoanele care săvârşesc asemenea fapte. În absenţa unei autorităţi penale internaţionale, dreptul
internaţional penal se bazează pe autorităţile naţionale, a căror conformare cu dreptul internaţional
trece, în general, prin canalele naţionale. Totuşi, posibilitatea statelor de a defini, la nivel naţional,
infracţiunile internaţionale nu este una nelimitată, ci limitată de unele principii ale dreptului
internaţional penal5.
Conform art. 2 alin. (1) al Tratatului privind funcţionarea U.E., în formă consolidată, în
domeniile în care are competenţă exclusivă, atribuită prin tratate, numai Uniunea poate legifera şi
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adopta acte obligatorii. Normele europene se aplică prioritar şi direct în dreptul intern, fără a mai fi
necesară ratificarea.
II.INFLUENŢA NORMEI PENALE EUROPENE ASUPRA NORMEI PENALE
NAŢIONALE
Influenţa normelor de drept european asupra dreptului nostru naţional capătă un caracter
aparte, în doctrină fiind apreciate ca având efect direct, necondiţionat şi complet6:
- regulamentele, ca acte cu aplicabilitate directă, generatoare de drepturi şi obligaţii pentru
toţi destinatarii lor;
- deciziile, care deşi nu au aplicabilitate directă, pot fi sursă de drepturi şi obligaţii pentru
anumite persoane cărora le sunt adresate;
- principiile generale, datorită gradului ridicat de aplicabilitate, încălcarea unui principiu
presupunând, obligatoriu, încălcarea mai multor norme europene.
Conform art. 83 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (în formă consolidată),
Parlamentul European şi Consiliul, au prerogativa de a hotărî, prin directive, „norme minime cu
privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate
deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracțiuni ori
din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună” [alin. (1)], în următoarele
domenii: terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit
de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată,
criminalitatea informatică și criminalitatea organizată. Conform aceluiaşi alineat, nu este exclusă
posibilitatea identificării, în viitor a altor domenii în care să fie impuse astfel de „norme minime”.
Influenţa normei penale extranee asupra dreptului intern se poate manifesta şi pe cale
procedurală, atât prin apariţia unor instituţii cum este, de pildă, mandatul european de arestare, sau a
unor organizaţii sau entităţi, cum ar fi EUROPOL sau OLAF, dar mai ales prin influenţa pe care o
exercită jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În ceea ce priveşte protecţia
drepturilor omului, prevederile naţionale pot avea caracter subsidiar, chiar dacă ne referim la norme
constituţionale. De asemenea, Codul penal instituie în mod explicit (la art. 12) caracterul subsidiar
al normei penale naţionale,în ceea ce priveşte aplicarea legii penale în spaţiu, faţă de tratatele
internaţionale la care România este parte.Curtea de justiție a Uniunii Europene exercită o influenţă
importantă, impunând pe cale jurisprudenţială anumite soluţii, al căror ecou determină uneori
modificări legislative ale dreptului substanţial. Încă într-o speţă din 1981 7 se arată că deşi, în
principiu, legislaţia penală şi regulile de procedură penală sunt un atribut al statelor membre, în
urma analizei mai multor decizii subsecvente, „legea comunitară stabileşte şi anumite limite în acest
domeniu, în ceea ce priveşte controlul măsurilor ce sunt permise statelor membre cu privire la
libertatea de mişcare a bunurilor şi persoanelor. Măsurile administrative sau pedepsele nu trebuie să
depăşească ceea ce este strict necesar, procedurile de control nu trebuie să fie concepute în aşa fel
încât să restrângă libertatea impusă de Tratat şi ele nu trebuie să fie însoţite de o pedeapsă care este
atât de disproporţionată faţă de gravitatea încălcării încât să devină un obstacol în exercitarea acelei
libertăţi”. Tot în ceea ce priveşte recunoaşterea şi garantarea drepturilor fundamentale, Tratatul
privind Uniunea Europeană 8 recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, „care are aceaşi valoare juridică cu cea a tratatelor” şi
prin urmare beneficiază de prezumţie de legitimate în faţa judecătorului european. Mai mult decât
atât, conform art. 6, alin. (3) al aceluiaşi Tratat, drepturile fundamentale garantate prin Convenţie
„constituie principii generale ale dreptului Uniunii”. Organismul responsabil cu vegherea
dispoziţiilor Cartei, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona este C.E.J., prin urmare,
între C.E.D.O. (Curte specializată) şi C.E.J. (Curte cu o competenţă generală trasată prin tratatele
Uniunii), ca organisme europene competente în cauzele ce privesc drepturile şi libertăţile
fundamentale, nu există niciun raport de subordonare, astfel încât, cel puţin la nivel teoretic, ar fi
6

V. Marcu, N. Diaconu, Drept Comunitar General. Tratat, Lumina Lex, 2002, p. 93.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:61980cj0203&from=en, 203/80, 2595, paragraful 27.
8
Tratatul privind Uniunea Europeană în formă consolidată, Art. 6.
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posibil un conflict de opinii între cele două curţi, conflict a cărui rezolvare ar fi foarte dificilă.
Totodată, aducerea unei cauze (inclusiv a unei cauze de natură penală) în faţa C.E.J. nu este
condiţionată (aşa cum se întâmplă în cazul C.E.D.O.) de epuizarea tuturor căilor de atac la nivel
naţional. Considerăm că, pe fondul influenţei crescânde a instanţelor europene, precedentul judiciar,
deşi nu este considerat izvor formal de drept penal, are o influenţă din ce în ce mai importantă
asupra dreptului penal naţional. Trebuie să notăm şi că nu este exclusă o influenţă în sens invers,
adică există şi posibilitatea recunoaşterii, la nivel european, a unui drept ce a fost deja recunoscut la
nivel constituţional într-un stat membru. Relaţia dintre dreptul european şi sistemele de drept
naţionale este uneori reprezentată şi de împrutumutul unor norme, instituţii sau chiar principii din
dreptul naţional în cel comunitar european. Mai mult decât atât, construcţia dreptului penal
european a început (şi va continua) într-o formă axiologică. Dacă iniţial un astfel de sistem s-a
coagulat în jurul protecţiei intereselor financiare ale comunităţilor europene, tendinţa pare să fie
aceea de dezvoltare în jurul garantării drepturilor fundamentale. Cu toate că rolul benefic al
recunoaşterii şi garantării drepturilor fundamentale nu poate fi contestat, observăm totuşi că şi
aceste valori, la fel ca multe alte valori protejate prin dreptul penal, au un puternic specific cultural
şi naţional. Uniformizarea acestor drepturi, deşi un concept necesar în procesul de construcţie
europeană, ar putea duce în fapt la imposibilitatea aplicării lor în anumite sisteme naţionale, mai
ales ca urmare a recunoaşterii pur formale a unor drepturi, fără existenţa unor pârghii reale de
garantare a lor. În acelaşi timp, dreptul penal nu presupune doar recunoaşterea unor drepturi
individuale (fie ele şi fundamentale) ci şi recunoaşterea şi protejarea unor valori şi instituţii
considerate esenţiale pentru un stat.
Interacţiunea dintre normele naţionale şi cele comunitare europene poate da naştere unor
probleme de interpretare, ipoteză în care se poate recurge la jurisprudenţa C.E.J. Aşa cum s-a arătat
în doctrină9,deşi prin reglementările comunitare nu este incriminată o faptă, acţiunea unor norme
penale naţionale ar putea fi paralizată, dacă aceasta este contrară unei norme de drept comunitar10.
Relativ recent, printr-o decizie a CCR 11 se realizează o aplicare directă a principiului
proporţionalităţii în materie penală. Curtea admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu,
de instanţa de judecată în Dosarul nr. 3422/108/2015 al Tribunalului Arad, constatând că sintagma „şi
împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este
neconstituţională, consacrând opinia instanţei autoare a excepţiei, instanţă care în motivare face referire
clară la principiul proporţionalităţii recunoscut în dreptul european 12 . Principiul proporţionalităţii
impune cerinţa luării măsurii celei mai puţin drastice, care să fie însă eficientă pentru atingerea unui
anumit obiectiv propus. Proporţionalitatea presupune oferirea unui grad ridicat de protecţie a persoanei
împotriva unor eventuale măsuri excesive din partea statului, acesta fiind şi motivul pentru care
principiul analizat se regăseşte cu precădere în relaţiile sociale ce au un conţinut penal sau
administrativ13. În acelaşi timp, principiul are şi o aplicare la nivel comunitar, acoperind atât domeniul
legislativ, cât şi cel administrativ. În opinia unui autor14, principiul îndeplineşte trei funcţiiesenţiale:
- este folosit ca motiv de revizuire a măsurilor comunitare;
- este folosit ca motiv de revizuire a măsurilor naţionale ce afectează o libertate personală;
- contribuie la exercitarea competenţei legislative de către U.E.
V. Paşca, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 29.
C.J.C.E., 15 Decembrie 1983, Afacerea Rienks Rec 4233, În V. Paşca, op. cit., p. 29.
11
Decizia nr. 368/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul Penal; O
analiză a infracţiunii continuate, inclusiv a ipotezei în care se mai poate vorbi, după înlăturarea sintagmei „şi împotriva
aceluiaşi subiect pasiv”, despre menţinerea art. 35 alin. (1), după decizia CCR, având în vedere că legiuitorul nu a
intervenit în sensul modificării articolului menţionat, ar depăşi scopul prezentei lucrări. considerăm totuşi regretabil că
în cazul acestei decizii (ca şi în alte situaţii), legiuitorul alege să nu intervină în sensul corelării dispoziţiilor penale cu
cele constituţionale, mai ales având în vedere că în viziunea codului penal în vigoare, pe fondul diminuării limitelor de
pedeapsă la majoritatea infracţiunilor, sancţionarea mai aspră a concursului de infracţiuni ar fi trebuit să constituie o
piatră de temelie a regimului sancţionatorşi a politicii penale.
12
Principiul este consacrat la art. 49 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
13
A.F. Măgureanu, Principiile ramurilor de drept, Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 279.
14
T. Tridimas, The general principles of EC Law, Oxford University Press, 1999, p. 90.
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Rolul de a decide cu privire la proporţionalitatea unei măsuri, atunci când aceasta este
contestată, aparţine Curţii Europene de Justiţie, care a recunoscut principiul15, ca având un ridicat
grad de generalitate în dreptul european. O măsură luată de către un stat împotriva unei persoane
(sau chiar de U.E. împotriva unui stat) va fi proporţională numai dacă este necesară şi dacă există o
proporţionalitate între încălcare şi dauna produsă. Totodată, este necesar ca prin măsura respectivă
să nu se producă efecte mai grave în comparaţie cu obiectivul urmărit.
C.E.J. a folosit şi principiul „asimilării”16, conform căruia legea comunitară trebuie să fie
asimilată în sistemele naţionale de drept şi sancţiunile dreptului comunitar trebuie să fie aplicate
într-o manieră similară cu încălcările dreptului naţional, respectiv în cazul la care am făcut referire,
fraudele contra bugetului comunitar trebuie să fie pedepsite similar cu fraudele împotriva bugetului
naţional –dacă faptele îndreptate împotriva bugetului naţional sunt pedepsite penal, atunci şi cele
îndreptate împotriva bugetului comunitar ar trebui să fie sancţionate penal17 (observăm totuşi aici
riscul aplicării unor sancţiuni penale prin analogie, lucru inacceptabil).
Jurisprudenţa recentă a CCR relevă importanţa crescută pe care a căpătat-o claritatea şi
previzibilitatea normei penale. Claritatea şi previzibilitatea normei contribuie la dezvoltarea
certitudinii juridice, concept strâns legat de principiul legalităţii, înţeles în sens larg. Oferim spre
exemplificare decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 în legătură cu sintagma „raport comercial”şi
decizia nr. 363 din 7 mai 2015 în legătură cu noţiunea de „ impozite sau contribuţii cu reţinere la
sursă” folosită la art. 6 din Legea nr. 241/2005. În ambele situaţii Curtea a arătat că noţiunile
respective nu beneficiază de o definiţie legală şi prin urmare norma este lipsită de claritate, deci
neconstituţională. În ambele decizii Curtea face referire la jurisprudenţa C.E.D.O. Certitudinea
juridică este un concept larg folosit în dreptul european, fiind considerată o condiţie preexistentă
pentru impunerea normele peremptorii ale dreptului european. Astfel, normele naţionale trebuie să
ofere precizie şi claritate în ceea ce priveşte întinderea drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor.
Există o tendinţă evidentă în unele state, inclusiv în România, de a investi cu mai multă
încredere organisme precum C.E.D.O., decât propriile foruri juridice naţionale. Aceeaşi tendinţă se
constată şi cu privire la ratificarea documentelor internaţionale, care de multe ori sunt ratificate de
România fără nicio rezervă şi fără nicio modificare, fără a fi adaptate la specificul naţional (cu toate
că majoritatea tratatelor sau convenţiilor permit sau chiar recomandă o astfel de operaţiune).
III.INFLUENŢA NORMELOR INTERNAŢIONALE ASUPRA NORMELOR PENALE
NAŢIONALE
Deşi până la această dată nu s-a reuşit adoptarea unui cod penal internaţional (şi nu credem
că acest lucru va fi posibil în viitorul apropiat), există principii ce influenţează puternic
reglementările penale naţionale, cum ar fi: principiul legalităţii; principiul represiunii universale;
principiul răspunderii penale internaţionale individuale (principiu controversat în doctrină);
principiul imprescriptibilităţii crimelor contra păcii, contra umanităţii şi crimelor de război. Se poate
vorbi deci despre principii proprii dreptului penal internaţional. În opinia noastră însă, nu poate fi
identificată o unitate de metodă şinici un obiect comun al dispoziţiilor18, prin urmare nu considerăm
că dreptul internaţional penal este o ramură de drept de sine stătătoare. Există totuşi un corp de
norme penale internaţionaleşi un număr din ce în ce mai mare de decizii internaţionale, în jurul
cărora s-ar putea constitui o ordine penală internaţională, ce ar cuprinde, conform cerinţelor
exprimate de principiul legalităţii, stabilirea faptelor ce constituie infracţiuni, natura şi cuantumul
pedepselor ce pot fi aplicate, individualizarea pedepsei şi interdicţia de a accepta cutuma şi analogia
pentru încadrarea juridică şi sancţionarea penală. În măsura în care protecţia valorilor recunoscute şi
protejate prin această ordine penală internaţională s-ar putea realiza prin represiune universală, s-ar
C.150/1994, Marea Britanie C. Consiliului, Hotărârea din 19 Noiembrie 1998, În ECR, 1998, 11 (I), P.7287, Indicată
În A.F. Măgureanu, Op. Cit., p. 279.
16
C.E.J., C 68/88 [1989] Înv.Mitsilegas (Coord.), European Criminal Law, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 63
17
V.Mitsilegas, op. cit., p. 63.
18
Aceasta întrucât, aşa cum vom arăta în continuare, conturarea normelor de drept internaţional penal nu se realizează
(din păcate) pe temeiuri axiologice, ci pe criterii de acceptare cât mai largă documentelor internaţionale.
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putea vorbi despre existenţa unei ramuri autarhice de drept internaţional penal. În opinia unor
autori19, Convenţia privind statutul unei Curţi penale internaţionale din 1998 ar constitui momentul
consacrării dreptului internaţional penal ca ramură de drept.
În doctrină, s-a afirmat că dreptul internaţional penal este încă o ramură de drept
rudimentară, în care dezvoltarea treptată a dreptului substanţial este un proces complex, iar atunci
când este incriminată o nouă faptă, elementele sale constitutive nu sunt stabilite clar şi nici nu se
prevăd pedepse în dreptul internaţional20.
Conform principiilor Cartei Tribunalului de la Nürnberg, există răspundere personală pentru
persoana ce comite o faptă care constituie infracţiune conform dreptului internaţional, chiar dacă în
dreptul naţional o astfel de faptă nu este considerată infracţiune (principiile I şi II). Conform
aceluiaşi document, sunt astfel de fapte, crimele împotriva păcii, crimele de război şi crimele
împotriva umanităţii. Ca regulă generală, tratatele sau convenţiile internaţionale nu pot să oblige
statele care nu le-au semnat. Totuşi, nu este exclus ca documentele internaţionale să afecteze în mod
indirect o a treia parte, putându-se vorbi şi drespre un drept internaţional ne-consensual, drept ce
este denumit în general în doctrină ca drept internaţional general. Tratatele şi convenţiile
internaţionale care determină adoptarea în legislaţia statelor semnatare a unor noi norme juridice
penale sunt considerate izvoare directe ale dreptului penal. Cu toate că, în mod tradiţional, putem
considera că în normele de drept penal se regăseşte voinţa suverană a unui stat şi expresia cea mai
puternică a specificului cultural (având în vedere rolul dreptului penal în protecţia valorilor
considerate fundamentale), putem vorbi şi despre izvoare directe ale dreptului penal, reprezentate de
documentele internaţionale care se aplică, după ratificare, fără a fi necesar un act normativ special
de introducere în legislaţia ţării noastre.
Într-o opinie21, normele de drept internaţional penal prezintă caracteristici aparte: se inspiră
din reguli cutumiare; încearcă să protejeze valori considerate importante de către întreaga
comunitate internaţională; presupune existenţa unui interes universal în represiunea faptelor; dacă
autorul a comis fapta în legătură cu o calitate oficială pe care o deţine, statul în folosul căruia a
acţionat nu va putea invoca imunitatea oficialilor de stat22. Noţiunea de infracţiune internaţională nu
include –conform aceluiaşi autor23- traficul de droguri şi de arme, contrabanda cu arme nucleare şi
cu alte materiale cu potenţial periculos, spălarea de bani şi traficul de fiinţe umane, deoarece aceste
fapte sunt săvârşite de indivizi sau de grupuri organizate, iar statele, de regulă, luptă împotriva lor.
În alte cuvinte, aceste fapte ar fi îndreptate împotriva statelor, iar nu săvârşite de state. Nu constituie
crimă internaţională nici apartheidul, deoarece acest sistem de segregare a fost impus într-o zonă
restrânsă, pe o perioadă relativ scurtă de timp24.
De multe ori documentele internaţionale de drept penal nu fac prea multe referiri la anumite
elemente ale infracţiunilor, spre exemplu la latura subiectivă sau la participaţie, lăsând aceste
aspecte spre a fi reglementate la nivel naţional. Prin tratate, fie se defineşte ca fiind infracţiune un
anumit comportament, fie este impusă statelor obligaţia de a lua măsuri la nivel naţional. În
doctrină 25 se realizează o distincţie între dreptul internaţional penal stricto sensu şi dreptul
transnaţional penal. Din prima categorie –aşa cum arată autorul indicat- ar face parte infracţiuni
precum cea de crime împotriva umanităţii şi genocidul, iar din ce-a de a doua infracţiuni precum
traficul de droguri, crima organizată, terorismul şi corupţia. Totuşi –observă acelaşi autor- distincţia
dintre cele două ar trebui să aibă o altă bază, una doctrinară, deoarece crima organizată şi traficul de
droguri operează la nivel global. Incriminarea şi judecarea infracţiunilor transfrontaliere se bazează
pe sisteme penale dezvoltate, capabile să combată infracţiunile respective, iar infracţiunile
internaţionale stricto sensu sunt combătute printr-un efort colectiv al comunităţii internaţionale. În
Spre exemplu S. Szurek, La formation du droit international penal Înh. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (Coord.),
Droit international penal, A. Pedone, Paris, 2000, p. 7.
20
A. Cassese, op. cit., p.4 .
21
A. Cassese, op. cit., pp. 11-12.
22
Cu unele excepţii, spre exemplu imunitatea prezidenţială.
23
A. Cassese, op. cit., p. 12.
24
Ibidem, p. 13.
25
I. Bantekas, op. cit., p. 9.
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redactarea majorităţii documentelor internaţionale se folosesc dispoziţii cu un grad ridicat de
generalitate, în încercarea de a atrage un număr cât mai mare de state semnatare. Dispoziţii mult
mai clare (şi prin urmare mai rigide) ar lăsa mult mai puţin loc pentru interpretări. În doctrină26 s-a
arătat că în prezent această viziune nu se mai regăseşte, spre exemplu jucători importanţi precum
China şi SUA nefiind semnatari ai Statutului Curţii Penale Internaţionale 27 , însă asigurându-se
astfel crearea unei instituţii puternice şi independente. Curtea se constituie ca instituţie permanentă,
competentă faţă de persoanele ce se fac vinovate „pentru crimele cele mai grave, având un răsunet
internaţional”; ea este complementară jurisdicţiilor penale naţionale (art. 1 din Statut). În
competenţa Curţii intră crima de genocid, crimele împotriva umanităţii, crimele de război şi crima
de agresiune. Fapta de agresiune nu a fost iniţial definită, dar multe dintre aspectele cu privire la
această faptă au fost clarificate prin Rezoluţia ONU adoptată la Kampala la 11 iunie 2010 28 ,
respectiv a fost oferită o definiţieşi au fost descrise elementele constitutive ale infracţiunii, însă au
existat numeroase dezbateri cu privire la aspectele ce ţin de jurisdicţie. Conform art. 15 bis, alin. (3)
inserat prin Rezoluţia amintită, Curtea îşi va putea exercita jurisdicţia cu privire la crima de
agresiune numai în urma unei hotărâri luate de o majoritate de două treimi din statele părţi29.
S-a arătat30 că tendinţa predominantă este de a se reţine răspunderea penală internaţională
individuală. Considerăm corectă această afirmaţie, în special cu privire la crimele de război, crimele
împotriva umanităţii şi la genocid. Tratatul de pace de la Versailles din 1919 a consacrat, la nivel de
principiu, răspunderea persoanelor fizice pentru comiterea infracţiunilor internaţionale şi principiul
instituirii unor instanţe de judecată internaţionale speciale. Nu există însă, nici în prezent, norme ale
dreptului internaţional care să stabilească fără echivoc subiectele sale, deşi în doctrină au fost
formulate mai multe teorii cu privire la acest aspect31.Jurisprudenţa arată şi ea că există posibilitatea
considerării individului ca subiect de drept internaţional penal. Constituie un exemplu important în
acest sens, hotărârile Tribunalului de la Nürnberg, în care s-a arătat că răspunderea este impusă atât
persoanelor cât şi statelor şi că persoanele îşi asumă răspunderea penală şi pot fi sancţionate dacă
încalcă anumite obligaţii ce decurg din dreptul internaţional 32 ; un alt exemplu elocvent este
reprezentat de instanţele speciale, cum ar fi Tribunalele create pentru judecarea crimelor săvârşite în
fosta Iugoslavieşi Rwanda, ale căror statute prevăd jurisdicţia comună a acestor instanţe cu cele
naţionale ale ţărilor în cauză şi chiar prioritatea, în ceea ce priveşte competenţa materială, a
tribunalelor speciale33. Curtea Penală Internaţională este competentă să judece persoane fizice. O
persoană poate fi sancţionată penal, pentru o faptă ce ţine de competenţa Curţii dacă34, respectiva
crimă este săvârşită în (orice formă de) participaţie, cu intenţie. Este prevăzută posibilitatea
sancţionării tentativei. Una dintre modalităţile alternative de săvârşire a infracţiunii de genocid,
prevăzută în mod expres în Statut, o constituie incitarea publică. Conform aceluiaşi art. 25 35 ,
răspunderea penală individuală nu afectează răspunderea statelor. În sprijinul aceleiaşi idei, a
calităţii de subiect al persoanei, admiţând că reglementările internaţionale privind drepturile omului
au devenit izvoare formale ale dreptului penal trebuie să recunoaştem şi că individul devine subiect
de drept internaţional.

26

I.Bantekas, op. cit., p. 11.
Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale din 17 iulie 1998, publicat în M. Of. Nr. 211 din 28 martie 2002.
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Cu toate că din multitudinea documentelor internaţionale s-ar putea desprinde (cel puţin
teoretic) un ius cogens în materie, ce ar fi alcătuit din drepturile fundamentale ale omului, normele
dreptului internaţional umanitar şi interzicerea utilizării forţei armate fără drept, stabilirea
infracţiunilor internaţionale este rezultatul consensului dintre state, orice alte consideraţii având un
caracter subsidiar36. Prin urmare, spre deosebire de dreptul comunitar european, unde au existat în
mod tradiţional influenţe între sistemele juridice naţionale şi unde, aşa cum am arătat mai sus, în
opinia noastră construcţia juridică este posibilă în baza unor valori comune, construcţia dreptului
internaţional penal pare să depindă mai degrabă de eficienţa unor incriminări, decât de importanţa
valorii protejate. O consecinţă importantă a faptului că valorile protejate la nivel internaţional nu
constituie, aşa cum ar trebui, fundamentul unui ius cogens în materie penală, este reprezentată de
lipsa unor incriminări în domenii deosebit de importante, cum ar fi protecţia internaţională a
mediului sau deţinerea de arme nucleare în alte condiţii decât cele prevăzute la nivel internaţional.
Aşa cum arăta un autor acum câteva decenii, „pericolul unei distrugeri nucleare va continua să
existe şi va deveni chiar mai înfricoşător motiv pentru care va deveni şi mai îndepărtat şi mai puţin
probabil să se producă”37. Fragilul „echilibru” este însă pus în pericol, o dată cu imposibilitatea unui
control al armelor nucleare şi o dată cu miniaturizarea acestora. Îngrijorător este, credem, şi că cel
mai „recent” Tratat privind armele nucleare datează din 196338.Tratatul instituie interdicţia, pentru
fiecare stat semnatar, de a transfera arme nucleare sau controlul asupra unor asemenea arme, de a
ajuta, încuraja sau încuraja un stat care nu posedă arme nucleare să fabrice sau să obţină asemenea
arme (art. 1). Nici până în prezent părţile nu au ajuns la o formă care să prevadă sancţiuni pentru
nerespectarea prevederilor tratatului. În prezent există mai multe state ce deţin arme nucleare decât
la data semnării tratatului (de exemplu India). În doctrină 39 s-a arătat că obligaţia statelor
neposesoare de arme nucleare are caracter preventiv şi este de asmenea complexă, incluzând nu
numai obligaţia statului neposesor parte la tratat de a nu dobândi arme nucleare sau alte dispozitive
ci şiobligaţia de a nu le fabrica sau de a nu primi ajutor pentru fabricarea lor. Pe această linie s-ar
putea spune –arată în continuare autoarea indicată- că „India şi Pakistan, state care au dobândit
arma nucleară, nefiind state părţi la tratat au devenit posesoare de asemenea arme fără a fi încălcat
dispoziţiile tratatului, dând naştere unui nou concept, de state posesoare de arme nucleare de facto”.
O poziţie neclară o are şi Coreea de Nord. Mai mult decât atât, sunt mulţi termeni pe care Tratatul
nu îi defineşte, cum ar fi „arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive”, adică exact
obiectul tratatului40. De menţionat, că Tratatul nu impune sancţiuni (altele decât vagi referiri la
sancţiuni de drept internaţional) nici în ipoteza punerii la dispoziţie sau favorizării, în orice fel, a
actorilor non-statali să deţină arme nucleare.În pragul erei atomice, optimismul în ceea ce priveşte
viitorul omenirii rămâne un act de credinţă”, spunea Louis de Broglie41, laureat al premiului Nobel.
Este întristător că nici dreptul nu poate da alt răspuns, nici măcar astăzi; evitarea distrugerii nucleare
nu este o certitudine juridică, ci un „act de credinţă”.
IV. CONCLUZII
Necesitatea luării unor măsuri ce interesează întreaga umanitate, ca prevenirea şi combaterea
terorismului internaţional, a genocidului, a fraudelor fiscale produse de persoane sau de bănci cu
ramificaţii în întreaga lume, a traficului internaţional de persoane, stupefiante, arme şi materiale
periculoase pentru mediu, au făcut necesară luarea de măsuri penale la nivel internaţionalşi au dus
36
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la apariţia dreptului penal internaţional. Aplicarea acestei ramuri de drept în formare presupune însă
aplicarea unor principii ce nu decurg din dreptul internaţional, ci din legislaţianaţională a fiecărui
stat, căruia îi aparţine făptuitorul, iar pentru infracţiunile grave, aplicarea legislaţiei statelor ale
căror drepturi au fost încălcate.
Relaţia dintre dreptul intern şi cel internaţional pune uneori în discuţie chiar rolul clasic al
statului. Pe de o parte, organismele internaţionale impun din ce în ce mai multe limitări legislaţiilor
naţionale, chiar în lipsa unui guvernământ mondial. Pe de altă parte, legislaţiile naţionale încearcă
să găsească metode de a-şi menţine independenţa legislativă, iar legii internaţionale îi lipsesc de
multe ori mijloacele pentru a sancţiona. Dreptul U.E. trasează un posibil model de apropiere între
diferite legislaţii naţionale, inclusiv cu privire la normele de drept penal. Acest model nu ar putea fi
însă aplicat la un nivel global, dată fiind specificitatea atât a instituţiilor europene cât şi a fiecărui
stat membru. În fapt însă, în statele Uniunii Europene, norma extranee are o influenţă deosebit de
importantă asupra normei penale naţionale. Modificarea unui număr foarte mare de infracţiuni (cum
ar fi infracţiunile de corupţie, de spălare a banilor şi evaziune fiscală, crimele împotriva umanităţii,
genocidul, crimele săvârşite în timp de război, terorismul, traficul de persoane și exploatarea
sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme,contrafacerea
mijloacelor de plată, criminalitatea informatică, criminalitatea organizată etc.) prevăzute în Codul
penal actual sau în legi speciale presupune, în mod obligatoriu, respectarea tratatelor şi convenţiilor
la care România este parte (al căror număr este unul considerabil). La toate acestea se adaugă
necesitatea respectării prevederilor internaţionale privind drepturile omului şi chiar jurisprudenţa
relevantă în materie. Actul de legiferare, ca prerogativă a legiuitorului român, devine în fond o
opţiune din ce în ce mai încorsetată de dreptul european sau internaţional. Acest fenomen nu
prezintă în mod necesar un lucru grav, prin sine însuşi, dar poate avea consecinţe foarte grave
pentru dreptul penal naţional, prin prisma refuzului sau neputinţei legiuitorului de a adapta
documentele internaţionale la specificul şi necesităţile naţionale.
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DRONA – PROVOCARE LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE /
THE DRONE – CHALLENGE TO NATIONAL SECURITY
Selen MURAD1
Abstract (en.): The security environment is in a continuous evolution, characterized by the emergence,
permanently, of new threats, as a result of the process of globalization. The technological development of the last
decade has led to the emergence of a new dimension that is capable of carrying out air surveillance and intelligence
gathering missions.
Keywords: drona, security, legislation, prevention, threats.
Abstract (ro.): Mediul de securitate este într-o continuă evoluție, find caracterizat de apariția, în permanență, a
noi amenințări, ca urmare a procesului de globalizare. Dezvoltarea tehnologică din ultimul deceniu au dus la apariția
unei noi dimensiuni ce este capabilă să execute misiuni de supraveghere aeriană și culegere de informații.
Cuvinte cheie: dronă, securitate, legislație, prevenție, amenințări.

I. INTRODUCERE
Securitatea națională a României este definită ca fiind “starea de legalitate, de echilibru și
de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român
ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului
de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor,
potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție”2.
În anul 1930, în Franța începeau demersurile pentru construirea Linii Maginot – construită
în 10 ani, faimoasă pentru sistemul impenetrabil de tuneluri, căi de aprovizionare și câmpuri de
tragere interconectate, destinate soldaților și artilieriei grele.
În 1940, Germania a simulat atacul în apropierea liniei și, simultan, a atacat Franța dinspre
Nord, trecând prin Țările de Jos. Astfel, creația Andre Maginot a fost insuficientă pentru pentru a
anticipa o metodă asimetrică ce a condus la un nou mediu de acțiune prin folosirea tancurilor și
avioanelor. Această modalitate de apărare, în loc să înlăture pericolul, constând în atacul german, a
stimulat crearea unui nou tip de război.
Consider că morala de acum mai bine de șapte decenii este realizarea pericolului și
pregătirea pentru a face față, în permanență, unei noi generații de amenințări.
Evoluția tehnologiei aflată într-o continuă ascensiune și dezvoltare reprezintă o reală
amenințare a securității naționale mai ales din punctul de vedere al impredictibilității.
Din analiza fenomenului militar contemporan se poate constata un accent aparte pentru
dimensiunea aero-spațială a acțiunilor. Importanța mijloacelor aeriene s-a amplificat, iar rolul
acestora ar trebui să fie esențial pentru păstrarea unui climat de siguranță.
Luând în calcul modernizarea modalității de desfășurare a războiului contemporan,
dimensiunea aeriană câștigă teren princapacitatea și posibilitatea de luptă de a ataca rapid și
existențaelementului surpriză.
II. SPAȚIUL AERIAN ȘI TIPURI DE DRONE
Supravegherea aeriană reprezintă „observarea sistematică a spaţiului aerian prin mijloace
electronice, vizuale sau altele, în principal cu scopul identificării şi determinării deplasărilor
aeronavelor şi rachetelor proprii sau inamice, în spaţiul aerian aflat sub observare”3.
Spațiul aerian cuprinde două părți din punctul de vedere al aviației și anume unul controlat și unul
necontrolat. Sunt anumite categorii de aeronave civile care pot efectua zboruri în spațiul aerian național,
I.G.P.R., șos. Ștefan cel Mare 13-15, mselenutza@yahoo.com.
Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 07.08.1991,
republicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 18.03.2014.
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însă doar după obținerea unei autorizări. Printre rolurile sistemelor de apărare aeriană se numără:
observarea spațiului aerian, descoperirea amenințărilor, evaluarea eficacității și controlul mijloacelor.
Termenul dronă provine de la acronimul din limba engleză DRONE – Dynamic Remotely
Operated Navigation Equipment (Echipament de Navigație Teleoperat Dinamic de la Distanță). Când
ne referim la drone vorbim, de fapt, despre vehicule aeriene fără pilot uman la bord. Cel mai frecvent
dronele sunt cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de UAV – Unmanned Aerial
Vehicle (vehicul aerian fără pilot uman la bord), UAS – Unmanned Aerial System (sistem aerian fără
pilot uman la bord), respectiv RPAS – Remotely Piloted Aircraft System (sistem aerian teleoperat de
la distanță)4.
Vehiculele aeriene fără pilot (UAV), cunoscute și sub numele de drone, sunt aeronave care nu
poartă niciun echipaj, dar mai degrabă, sunt operate de la distanță de către operatori umani, sau în
mod autonom, prin intermediul unui software preprogramat sau roboți. UAV-urile variază foarte mult
ca mărime și capacitate și au devenit tot mai frecvente. Folosirea lor a crescut exponențial în ultimul
deceniu pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv cartografie, inspecția liniilor și conductelor de la
distanță, servicii de livrare, releu de telecomunicații, supraveghere a poliției, monitorizare trafic,
patrulare la frontieră și recunoaștere, și monitorizarea situațiilor de urgență și a dezastrelor.
Operă științifico-fantastică? Nu pentru mult timp. Dronele, denumite și sisteme de aeronave
fără pilot (UAS) sau vehicule aeriene fără pilot (UAV), beneficiază de multe din aceleași avansuri
tehnologice care permit telefoanelor inteligente, tabletelor și computerelor de tip laptop să fie din ce
în ce mai sofisticate. Aceste progrese, în combinație cu inovațiile în proiectarea sistemului de
propulsie a dronei fac posibilă construirea de drone foarte mici și ieftine și să le controleze folosind
interfețe la fel de simple precum un ecran tactil, mouse-ul computerului sau joystick-ul.
În 2015, când a fost elaborată actuala strategie, Xi, președintele Chinei, a anunțat modificări,
precum disponibilizarea a peste 300.000 de soldați din cadrul forțelor terestre – economie de
fonduri, dirijarea banilor spre aviație și rachete. De aici putem concluziona anticiparea unei mari
puteri de importanța dimensiunii aeriene. De asemenea, de curând, China a anunțat că va investi
peste 1 miliard de euro în achiziționarea aeronavelor fără pilot la bord.
Din perspectivă militară, UAV-urile, care pot fi recuperabile sau consumabile, sunt în
general utilizatepe teritorii periculoase sau ostile, fără a pune în pericol operatorii. Drona este
angajată pentrusupraveghere și recunoaștere, colectarea informațiilor, detectarea minelor și în
scopuri de luptă.
UAV-urile dețin multe atracții pentru militari. În general sunt mai mici, mai ușoare și mai
ieftineîn comparație cu vehiculele aeriene echipate, deoarece nu au nevoie de echipament pentru a
sprijini un echipaj. UAV-urile pot, de asemeneasă fie utilizat timp de multe ore într-o întindere, în
timp ce comutați operatorii.
Dronele au făcut posibilă strângerea unor cantități fără precedent de imagini aeriene folosind
platforme aproape nedetectabile și lovirea ținte fără a pune piloții în pericol. Cu toate acestea, aceste
funcții pot fi exploatate de oricine are acces la drone echipate corespunzător. Pe măsură ce UAV
continuă să devină mai numeroase, mai mici, mai ieftine și mai distribuite pe scară largă în lanțul de
aprovizionare global, acestea vor deveni mai ușor de obținut.
A crede că dronele vor rămâne provincia exclusivă a națiunilor responsabile înseamnă a ignora
istoria lungă a tehnologiei militare. De fapt, dronele sunt deja dezvoltate și utilizate în zeci de țări, iar
cheltuielile globale pentru tehnologie se vor apropia de 100 de miliarde de dolari în următorii 10 ani.
Varietatea uimitoare de forme, dimensiuni și capabilități ale dronelor reflectă diversitatea
misiunilor pe care sunt proiectate să le îndeplinească. Unele sunt proiectate în principal pentru a
asigura supraveghere, în timp ce altele sunt înarmate. Există drone cu jet aproape la fel de mari și
rapide ca avioanele comerciale care pot fi dislocate rapid în locații la sute sau chiar la mii de kilometri
distanță. Dar sunt micile drone care au cel mai mare potențial de a afecta securitatea națională și
confidențialitatea, deoarece pot fi ușor dobândite și transportate și pot fi aproape nedetectabile atunci
când zboară.
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Micile drone sunt deja o realitate operațională militară. Drona Raven folosită de armata
americană cântărește mai puțin de două kilograme și este lansată manual de un soldat care pur și
simplu o aruncă în aer. Odată ridicată, zboară spre destinația sa și achiziționează atât videoclipuri
color convenționale, cât și videoclipuri infraroșii vizibile pe timp de noapte ale unei ținte. La sfârșitul
unei misiuni se întoarce și aterizează automat, după care poate fi recuperată și readaptată pentru
următoarea sarcină. În vara anului 2011, rebelii libieni 5 au efectuat supraveghere aeriană folosind
Scout, o dronă de tip elicopter de 1,4 kilograme, realizată de compania canadiană Aeryon Labs.
„Micro-dronele” din laborator sunt și mai mici. Prototipul Nano Hummingbird dezvoltat cu
suport DARPA de la AeroVironment, din California, cântărește aproximativ 18 grame, are o
anvergură de puțin peste 15 centimetri și are capacitate video. Iar cercetătorii forțelor aeriene de la o
bază aeriană din Ohio au construit un „micro-aviar” - un laborator de zbor interior pentru testarea
dronei care sunt dezvoltate acolo, care zboară prin aripile lor în maniera insectelor6.
Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze, va deveni mai ușor și mai puțin costisitor să se
construiască drone tot mai mici. Dronele mici pot ajuta la menținerea în siguranță a soldaților pe
câmp, să ofere oficialilor de aplicare a legii un instrument important pentru monitorizarea scenelor de
crimă și să ofere echipelor de căutare și salvare o modalitate de a cerceta rapid o zonă lovită de un
dezastru natural. Dacă ajung în mâinile greșite, pot fi folosite și în scopuri rău intenționate.
Riscul de zbor al dronelor mici în instalații sensibile a intrat pentru prima dată în viziunea
publică în 2015, când un hobby-ist a pierdut controlul unei drone care s-a prăbușit pe partea de sud-est
a zonei sigure din jurul terenului Casei Albe la aproximativ 3 dimineața. Drona care s-a prăbușit în
apropiere de Casa Albă, numită DJI Phantom, nu a provocat daune, dar a zburat nedetectat7.
III. REGLEMENTĂRI ALE UNIUNII EUROPENE
În ultimii ani, aplicarea dronei a trecut de la tradițional la modern. Dronele pot fi acum
utilizate în sectoarele publice și private, în domeniile comerțului, agriculturii, mediului, energiei și
supravegherii. Inevitabil, o utilizare atât de răspândită de drone poate aduce îngrijorări alarmante, cum
ar fi protecția vieții private, securitatea, siguranța, răspunderea asigurării și răspunderea în cazul în
care dronele sunt folosite în mod abuziv. Industria în creștere a dronei nu este echilibrată de o
reglementare exhaustivă.
Există mai multe noi utilizări potențiale ale dronelor, așa cum am văzut în secțiunile
anterioare, în sectoarele publice și în private, precum și în sectoarele agriculturii, comerțului, mediului
și energiei. În același timp, dronele prezintă riscuri grave de securitate și siguranță de când au fost
depistate aproape de aeroporturi, au rănit persoane sau s-au prăbușit. Cooperarea între națiuni cu
privire la competența spațiului aerian este obligatorie, standardele comune și reglementările comune
trebuie adoptate pentru a asigura siguranța oamenilor și proprietatea pe teren, iar răspunderea de
asigurare are o importanță crucială aici.
În Europa, mai multe țări au promulgat deja legislația privind dronele civile. Multe state
membre au deja un sistem de reglementare privind drone civile cu o masă de exploatare de 150 kg sau
mai puțin, dar cadrul de reglementare este fragmentat.
Nu au fost îndeplinite condiții pentru recunoașterea reciprocă între țările UE în ceea ce
privește legislația în materie de masă, limite operaționale și de altitudine. Un cadru de reglementare al
UE poate contribui la asigurarea unei adevărate piețe unice europene a serviciilor aeriene; noile
standarde trebuie să acopere siguranța, securitatea, confidențialitatea, protecția datelor, asigurarea și
răspunderea.
Responsabilitatea pentru drone civile peste 150 kg sunt lăsate în sarcina Agenției Europene
pentru Siguranța Aviației (AESA) și intră sub incidența Regulamentului 216/2008 /CE. Comisia
revizuiește Regulamentul de bază al AESA pentru a reglementa toate drone, inclusiv drone cu risc
scăzut și mediu. Dronele de tip jucărie, capabile să zboare, dar care nu sunt echipate cu motor cu
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ardere internă, sunt supuse Directivei 2009/48 /CE8. Comitetul PE pentru transport și turism solicită
norme proporționale și bazate pe riscuri9.
Cerințele de siguranță sunt proporționale cu riscul; cu cât riscul este mai mare cu atât cerințele
sunt mai mari. Riscurile operațiunilor nu depind de masa dronei. Dronele sunt aeronave și, în
consecință, trebuie să respecte regulile de siguranță pentru aviație. Regulile internaționale (ONU)10
interzic aeronavelor fără pilot să zboare, cu excepția cazului în care autoritățile competente naționale
emit o autorizație individuală specifică. UE are planuri pentru o nouă directivă pe acest subiect.
Comisia Europeană colectează date și propuneri de la statele membre. UE vrea să adopte un cadru
legal care abordează problemele de securitate și siguranță.
Legislația statelor membre ale UE 11 , tehnologiile și standardele trebuie introduse pentru
integrarea deplină a dronei în spațiul aerian european 12 . Respectarea drepturilor fundamentale ale
cetățenilor (de exemplu, dreptul la confidențialitate) trebuie să fie garantate pentru a evita riscurile de
securitate13. Este foarte important de subliniat diferența dintre pilot și operator. Pe teren există un
„pilot la distanță”, dar încă un „pilot” care este diferit de „operator”. Pentru declarația de la Riga,
operatorul unui drone este responsabil pentru utilizarea acestuia și, în consecință, ia responsabilitatea
pentru toate operațiunile: întreținere, calificarea pilotului de la distanță, autorizații și proceduri,
asigurare, răspundere și protecția vieții private14.
În cazul în care se produce un accident, statele membre trebuie să monitorizeze compensațiile
pentru victime, regimul de răspundere și asigurare. Cei responsabili de accidente trebuie să fie
identificabili și capabili să-și îndeplinească obligațiile financiare. De asemenea, este important să se
instituie un fond care să acopere pagubele pentru victimele accidentelor cauzate de utilizatorii de
drone neasigurate15, deoarece nu trebuie să pună în pericol drepturile fundamentale ale cetățenilor.
Unul dintre aspectele utilizării necorespunzătoare a dronei este că informațiile private pot fi
colectate de către organisme publice și părți private fără consimțământ. Industria dronei poate adopta
reglementări voluntare pentru a dezvolta această nouă tehnologie care garantează standarde de siguranță;
utilizarea necorespunzătoare a dronelor și încălcarea confidențialității ar trebui împiedicate, de exemplu,
prin interzicerea camerelor de înaltă rezoluție în apropierea zonelor sensibile dacă nu este necesară16.
Dronele au un potențial mare în multe domenii, dar este esențial un cadru legal exhaustiv.
Abordarea americană în ceea ce privește legislația privind dronele este un lucru pragmatic abordare de
genul care trebuie să fie așteptată în țările de drept comun, deoarece FAA acordă excepții de la caz la
caz. Abordarea UE este o abordare de drept civil întrucât UE lucrează la un set general de reguli cu
privire la toate aspectele legate de drone. Recent, a fost adoptat în SUA de către FAA și salutat de
industria dronei: în acest fel va fi mai ușor să dezvolți această tehnologie în urma unei evaluări a
riscurilor. Regulile sunt proporționale cu nivelul riscurilor și, din acest punct de vedere, abordările UE
și SUA sunt similare.
IV. PREOCUPĂRI LEGATE DE SECURITATE
Dronele pot fi folosite ca mijloc de apărare, însă și ca armă. Odată cu evoluția tehnologia, au
apărut tot mai multe modele de drone. Dacă la început timpul era limitat, iar dimensiunile
cosiderabile, acum găsim drone mici, care pot fi conectate la propriul satelit și pot transporta până la
7 kg pentru performanțe tehnice superioare.
Costurile pentru achiziționarea acestora este redus dacă ne raportăm la beneficiile mari pe
care le oferă. Un alt plus pentru folosirea dronelor este că sunt din ce în ce mai mici, iar piața fiind
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tot mai diversificată în acest domeniu, prețul este accesibil. Astfel, consider că intrăm într-un spațiu
în care elementele devin asimetrice și trebuie să ne antrenăm pentru prevenire și combatere.
În orice moment putem folosi arme chimice pentru a ataca o anumită țintă cu ajutorul
aeronavelor fără pilot la bord. De asemenea, nu este nevoie nici să zboare la o înălțime astfel încât
să poată fi detectată, iar lovitura este tot mai precisă.
Pentru cea mai mare parte a istoriei războiului, pentru a examina cu atenție o țintă a însemnat
adesea riscul de a deveni una dintre ele. Dronele armate susțin această axiomă prin aducerea armelor
aproape de o țintă, oferind în același timp video de înaltă rezoluție în timp real unui operator aflat la
kilometri distanță. În mâinile unui militar responsabil, această capacitate reprezintă un rol activ care
poate schimba deznodământul; în mâinile unui grup terorist este o amenințare înfiorătoare.
O mare parte din infrastructura de securitate care există astăzi pentru a limita accesul în locații
sensibile are un efect redus împotriva dronelor. UAV-urile pot zbura peste garduri și pereți și pot
scăpa de detectarea prin sisteme tradiționale de radar concepute pentru a urmări aeronavele mai mari,
cu pasageri. Deoarece pot fi transportate în portbagajul unei mașini sau într-un rucsac, pot fi lansate
din orice parc accesibil publicului, parcare, stradă, râu sau autostradă. Odată transportat în aer, o dronă
poate ajunge în câteva minute în orice locație, la câțiva kilometri de locul lansării.
În mod ideal, accesul la drone ar fi limitat numai la acele persoane și organizații care ar putea
avea încredere să le utilizeze în mod responsabil. În practică, însă, încercările de a-și limita
răspândirea prin eforturi de neproliferare s-ar confrunta cu provocări semnificative. Tehnologiile de
informare de bază utilizate în drone mici - camere video extrem de mici, cipuri pentru procesarea
sistemelor video și comunicații wireless de mare viteză - se găsesc în mod obișnuit în produsele
electronice de consum ieftine. Există un set mare și din ce în ce mai mare de hobby-uri, care, în unele
cazuri, construiesc drone remarcabil de sofisticate și capabile.
În plus, deoarece dronele sunt fabricate în multe țări diferite și sunt din ce în ce mai
disponibile pe piața globală, eforturile din interiorul oricărei țări pentru a limita răspândirea lor ar avea
un efect global redus. Și având în vedere numeroasele lor utilizări legitime non-militare în aplicații
precum aplicarea legii, controlul și monitorizarea infrastructurii, cum ar fi conductele petroliere,
interzicerea vânzării lor nu este practică.
În timp ce majoritatea copleșitoare a oamenilor care construiesc sau cumpără drone nu ar lua
în considerare niciodată utilizarea acestora în scopuri nocive, întrucât numărul UAV-urilor și
persoanelor care au cunoștințe conexe continuă să crească, este inevitabil ca acestea să nu atragă
atenția grupărilor teroriste. Grupul insurgent columbian FARC, secta japoneză Aum Shinrikyo care a
efectuat atacul de metrou din 1995 în Tokyo și Al Qaeda au luat în considerare utilizarea dronelor,
deși nu există dovezi că vreunul dintre aceste grupuri le-au angajat într-un atac efectiv.
Prin urmare, ceea ce este nou nu este recunoașterea faptului că drona reprezintă o amenințare
la adresa securității, ci schimbările tehnologiei din ultimii ani care au sporit considerabil amploarea
amenințării și provocările de a răspunde. La începutul anilor 2000, UAV-urile au fost considerate în
comun cu rachetele de croazieră. Datorită, în mare parte, progreselor tehnologiei informației, dronele
de astăzi sunt mai mult asemănătoare cu telefoanele inteligente decât cu rachetele de croazieră - atât în
ceea ce privește dimensiunea, cât și în ceea ce privește cât de ușor sunt de achiziționat.
Acest lucru nu înseamnă însă că nu se poate face nimic. Dronele ar putea fi echipate cu
întrerupătoare de ucidere și software de urmărire ascuns care le-ar permite să fie dezactivate sau
urmărite în cazul în care dispar. O combinație adecvată de reglementare internă și eforturi
internaționale de neproliferare ar putea contribui la reducerea, deși nu ar elimina, posibilitatea ca
dronele să ajungă în mâinile greșite. Poate fi posibilă dotarea clădirilor și zonelor guvernamentale
sensibile cu sisteme noi pentru a detecta și, dacă este cazul, angajați electromagnetici sau cinetici cu
drone de zbor cu zboruri joase.
Pentagonul lucrează pentru a dezvolta două moduri de combatere a dronei teroriste: soluții de
„ucidere grea” care implică drone cu dezactivare fizică și cele de „ucidere moale” care le dau jos în
mod electronic. O mare parte a lucrărilor se referă la Organizația comună de combatere a
amenințărilor cu amenințări improvizate sau JIDO, care a fost formată pentru a combate bombele
rutiere în timpul războaielor din Irak și Afganistan. Locotenentul. Generalul Michael Shields,
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directorul JIDO, spune că obiectivul nu este de a găsi un „glonț de argint” pentru a da drona în jos, ci
de a avea un arsenal atât de greu de omorât și de moale.
Aceasta nu este o veste nouă - amenințarea provocată de un atac de dronă asupra unui spațiu
aglomerat din Occident concentrează mințile de securitate de ceva timp. Iar adevărata teamă în urma
unui atac de dronă este că o sarcină utilă chimică sau biologică ar putea fi livrată în mijlocul unui
spațiu aglomerat cu o ușurință relativă. Provocarea cu astfel de atacuri a fost întotdeauna livrarea. O
dronă îndepărtează această provocare.
Acea amenințare teroristă a devenit acum mai importantă, vulnerabilitatea aeronavelor și a
spațiilor aglomerate la astfel de dispozitive fiind evidențiată drept motive speciale de îngrijorare. Având
în vedere acest lucru, King a spus că va „sprijini statele membre ale UE să creeze rețele pentru schimbul
de informații, să crească implicarea la nivel internațional și să ofere finanțare pentru proiecte care
abordează amenințarea dronei - atât pentru amenințare, cât apare astăzi și cum va arăta în viitor. "17
Aparatele de zbor fără pilot ar putea îndeplini următoarele misiuni de tip informații,
supraveghere și recunoaștere18:
• culegerea de date și informații pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor militare;
• supravegherea permanentă a zonelor de interes în vederea deconspirării acțiunilor inamice
în scopul evitării surprinderii;
• evaluarea acțiunilor desfășurate de către forțele proprii asupra țintelor inamice;
• supravegherea continuă a raioanelor de dispunere și a itinerariilor de deplasare pentru
realizarea protecției împotriva acțiunilor adversarului;
• supravegherea raioanelor de dispunere a unităților, a dispozitivelor acestora pentru
asigurarea măsurilor de protecție și pază aplicate de acestea;
• supravegherea zonelor de ducere a acțiunilor de luptă și furnizarea informațiilor necesare
pentru realizarea imaginii operaționale, cât mai reale, a câmpului de luptă.
Avantajele pe care le oferă folosirea acestora:
 posibilitatea de a efectua un atac pe scară largă menit să aplice o rată de deces maximă
populației;
 acoperirea pregătirii atacului și flexibilitatea în alegerea unei zone de lansare a UAV;
 posibilitatea de a realiza o rază lungă și o precizie acceptabilă, cu un cost relativ ieftin
șitehnologie din ce în ce mai disponibilă;
 eficiența slabă a apărărilor aeriene existente împotriva țintelor, cum ar fi UAV-urile cu
zboruri reduse;
 eficiența relativă a costurilor UAV-urilor în comparație cu rachetele balistice și avioanele
echipate;
 posibilitatea obținerii unui efect și impact psihologic puternic prin temerea oamenilor și
exercitarea presiuniiasupra politicienilor.
Sistemul de apărare aerian trebuie să aibă capacitatea să detecteze orice alt mijloc străin care
să funcționeze pe baza unor senzori care să includă toate componentele (aerian, naval, terestru) pentru
avertizarea timpurie. Este dificil să actualizezi planuri operative privitoare la operaţiuni aeriene şi
management al traficului aerian când datele necesare nu-ţi vin la timp sau chiar lipsesc cu desăvârşire.
Astfel, ar trebui creat, la nivel național un management al situațiilor de criză, un sistem de detectare,
precum și delimitarea a competențelor.
Ceea ce este comun pentru doctrinele de apărare antiaeriană și antirachetă ale marilor puteri
militare actuale sunt următoarele două principii:
- apărarea înaintată, care constă în distrugerea mijloacelor potențiale de atac ale forțelor
ostile cât mai departe de limitele spațiului aerian apărat, eventual înainte de părăsirea
aerodromurilor, portavioanelor sau instalațiilor de lansare;
- apărarea eșalonată de adâncime, care se realizează prin stabilirea unor aliniamente
successive, în jurul obiectivului apărat. Pe aceste aliniamente intervin în luptă avioanele de
17
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123

interceptare și diferitele sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă folosind rachete antiaeriene
dirijate sau tunuri antiaeriene pentru apărarea nemijlocită a obiectivelor.19
Producătorii de UAV-uri comerciale pot juca un rol esențial prin implementarea geofențelor
aplicate GNSSîn cadrul sistemelor lor care împiedică UAV-urilor să fie aruncate în zone de excludere
din jurul aeroporturilor, stadioanelor sportive, clădirilor guvernamentale, bazelor militare și altorzone
sensibile la securitate20. De exemplu, DJI, unul dintre cei mai mari producători de UAV, a încorporat
software de geofencing înUAV-urile sale care îi împiedică să zboare peste mii de zone din întreaga
lume unde se află operațiuni UAVilegale21. Acesta ar fi un pas eficient de atenuare a intruziunilor
UAV. Totodată, consider oportună folosirea următoarelor mijloace pentru a diminua și controla
acțiunile ce au la bază folosirea dronelor: aparate de tip radar, senzori acustici, senzori de emisie cu
frecvență radio (RF), precum și senzori electro-optice (EO). Ca riscuri principale amintim: furtul de
date, pierderea controlului dronelor, coliziuni, precum și răspunderea civilă.
V. CONCLUZII
Folosirea aeronavelor de zbor fără pilot la bord aduc avantaje precum conspirativitatea și
reducerea vitezei de reacție a autorităților. Acestea pot furniza date și informații prețioase despre
situații operative care pot ajuta în prevenirea și combaterea infracțiunilor dintre cele mai complexe
și complicate. Ce este de subliniat este faptul că acestea pot transmite imagini atât pe timp de zi, cât
și pe timp de noapte.
Totodată, grupările teroriste vor fi interesate de inteligența artificială și de dronele folosite
ca arme letale autonome din două motive – cost și eficiență.
Instituția de securitate a națiunii ar trebui, cu siguranță, să-și utilizeze capacitățile unice, iar
industria de drone va continua să ofere produse de o utilitate mai bună. Dar utilizarea capabilității
nu ar trebui să înlocuiască celelalte elemente ale puterii naționale care descurajează eficient
adversarii, stabilizează statele afectate de conflict și construiește rezistența în cele fragile. Aceasta
nu necesită o inovație tehnologică profundă sau cadre intelectuale. Privirea dronei printr-o lentilă de
inovare perturbatoare va ajuta la menținerea politicii de securitate națională într-un amestec
echilibrat dintre toate elementele puterii naționale.
În consecință, putem afirma faptul că supravegherea aeriană prin intermediul dronelor va
reprezenta un element decisiv și capabil să obțină informaţii, mai ales în timp real, necesare pentru
realizarea unei imagini cât mai complexe și exacte ale unei zone de interes necesară pentru
planificarea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor militare împotriva adversarului.
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CONSIDERAȚII PRIVIND COPIEREA SUPORTURILOR OPTICE CARE
CONȚIN REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR DE SUPRAVEGHERE
TEHNICĂ PRIN RAPORTARE LA DISPOZIȚIILE ART. 94 ALIN. 2 COD
PROCEDURĂ PENALĂ / CONSIDERATIONS REGARDING THE
COPYING OF OPTICAL MEDIA CONTAINING THE RESULT OF THE
TECHNICAL SUPERVISION ACTIVITIES BY REFERENCE TO THE
PROVISIONS OF ART. 94 PARA. 2 CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Ramona CIOBANU1

`
Abstract (en.): The special methods of supervision or research consisting of the interception of
communications or any type of remote communication and video, audio or photographic surveillance are subject to the
procedure on technical supervision, detailed procedure regulated by the Code of Criminal Procedure and built up, where
it was the case, by the High Court of Cassation and Justice or the Constitutional Court of Romania. However, a series of
requests that can be formulated by the justices, in the exercise of the right to defense, do not have resolutions regulated
by law, the solutions pronounced by the criminal investigation bodies or the courts being different. Specifically, we
refer to the requests for copying the optical media on which the data resulting from the execution of the technical
supervision mandates were printed, requests that must be evaluated in a framework determined on the one hand by the
exercise of the person's right of defense. which has been the subject of interception, and on the other hand the protection
of the fundamental rights of another person or the protection of an important public interest.
Keywords: technical supervision mandates, optical media, copying, requests from parties and third parties, the
right to defense
Abstract (ro.): Metodele speciale de supraveghere sau cercetare constând în interceptarea comunicaţiilor ori a
oricărui tip de comunicare la distanţă și supravegherea video, audio sau prin fotografiere fac obiectul procedurii privind
supravegherea tehnică, procedură amănunțit reglementată de Codul de procedură penală și edificată, acolo unde a fost
cazul, de Înalta Curte de Casație și Justiție ori de Curtea Constituțională a României. Cu toate acestea o serie de cereri
care pot fi formulate de justițiabili, în exercitarea dreptului la apărare, nu au rezolvări reglementate de lege, soluțiile
pronunțate de organele de urmărire penală ori instanțele de judecată fiind diferite. În concret, ne referim la cererile de
copiere a suporturilor optice pe care au fost imprimate datele rezultate în urma punerii în executare a mandatelor de
supraveghere tehnică, cereri care trebuie apreciate într-un cadru determinat pe de o parte de exercitarea dreptului la
apărare al persoanei care a fost subiect al interceptării, iar pe de altă parte de protejarea drepturilor fundamentale ale
altei persoane sau de protejarea unui interes public important.
Cuvinte-cheie: mandate de supraveghere tehnică, suporturi optice, copiere, cereri ale părților și terților, dreptul
la apărare

INTRODUCERE
În conformitate cu dispozițiile articolului 138 alineatele 1, 2 și 6 Cod procedură penală
interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă2 și supravegherea video,
audio sau prin fotografiere3 constituie metode speciale de supraveghere sau cercetare care fac
obiectul procedurii privind supravegherea tehnică. Întrucât aceste metode speciale de investigare
presupun o restrângere a drepturilor și libertăților fundamentale, supravegherea tehnică este
încuviințată doar de instanța de judecată și numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții4.
Tratarea exigentă privește însă întreaga materie, legiuitorul reglementând detaliat aspecte
legate nu doar de emiterea mandatului de supraveghere tehnică ci și cu privire la punerea sa în
executare, activitate care revine organelor de urmărire penală.
Astfel, potrivit art. 143 Cod procedură penală ”procurorul sau organul de cercetare penală
întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare activitate de supraveghere tehnică, în care sunt
1

ramin_home@yahoo.com.
Prin interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare se înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea,
colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de
comunicare.
3
Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se înţelege fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea
conversaţiilor, mişcărilor ori a altor activităţi ale acestora.
4
art. 139 alin. 1 și 2 Cod procedură penală.
2
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consemnate rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau
contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care
conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică, numele persoanelor la care se referă, dacă
sunt cunoscute, sau alte date de identificare, precum şi, după caz, data şi ora la care a început
activitatea de supraveghere şi data şi ora la care s-a încheiat”.
De asemenea, ”la procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care
conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată a acestuia se
păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la
solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care conţine activităţile de
supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri
speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu
soluţionarea cauzei.”
Sunt totodată specificate condiții privind realizarea copiilor suporturilor de stocare a
datelor informatice care conțin rezultatul activităților de supraveghere tehnică, transcrierea acestora
în limba română, obligația de a păstra confidențialitatea.
O primă distincție care intervine în acest subiect, cu relevanță asupra temei supuse
atenției, este împărțirea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor interceptate şi înregistrate în
două categorii: cele care privesc fapta ce formează obiectul cercetării ori contribuie la identificarea
ori localizarea persoanelor și cele care nu au legătură cu cauza penală.
Prima categorie de convorbiri, comunicări sau conversaţii interceptate şi înregistrate
”sunt redate de către procuror sau organul de cercetare penală într-un proces-verbal în care se
menţionează mandatul emis pentru efectuarea acestora, numerele posturilor telefonice, datele de
identificare ale sistemelor informatice ori ale punctelor de acces, numele persoanelor ce au efectuat
comunicările, dacă sunt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri sau comunicări. Procesul-verbal
este certificat pentru autenticitate de către procuror.”
După încetarea măsurii de supraveghere, procurorului îi revin obligații de informare atât a
judecătorului de drepturi şi libertăţi, despre activităţile efectuate, cât și a fiecărui subiect al unui
mandat, despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa 5 , context în care
subiecții mandatelor de supraveghere tehnică pot formula cereri de ascultare sau vizionare a
înregistrărilor efectuate și redate în procesele-verbale sus-menționate.
Și cu privire la ce-a de-a doua categorie de convorbiri, așa cum vom expune în
continuare, pot fi formulate cereri de către părți, însă practica judiciară este neuniformă.
Cea de-a doua distincție se impune prin corelare cu dispozițiile art. 139 alin. 3 Cod
procedură penală, conform cărora ”Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi
sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări
pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt
interzise de lege”. Se întrevede astfel posibilitatea admiterii, ca mijloc de probă în cauză, a unor
înregistrări efectuate de părțile unui dosar sau de către terți, fără rigorile stabilite de art. 138 și
următoarele C.p.p., înregistrări comunicate organelor judiciare pe suporturi informatice, care sunt
atașate cauzei împreună cu procesele verbale de redare a conținutului lor.
Acesta este cadrul legal în contextul căruia punem în discuție cererile formulate de părți
de obținere a unor copii de pe suporturile care conţin rezultatul activităţilor de supraveghere
tehnică, solicitări formulate în temeiul dispozițiilor art. 145 alin. 2 teza a IIa Cod procedură penală
sau art. 94 alin. 2 Cod procedură penală.
CUPRINS
Așa cum am precizat, după încetarea măsurii de supraveghere tehnică ori după expirarea
momentului până la care procurorul a amânat efectuarea informării subiectului unui mandat despre
măsura de supraveghere tehnică luată în privința sa, persoana supravegheată are dreptul de a lua la
cunoştinţă, la cerere, conţinutul proceselor-verbale în care sunt consemnate activităţile de
5

art. 145 alin. 1 Cod Procedură Penală
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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.
Textul prevăzut de art. 145 alin. 2 Cod procedură penală prevede un drept al subiectului
mandatului de supraveghere tehnică, ceea ce presupune și existența unui instrument juridic
procesual prin care se asigură exercitarea dreptului – cererea de a lua la cunoștință, aceasta trebuind
formulată în termen de 20 de zile de la data comunicării informării scrise menționate anterior. Așa
cum rezultă din cuprinsul alineatului 4 al articolului 145 Cod procedură penală, o asemenea cerere
nu poate fi respinsă, dar se poate dispune amânarea prezentării suporturilor optice, pentru motive
care țin de buna desfăşurare a urmăririi penale; de punerea în pericol a siguranţei victimei, a
martorilor sau a membrilor familiilor acestora; de dificultăţi în supravegherea tehnică efectuată
asupra altor persoane implicate în cauză. Amânarea se poate dispune, cel mai târziu, până la
terminarea urmăririi penale sau până la clasarea cauzei.
O lămurire suplimentară este adusă prin Decizia nr. 244/2017 a Curții Constituţionale,
astfel că nu doar suspectul sau inculpatul se pot adresa instanței de judecată, în vederea analizării
conformității cu legea a măsurilor puternic intruzive în drepturile lor, acest drept revenind oricărei
persoane împotriva cărora au fost dispuse măsuri conform art. 138 din Codul de procedură penală,
chiar dacă o parte dintre aceste persoane nu dobândesc nicio calitate în procesul penal sau, cel mult,
sunt audiate în calitate de martori.
În consecință, orice subiect al unei măsuri de supraveghere tehnică are dreptul, potrivit art.
145 din același act normativ, de a fi informat de procuror, în scris, în termenele susmenționate,
despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa, de a lua la cunoștință, la cerere,
conținutul proceselor-verbale în care sunt consemnate activitățile de supraveghere tehnică efectuate
și de a solicita ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor ori vizionarea imaginilor
rezultate din activitatea de supraveghere tehnică. Prin decizia Curții Constituționale cadrul
procesual a fost extins, constatându-se că nu există nicio justificare obiectivă sau rațională pentru a
nega dreptul persoanelor care nu dobândesc vreo calitate în procesul penal sau sunt audiate ca
martori de a se adresa, ulterior încunoștințării lor de către procuror, unei instanțe de judecată pentru
a solicita apărarea drepturilor lor legitime.
Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în analiza respectării garanțiilor dreptului la
viață privată prevăzut de art. 8 din Convenție, vine în sprijinul organelor judiciare și recomandă o
serie de criterii în funcție de care se evaluează legalitatea măsurii de supraveghere și remediile pe
care legea trebuie să le pună la dispoziția persoanelor împotriva cărora au fost dispuse măsurile de
supraveghere tehnică: definirea categoriilor de persoane care pot fi supuse măsurilor de
supraveghere tehnică, natura infracțiunilor (tipurile de infracțiuni), durata de executare a măsurii,
procedura de autorizare a măsurii, condițiile de întocmire a procesului-verbal de sinteză a
conversațiilor interceptate (procedeele de transcriere), măsurile de precauție pentru a comunica
înregistrările intacte și complete pentru a putea fi supuse controlului judecătoresc și aspectele ce țin
de circumstanțele în care aceste interceptări pot sau trebuie să fie distruse6. Se constată, cu ușurință,
faptul că legislația națională cuprinde aceste principii, oferind astfel garanțiile necesare respectării
dreptului la viață privată.
Pe lângă posibilitatea juridică oferită de dispozițiile art. 145 alin. 2 Cod procedură penală,
tot în exercitarea dreptului la apărare articolele 81, 78 și 83, 85 și 87 din Codul de procedură penală
prevăd dreptul persoanei vătămate, suspectului și inculpatului, părții civile și părții responsabile
civilmente de a consulta dosarul, iar art. 94 Cod procedură penală reglementează dreptul avocatului
(cu precizarea că este vorba de avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali) de a consulta
dosarul pe tot parcursul procesului penal.

A se vedea în acest sens Hotărârea din 24 aprilie 1990, pronunțată în Cauza Huvig împotriva Franței, paragraful 34;
Hotărârea din 18 februarie 2003, pronunțată în Cauza Prado Bugallo împotriva Spaniei, paragraful 30; Hotărârea din 4
decembrie 2015, pronunțată în Cauza Roman Zakharov împotriva Rusiei, paragraful 231.
6
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Art. 94 alin 2 Cod procedură penală definește noțiunea de consultare a dosarului, arătând că
aceasta presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din
dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.
Dacă în ceea ce privește consultarea dosarului, în cursul urmăririi penale, textul de lege este
explicit (cum se stabilește data şi durata consultării; când și cum poate fi restricţionată consultarea
dosarului), referitor la posibilitatea copierii suporturilor optice, ca parte integrantă a dosarului de
urmărire penală, opiniile și practica judiciară sunt împărțite.
Astfel, nu puține sunt cazurile în care, după consultarea dosarului de urmărire penală sau
după luarea la cunoștință a împrejurării că au fost subiecți ai unui mandat de supraveghere tehnică,
părţile şi subiecţii procesuali principali dar și persoanele fără vreo calitate procesuală (ca urmare a
interpretării date de Curtea Constituțională articolului 145 Cod procedură penală) adresează
organelor de urmărire penală cereri prin care solicită (și) copierea suporturilor optice care
conținrezultatul activităţilor de supraveghere tehnică.
De regulă, organele de urmărire penală au respins asemenea cereri, invocând lipsa unui
temei juridic și principiul strictei interpretări a normelor de drept procesual penal. În acest sens, s-a
arătat, spre exemplu, că art. 145 Cod procedură penală nu cuprinde și dispoziții referitoare la
copierea convorbirilor/comunicărilor ascultate ori a imaginilor vizionate, în timp ce art. 94, care
definește consultarea dosarului, se referă la ”actele” dosarului și ”fotocopierea” lor, noțiuni care
privesc înscrisurile și modalitatea proprie de multiplicare a înscrisurilor.
În sens contrar, instanțele de judecată au încuviințat cererile de copiere a suporturilor optice,
arătând că această activitate se circumscrie exercițiului dreptului la apărare, lato sensu.
În speranța furnizării unor puncte de vedere utile în aprecierea asupra acestui gen de
solicitări, considerăm relevante următoarele aspecte:
Art. 154 Cod procedură penală are în vedere doar convorbirile/comunicările ori înregistrările
video, audio sau prin fotografiere efectuate în temeiul unui mandat de supraveghere tehnică, în timp
ce studierea dosarului - activitate permisă unui cerc mai mic de persoane – se referă atât la
convorbirile/comunicările ori înregistrările video, audio sau prin fotografiere încuviințate de
instanța de judecată, cât și la înregistrările efectuate de părţi sau de alte persoane.
De asemenea, remarcăm faptul că separarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor
interceptate şi înregistrate care privesc fapta ori contribuie la identificarea/localizarea persoanelor
de cele care nu au legătură cu cauza penală, revine procurorului sau organului de cercetare penală –
art. 143 alin. 1 C.p.p.
Întrucât unul dintre temeiurile de fapt care ar putea motiva o cerere de copiere a suporturilor
optice la care ne referim se poate prevala tocmai de dispoziția legală susmenționată, invocându-se o
posibilă eroare de fapt, în sensul că nu toate convorbirile relevante ar fi fost redate, apreciem că
cererea formulată poate fi respinsă în temeiul disp. art. 100 alin. 4 lit. f Cod procedură penală, ca
fiind contrară legii, deoarece o asemenea ipoteză are deja o soluție legală în textul articolului 142,
alin. 6: ” Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formează obiectul
cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, ……, se arhivează la
sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea
părţilor, judecătorul ori completul învestit poate solicita datele sigilate dacă există noi probe din
care rezultă că totuşi o parte dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an
de la soluţionarea definitivă a cauzei, acestea sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un
proces-verbal în acest sens.”
În consecință, o cerere care privește incorecta separare a datelor rezultate în urma măsurilor de
supraveghere – care sunt utile și care nu sunt utile cauzei – se adresează judecătorului de cameră
preliminară, cu ocazia analizării plângeri împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
sau completului de judecată, cu ocazia judecării pe fond a cauzei în care s-a dispus trimiterea în
judecată, având în vedere că numai în această situație se poate vorbi despre existența unor noi probe.
Un alt motiv care poate întemeia o cerere de respingere a solicitării privind copierea
suporturilor optice decurge din chiar dispozițiile art. 142 alin. 5 Cod procedură penală, potrivit
căruia ”Datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică pot fi folosite şi în altă cauză penală
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dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informaţii concludente şi utile privitoare la pregătirea
ori săvârşirea unei alte infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. 2.” În consecință, scopul
legii nu mai poate fi atins ca urmare a multiplicării și comunicării (către părţile, subiecţii procesuali
principali, avocații acestora, dar și către persoanele fără vreo calitate procesuală dintr-o anumită
cauză) a unor date concludente şi utile privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei alte infracţiuni.
În același sens, al lipsirii dispoziției legale de eficiență, urmează a fi avută în vedere și teza
finală a art. 142 alin. 6 Cod procedură penală, situație în care acțiunea de distrugere a datelor
sigilate, ca urmare a împlinirii termenului de 1 an de la data soluționării definitive a cauzei, apare în
mod evident ca inutilă, de vreme ce datele respective au devenit publice.
Aceeași concluzie se impune și cu privire la obligațiile de confidențialitate instituite de art. 146
Cod procedură penală în sarcina procurorului și judecătorului, precum și a personalului auxiliar din
justiție, în cazul conservării materialelor rezultate din supravegherea tehnică. Indiscutabil nu se mai
poate vorbi despre confidențialitatea datelor rezultate din activitățile de supraveghere tehnică de vreme
ce datele respective au fost copiate și remise peroanelor care au formulat solicitări în acest sens.
În sprijinul argumentelor proprii invocăm și Case of Rook v. Germany (dosarul nr.
1586/15), împrejurare în care, la data de 25.07.2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
decis că nu a existat nicio încălcare a articolului 6 din Convenție, procesul derulat de autoritățile
judiciare germane împotriva unui cetățean resortisant fiind unul echitabil:
În această cauză reclamantul și avocatul său au luat cunoștință de faptul că a existat o
supraveghere de telecomunicații mult mai mare decât ceea ce a fost redat ca transcripții și introdus
în dosarul de hârtie, situație în care au cerut să examineze fișiere audio obținute în urma
supravegherii telefonice, dar și ”copii ale fișierelor audio, pe CD sau DVD”. Autoritățile naționale
germane au respins cererea, motivând că suporturile optice care conțineau materialele rezultate în
urma supravegherii telecomunicațiilor ”în sine erau dovezi pe care apărarea nu avea dreptul să le
dețină. Acest lucru era cu atât mai adevărat cu cât fișierele conțineau date cu caracter personal”. S-a
considerat că respingerea cererii de copiere formulată de apărare a servit la protecția drepturilor
terților în cauză, între înregistrări fiind surprinse și conversații private, chiar intime, fără nicio
relație cu evenimentele examinate. Organele judiciare naționale au apreciat că există o obligație
legală de a nu asculta acele (părți din) conversațiile înregistrate. În acest sens, punând la dispoziția
apărării convorbirile și comunicările interceptate și înregistrate, acuzarea s-a preocupat ca, în timpul
audierii conversațiilor, în temeiul obligației de confidențialitate care le revenea, avocatul și/sau
reclamantul să nu ia la cunoștință datele/informațiile care nu au legătură cu cauza.
Mai mult, potrivit legislației germane, organele de urmărire penală aveau obligația legală să
șteargă acele date cu caracter personal, obligație pe care nu o mai puteau respecta pe deplin odată ce
copiile datelor rezultate din interceptare și înregistrare erau transmise apărării. S-a reținut că, în
sprijinul exercitării dreptului la apărare, organele de urmărire penală au dispus ca toate seturile de
date să fie copiate pe un computer, păstrat la închisoarea în care a fost reținut solicitantul, astfel
încât acesta împreună cu apărătorul său să poată asculta fișierele audio din închisoare, sub
supravegherea unui ofițer de poliție, asigurându-se astfel autoritățile naționale că nu a fost acordat
accesul la înregistrările telefonice care afectau viața privată a altora.
Față de această situație, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că dreptul la un
proces contradictoriu presupune, într-adevăr, și faptul ca organele judiciare să dezvăluie apărării
toate probele materiale aflate în posesia lor, adunate în favoarea sau împotriva acuzatului. Termenul
de probă materială nu poate fi interpretat în sens restrâns, în sensul că nu se poate limita doar la
probele considerate relevante de către urmărire. Mai degrabă, termenul de probă acoperă toate
materialele cu potențial, relevante, aflate în posesia autorităților. Cu toate acestea, Convenția nu
împiedică statele membre să ceară solicitantului motivarea valabilă a unei solicitări de divulgare a
acestor dovezi 7 . De asemenea, Curtea a apreciat că dreptul la o astfel de dezvăluire a probelor
materiale nu este un drept absolut. În orice procedură penală pot exista interese concurente, care
trebuie cântărite împotriva drepturilor acuzatului. În unele cazuri, poate fi necesar să rețineți
A se vedea Matanović împotriva Croației, nr. 2742/12; Bendenoun c. Franța, 24 februarie 1994; CGP c. Olanda, nr.
29835/96; Natunen împotriva Finlandei, nr. 21022 / 04
7
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anumite dovezi de la apărare, pentru a păstra drepturile fundamentale ale altei persoane sau pentru a
proteja un interes public important.

CONCLUZIE
Apreciem că organele judiciare pot lua măsuri în sensul restricționării drepturilor persoanei
care a fost subiect al măsurilor de supraveghere tehnică, respectiv pot respinge cererile de copiere a
suporturilor optice care conțin datele rezultate în urma punerii în executare a mandatelor de
supraveghere tehnică, dar aceste măsuri trebuie să fie strict necesare și motivate de interese contrare
la fel de importante ale altor părți, ale unor terți sau chiar interese publice importante.
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CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CORPUL INSTRUCTORILOR
DE ORDINE PUBLICĂ DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE M.A.I.
/ GENERAL CONSIDERATIONS ON THE BODY OF PUBLIC ORDER
INSTRUCTORS ÎN EDUCATIONAL UNITS OF THE MINISTERY OF
INTERNAL AFFAIRS
Ștefania DUMITRACHE1
Cătălin-Daniel VASILE2
Abstract (en):According to Law no 1/2011 of the national education, in the units of the defense, public order
and national security system, is being set up the body of military, public order and security instructors - professional
structure within the education system, with responsibilities and competences in the process of vocational training, both
in pre-university education (under article 37 of Law no 1/2011) and in higher education (article 177 of Law no 1/2011).
Through this study I intend to analyze how to regulate the status of public order instructors in the educational units of
the Ministry of Internal Affairs, identifying the problems regarding the implementation of the legal regulationas, as well
as the practice of the Constitutional Court in the matter, in order to show the lack of conformity with the constitutional
provisions regarding the birth of the labor relations of the public order instructors - an essential element regarding the
professional career and the personal state, specifying the didactic functions assigned to this professional are also
assigned with military quality status or professional ranks of police officers, and acquiring the status of public order
instructor is equivalent to acquiring the quality of military or civil service with special status, as the case may be. The
end of the study is dedicated to formulating the conclusions and proposals of law regarding the establishment of the
body of military, public order and public security instructors by the organic law, and not by delegating the regulatory
powers to the relevant ministry.
Keywords: education, professional, instructor, didactic, teacher, security system, public order, defense, units.
Abstract(ro): Potrivit Legii nr.1/2011 a educației naționale, în unitățile de învățământ din sistemul de apărare,
ordine publică și securitate națională, se înființeazăcorpul instructorilor militari, de ordine și securitate publică structură profesională în cadrul sistemului de învățământ, cu responsabilitățișicompetențe în procesul de formare
profesională, atât în învățământul preuniversitar (în temeiul art.37 din Legea nr.1/2011), cât și în învățământul superior
(art.177 din Legea nr.1/2011). Prin prezentul studiu îmi propun a analiza modul de reglementare a
statutului instructorilor de ordine publică din unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, identificarea
problemelor în ceea ce privește punerea în aplicare a textelor legale, precum și practica Curții Constituționale în
materie, cu scopul de a arăta lipsa de conformitate a dispozițiilor analizate cu prevederile constituționale în privința
nașterii raporturilor de serviciu ale instructorilor de ordine publică – element esențial ce ține de cariera profesională a
acestuia și statutul său de personal, cu precizarea că funcțiile didactice alocate acestui corp profesional sunt prevăzute
cu grade militare sau grade profesionale de polițiști, iar dobândirea calității de instructor de ordine publică echivalează
cu dobândirea calității de militar sau funcționar public cu statut special, după caz. . Finalul studiului este dedicat
formulării concluziilor și propunerilor de lege ferenda cu privire la constituirea corpului instructorilor militari, de ordine
și securitate publică prin lege organică, iar nu prin delegarea competenței de reglementare către ministerele de resort.
Cuvinte cheie: educație, învățământ, cadru didactic, instructor, unitate, apărare, ordine publică, securitate
națională.

I. INTRODUCERE/INTRODUCTION
Corpul instructorilor militari, de ordine publică și de securitate națională - structură
profesională aparte în categoria personalului didactic, cu competențe în procesul de formare
profesională asigurată prin sistemul național de învățământ, a fost înființatîn unitățile de învățământ
preuniversitar și superior din sistemul de apărare – militar, de informații, ordine publică și securitate
națională, în temeiul prevederilor art.37 coroborat cu art.235 și art.177 din Legea nr.1/2011 a
educației naționale 3 . Constatăm faptul că, în ceea ce privește corpul instructorilor înființat în
învățământul superior, legiuitorul nu oferă niciun fel de clarificări, singura referire la această
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București, Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, București,
stefaniaa13@yahoo.com.
2
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București, Aleea Privighetorilor, nr.1-3, Sector 1, București,
catadanvasile@yahoo.com.
3
Publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
1

131

problematică regăsindu-se în textul art.177 alin.4, după cum urmează: ”în învăţământul superior
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se înfiinţează corpul instructorilor
militari, de ordine şi de securitate publică, prin ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de
Informaţii şi ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei
naţionale”. Pentru aceste considerente și pentru unitate de rațiune, apreciem că se impune o
interpretare extensivă a prevederilor incidente în învățământul militar preuniversitar, cuprinse în
art.37 alin.2 și art.235 lit.b și c din Legea nr.1/2011, în sensul în care regulile să fie aplicabile și în
unitățile din învățământul militar superior. Astfel, personalul didactic din unitățile de învățământ în
discuție este constituit din personalul didactic prevăzut de Legea educației naționale și din ”corpul
instructorilor militari, de ordine și securitate publică”, având inclusiv ”drepturile și îndatoririle ce
decurg din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcționar public cu statut special”.
II. PROBLEME IDENTIFICATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PUNEREA ÎN APLICARE
A TEXTELOR LEGALE INVOCATE. PRACTICA CURȚII CONSTITUȚIONALE/
IDENTIFIED PROBLEMS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE
LEGAL TEXTS. PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT
Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții legale, au fost adoptate ordine și instrucțiuni
proprii ale ministerelor de resort4 în cadrul cărora se află instituțiile de învățământ din sistemul de
apărare, ordine publică și securitate națională. Prin acestea au fost stabilite funcțiile didactice ce pot
fi ocupate de personalul care formează corpul instructorilor, formarea profesională a acestuia,
condițiile generale de ocupare a funcțiilor didactice și normele didactice aferente, precum și
competențele și responsabilitățile – elemente ce definesc felul muncii prestate de această categorie
de personal. Astfel, potrivit art.1 din Instrucțiunile nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de
ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne,
"se înființează Corpul instructorilor de ordine publică, denumit în continuare Corp, structură
profesională în cadrul sistemului de învățământ, cu responsabilitățișicompetențe în procesul
instructiv-educativ pentru formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne,
denumit în continuare MAI".
În ceea ce privește formarea profesională inițială, amintim faptul că aceasta se realizează
prin sistemul de învățământ preuniversitar, pe nivelurile stabilite prin Legea nr.1/2011. Dat fiind
faptul că prin formarea profesională în cadrul învățământului superior se asigură completarea
educației de bază, dar și perfecționarea pregătirii profesionale, respectiv dobândirea de noi calificări
și se realizează prin unități de învățământ superior, privite ca instituții educaționale, aceasta este o
componentă a educației permanente 5 , cunoscută și sub denumirea de formare profesională
continuă6. În acest context, afirmăm că titlul Instrucțiunilor nr.45/2015 nu este de natură a reflecta
intenția legiuitorului cu privire la aspectele de conținut, întrucât s-ar exclude învățământul superior,
deși în textul lor este abordat și acest nivel. O alegere mult mai potrivită ar fi fost utilizarea
sintagmei ”formare profesională” sau ”formare profesională inițială și continuă”, în locul aceleia de
”formare profesională inițială”.
Statutul instructorilor de ordine publică este reglementat de art.4, iar alin.3 prevede că
instructorii”desfășoară activități didactice aferente disciplinelor/modulelor cu specific militar si/sau
Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a emis Instrucțiunile nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică
din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 327 din 14 mai 2015, modificate şi completate prin Instrucțiunile nr. 94/2017 (publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 7 august 2017). La nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost
emise Instrucțiunile din 27 mai 2013 privind corpul instructorilor militari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării
naționale nr.58/2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr.324 din 04 iunie 2013.
5
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polițienesc cuprinse în curricula și programele instructiv-educative ale instituțiilor de învățământ,
avizate și aprobate potrivit competențelor”. Funcțiile didactice alocate instructorilor sunt prevăzute
cu grade militare sau grade profesionale de polițiști, după caz și, pe cale de consecință, după statutul
profesional aplicabil, se disting două categorii de instructori și anume: instructorii militari, cărora le
este aplicabilă Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare și instructorii de poliție, cărora le
este aplicabil statutul polițiștilor prevăzut de Legea nr.360/2002.
În conformitate cu art.3 alin.2 din aceleași Instrucțiuni, "accesul și promovarea instructorilor
în cadrul Corpului se organizează și se desfășoară în mod distinct (...), potrivit legislației naționale
în vigoare și prezentelor instrucțiuni", în învățământul postliceal și superior potrivit la alin.1.În baza
considerentului potrivit căruia unitățile de învățământ preuniversitar și superior din sistemul de
apărare – militar, de informații, ordine publică și securitate națională reprezintă instituții publice, își
găsește aplicabilitate textul art.30 din Codul muncii7, în temeiul căruia încadrarea salariaților la
instituțiile, autorităților publice și unitățile bugetare se face exclusiv prin concurs sau examen, după
caz8. În materia care face obiectul prezentului studiu, concursul sau examenul ca unice modalități de
verificare a aptitudinilor profesionale ale persoanei selectate în vederea încadrării este prevăzut de
Legea nr.1/2011 (art.89 și urm., art.294 și urm.), Legea nr.360/2002 (art.27^34 și art.27^35 cu
privire la ocuparea posturilor vacante). Cu toate acestea, în conformitate cu art. 11 alin.1 din
Instrucţiuni "accesul în cadrul Corpului şi promovarea în posturi de conducere a instructorilor se
fac, de regulă, prin concurs organizat pentru ocuparea unei funcţii didactice vacante, cu îndeplinirea
cumulativă a condiţiilor prevăzute de prezentele instrucţiuni".Utilizarea expresiei ”de regulă” este
improprie deoarece eventualele excepții sunt excluse prin actele normative de rang superior
menționate anterior. În plus, așa cum am arătat, funcțiile de instructori sunt prevăzute cu grade
militare sauprofesionale de polițiști, ceea ce exclude posibilitatea integrării instructorilor în
categoria personalului contractual, privită ca o categorie de sine stătătoare aflată la ”confluența
regimului juridic aplicabil salariaților, pe de o parte, și funcționarilor publici, pe de altă parte” 9. În
concluzie, dobândirea calității de instructor militar, respectiv instructor de polițieimplică și
dobândirea calității de militar sau funcționar public cu statut special, după caz.
Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor didactice pentru instructorii din instituțiile de
formare profesională din Ministerul Afacerilor Interne sunt prevăzute în Anexele nr.1 și 2, care
formează parte integrantă ale instrucțiunilor cu privire la înființarea acestui corp profesional.
Acestea vizează nașterea raporturilor de serviciu al instructorului militar sau de ordine publică și ne
aflăm în prezența reglementării lor, nu prin lege, ci prinintermediul unor instrucțiuni ale ministrului
de resort – act normativ de rang inferior legii. Or, în temeiul art.73 alin.3 lit.j și t coroborat cu
art.118 alin.2 din Constituția României, statutul funcționarilor publici și al cadrelor militare se
reglementează prin lege organică. În doctrină se apreciază că raporturile de serviciu ale
funcționarilor publici au o natură statutar-legală10și se întemeiază pe un acord de voințe - contract
individual administrativ 11 . Contextual, prin acord de voințe înțelegem manifestarea de voință a
angajatorului- autoritate sau instituție publică, materializată în actul administrativ de numire în
funcția publică concordanță cu manifestarea de voință a funcționarului care reiese dintr-un
ansamblu de acte și fapte concludente în acest sens.
În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a reținut că aspectele legate de nașterea,
modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu în cazurile și cu respectarea condițiilor

Republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011.
Al.Țiclea, Codul muncii comentat și adnotat cu legislație conexă și jurisprudență relevantă, Editura Universul Juridic,
București, 2017, pp.90-91.
9
I.T.Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii. Ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura Universul
Juridic, București, 2017, p.310.
10
A se vedea în acest sens, Al.Țiclea, op.cit., p.25; R.Postelnicu, Statutul funcționarilor publici, Editura Universitară
Carol Davila, București, 2006, p.371; V.Vedinaș, Funcționarul public – instituție a dreptului administrativ în
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expres prevăzute de lege, țin de statutul juridic al acelei categorii de personal12. În situația analizată
este vorba despre delegarea către ministrul de resort a competenței de reglementare în materie, actul
emis de acesta având valoarea unui act administrativ de rang inferior legii. În același sens, cu
referire la prevederile art.37 alin.3 din Legea nr.1/2011, Curtea Constituțională13 reține că delegarea
atribuțiilor privind reglementarea normelor pentru ocuparea posturilor didactice către un membru al
puterii executive, ”determină o stare de incertitudine juridică” prin prisma faptului că astfel de acte
sunt supuse, de regulă, unor ”schimbări succesive” și imprevizibile în timp și, pe de altă parte,
”contravine normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative” 14. Astfel, potrivit art.77 și 78 din Legea
nr.24/2000, ”ordinele cu caracter normativ, instrucțiunileși alte asemenea acte ale conducătorilor
ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale
autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și
a ordonanțelor Guvernului” și ” trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în
executarea cărora au fost emise și nu pot conținesoluții care să contravină prevederilor
acestora”.Apreciem că prevederile art.37, art.177 și art.235 din Legea nr.1/2011 nu sunt de natură a
crea un cadru cert cu privire la înființarea corpului instructorilor militari, de ordine și securitate
publică, ci acesta este lăsat în sarcina ministerelor de resort, astfel că ordinele și instrucțiunile emise
în acest sens vin să completeze, să întregească legea, iar nu în executarea acesteia.
Din păcate calea aleasă de legiuitor în ceea ce privește înființarea corpului instructorilor
militari, de ordine și securitate publică, contravine dispozițiilor Constituției și ale Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. În ceea ce privește textul
art.37 alin.3 din Legea nr.1/2011, acesta a fost declarat neconstituțional15, iar în temeiul art.147 din
Constituția României, prevederile sale au fost suspendate timp de 45 de zile de la data publicării
deciziei Curții Constituționale, după care și-au încetat efectele juridice, în absența intervenției
legiuitorului în sensul asigurării conformității textului criticat cu dispozițiile constituționale. De
altfel legiuitorul nu a intervenit nici până în prezent asupra textelor analizate, dovadă fiind faptul că
art.235 lit d este încă în vigoare, deși este aplicabil tot instituțiilor de învățământ preuniversitar
militar şi de informații, ordine publică şi securitate națională și reia prevederile alin.3 al art.37,
instituind delegarea competenței de reglementare cu privire la condițiile care se cer pentru ocuparea
funcțiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informații, de ordine publică și
securitate națională, precum și normele didactice, competențele și responsabilitățile personalului. În
plus, textul art.177, aplicabil învățământului militar superiorreglementează materia în mod similar
celui aplicabil învățământului militar preuniversitar.
III.
CONCLUZII/CONCLUSIONS
Conchidem prin a afirma că ocuparea unui post de instructor militar și de ordine publică
ţine, în mod evident și de necontestat, de cariera militarului/poliţistului, iar raportului de serviciu al
acestuia trebuie exercitat în condițiile legii organice, pe tot parcursul existenței sale. În plus, având
în vedere Decizia Curții Constituționale nr.307/2018 prin care a fost admisă excepția de
neconstituționalitate a textului art.37 alin.3 din Legea nr.1/2011, ce conține reglementarea similară
aplicabilă unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, a fortiori, susținem faptul că statutul instructorilor militari, de ordine şi de
securitate publică din învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţionalătrebuie să se stabilească prin lege organică, iar nu prin instrucţiuni ale ministrului de
afacerilor interne.
A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
667 din 11 septembrie 2014, paragraful 17, Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, paragraful 24, sau Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, paragraful 17.
13
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14
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ulterioare.
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În acest context, propunem de lege ferenda, următoarele:
1) modificarea textului articolului 37 alin.3 din Legea nr.1/2011, astfel ”(3) Funcțiile didactice
pentru corpul instructorilor militari din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de
apărare, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea
acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin lege”;
2) corelarea art.37 alin.3 cu dispozițiile art.235 lit.d, prin modificarea celor din urmă, astfel:
”pentru funcțiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informații, ordine
publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, precum și
normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin lege ”
De asemenea, remarcăm faptul că dispozițiile Legii nr.1/2011 a educației naționale în ceea
ce privește corpul instructorilor militari/de informații, ordine publică și securitate națională din
învățământul superior sunt lacunare în comparație cu cele corelative învățământului preuniversitar
din sistemul militar de apărare, ordine publică şi securitate naţională, motiv pentru care susținem
modificarea și completarea art.177 din Legea nr.1/2011 prin adăugarea unui nou alineat după cum
urmează:
”(4) În învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională se înfiinţează corpul instructorilor militari, de ordine şi de securitate publică. Funcţiile
didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile de învăţământ superior din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora,
normele didactice, competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin lege.
(5)Personalul didactic din unităţile de învăţământ superior din sistemul militar de apărare,
ordine publică şi securitate naţională se constituie din personalul prevăzut în prezenta lege şi din
corpul instructorilor militari/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională și are drepturile şi
îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de
funcţionar public cu statut special”.
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IMPERATIVUL CONSACRĂRII ȘI GARANTĂRII DREPTULUI
DE A TRĂI ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS – PREOCUPĂRI LA NIVELUL
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE / THE IMPERATIVE TO
CONSACRATE AND GUARANTEE THE RIGHT TO LIVE IN A HEALTHY
ENVIRONMENT – THOUGHTS RAISED
ON THE UNITED NATIONS LEVEL
Lect. univ. dr. VIȘAN OANA-MIHAELA1
Abstract (en.): The scale of the ecological crisis which the humanity is facing is immense. Climate change is a
threat to humanity, peace and security - it's time to recognize a new generation of rights and especially the right of
everyone to live in a healthy environment! Moreover, nowadays, protecting and guaranteeing this category of rights
appears as a survival factor for humanity.
Keywords: human rights, healthy environment, sustainable development, pact
Abstract (ro.): Scala crizei ecologice cu care umanitatea se confruntă este imensă. Schimbarea climatică este o
amenințare pentru umanitate, pace și Securitate – este vremea să acceptăm o nouă categorie de drepturi în special
dreptul fiecăruia de a trăi într-un mediu sănătos! Mai mult, astăzi a proteja și a garanta această categorie de drepturi
apare ca un factor de supraviețuire pentru umanitate.
Cuvinte cheie: drepturile omului, mediu sănătos, dezvoltare durabilă, pact.

Consacrarea conceptului de ,,drepturi ale ființei umane” este rezultatul unui îndelungat
proces evolutiv, demarat încă din timpuri străvechi.
Cu pași mici dar siguri concepțiile anacronice, elitiste și totalitare, care se opuneau ideii de
respect al drepturilor omului, au fost depășite. Mai mult decât atât, în zilele noastre, protejarea și
garantarea drepturilor omului apare ca un factor de supraviețuire a omenirii.
În literatura de specialitate evoluția drepturilor omului este descrisă prin trei generații de
drepturi. În timp ce - prima generație care include drepturile civile și politice având ca valoare
centrala libertatea și cea de a doua, care reunește drepturile economice, sociale și culturale, cu
egalitatea ca valoare centrală – se bucură de recunoaștere internațională prin adoptarea în cadrul
Organizației Națiunilor Unite 2 a două Pacte Internaționale 3 cu statut de tratat, cea de a treia
generație, a cărei valoare fundamentală este - solidaritatea – se află din păcate, încă în curs de
recunoaștere.
A treia generație de drepturi, așa numitele ,,drepturi colective” ale societății, promovează o
categorie nouă, apărută ca urmare a dezastrelor ecologice, a războaielor şi sărăciei, fenomene care
au atras atenţia omenirii asupra dreptului la dezvoltare, la pace și asistenţă umanitară sau la un
mediu sănătos.
Cu toate că omul a pășit pe scena istoriei şi a creaţiei cu 80.000 de ani în urmă, în
aproximativ 200 de ani de industrializare a reuşit să degradeze viaţa planetei, veche de peste 4,5
miliarde de ani. Era industriă și economia au abuzat în mod inconștient de natură, în scopul sporirii
profiturilor, considerând-o o simplă resursă.
Cu prilejul sărbătoririi „ Zilei drepturilor omului” din 10 decembrie 2018, la 70 de ani de la
adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a Declarației Universale a Drepturilor Omului,
Franța, Senegal, Consiliul Internațional al Dreptului Mediului și Uniunea Internațională pentru
Conservarea Naturii au reunit un grup de experți internaționali la sediul Organizației Națiunilor
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, mihaela.visan@academiadepolitie.ro.
Înființată la 26 iunie 1945 prin semnarea Cartei Națiunilor Unite, ONU- este singura organizație intermațională cu
vocație universală.
3
Cele două Pacte internaţionale cu privire la drepturile omului - Pactul cu privire la drepturile civile şi politice şi
Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, au fost adoptate de Adunarea Generală a ONU, în cadrul
celei de a XXI-a sesiuni, prin Rezoluţia 220/A/XXI, din 16 decembrie 1966 și au intrat în vigoare zece ani mai târziu în
anul 1976.
1
2
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Unite4. Acesta a transmis un mesaj clar – a venit timpul pentru recunoașterea unei noi generații de
drepturi și în special a dreptului tuturor de a trăi într-un mediu sănătos!
Scara crizei ecologice cu care se confruntă omenirea este imensă. Schimbările climatice
reprezintă o amenințare pentru umanitate, pentru pace și Securitate. Biodiversitatea se prăbușește.
Consecințele, în special în ceea ce privește accesul la apă și alimente, sănătate și sărăcia, impun
guvernelor să acționeze ferm și urgent, la nivel național și prin cooperare internațională5.
Cum s-a ajuns aici???
Degradarea mediului înconjurător
Schimbările climatice
Agravarea problemelor de mediu creşte zi de zi, din această cauză mulţi specialişti o
consideră prioritatea numărul unu, înaintea celor de natură socială și economică. Este important ca
factorii de decizie să conștientizeze că perturbarea echilibrelor ecologice dă peste cap toate scările
de valori şi în cazuri limită, poate conduce la însăşi distrugerea sistemelor economice şi sociale.
Acum, la început de secol și de mileniu, reconcilierea între nevoia dezvoltării economice şi sociale,
pe de o parte şi protecţia mediului, pe de altă parte, este vitală. Ca urmare, se impune promovarea
dezvoltării durabile, ce integrează creşterea economică, creșterea calităţii vieţii, sănătatea, educaţia,
dezvoltarea socială şi protecţia mediului. Problemele de mediu sunt deosebit de complexe, cauzele
acestora fiind interdependente, fapt ce necesită acţiuni la toate nivelurile.6
Atât în ţările dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare, a devenit tot mai răspândită
convingerea, că fără luarea unor măsuri eficiente de protecţie a mediului se va produce o serie de
modificări ale acestuia cu caracter global, ireversibil, ce vor deveni incontrolabile. În această
categorie putem include: efectul de seră, deteriorarea şi chiar distrugerea stratului de ozon,
modificările climatice etc. Separat de efectele globale sunt vizibile şi efecte la nivel regional, cum
sunt despăduririle masive, dispariţia unor specii ale florei și faunei, poluarea factorilor de mediu,
deteriorarea solului. Rrobleme la care se adaugă poluarea urbană sau locală datorată suprapopulării.
Apar astfel probleme grave de poluare a aerului, acumulare a deşeurilor urbane, depozitare a
deşeurilor periculoase, poluarea apelor, infestarea pânzei freatice etc. Acestea sunt, pe scurt, unele
din motivele pentru care protecţia mediului a devenit atât de prezentă în viaţa noastră7.
Dezvoltarea economică actuală, în formula pe care o cunoaştem, este în totalitate
distrugătoare de mediu. Se constată atât o sporire cantitativă a poluării, cât şi o modificare de fond a
problemelor ecologice, poluările locale facând loc poluărilor globale, dintre care cel mai
semnificativ exemplu îl constituie amplificarea efectului de seră8. Se constată o „deconectare” a
originii geografice a poluării de locul său de manifestare, iar unele probleme de mediu vor ajunge să
afecteze cu uşurinţă planeta în ansamblul său.
Cea mai mare provocare a dezvoltării mediului înconjurător în secolul XXI, a devenit
controlarea şi adaptarea la schimbările climatice - un domeniu complex în care cunoaşterea şi
înţelegerea trebuie îmbunătățite , pentru a se putea lua măsuri imediate şi corecte în scopul abordării
eficiente, din punct de vedere al costurilor, respectând principiul precauţei.9 Activităţile umane sunt
cele care determină în mod direct sau indirect schimbările climatic, cauzând schimbarea
Pentru a analiza Raportul grupului special de lucru înființat de Adunarea Generală a ONU în scopul identificării
lacunelor din legislația internațională de mediu și din instrumentele de mediu, prezentat la 3 decembrie 2018- ,,Către un
Pact global pentru mediu” – https://undocs.org/fr/A/73/419
5
Appel de la Sorbonne from Global Pact for the Environment, 11 mai 2019 -https://globalpactenvironmenr.org
6
M. Comănesu, Creşterea responsabilităţii faţă de mediu - Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010), No.
5(546), p. 39.
7
M. Vișan, ONU – în fața sfidărilor inceputului de secol și de mileniu, Ed. SITECH, Craiova 2014, p. 64
8
- Dar ce reprezintă mai concret efectul de seră? J. Jonzel, specialist în climatologie şi membru al GIEC răspunde pe
înţelesul tuturor, într-un interviu acordat revistei „Paris Match”: „Razele luminoase ale Soarelui sunt în mică proporţie
absorbite: câte un pic de stratul de ozon şi câte un pic de ultraviolete. Prin urmare, razele solare sunt reflectate la
suprafaţa planetei, iar aici, ele sunt, în parte, absorbite de gazele cu efect de seră. Aceste gaze sunt deci, într-o anumită
cantitate, benefice şi chiar indispensabile. Fără ele, nu am putea supravieţui pe Terra, unde temperatura ar scădea la
minus 18 grade Celsius. Problema este că modul nostru de viaţă este pe punctul să sporească într-o măsură periculoasă
efectul de seră”.
9
A se vedea – E. L. Pîrvu, Dreptul mediului, Curs universitar, Ed. Sitech, Craiova, 2015, pp. 45-48
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compoziţiei atmosferei globale ce se adaugă la variabilitatea naturală a climei observate pe o
perioada de timp comparabilă.
Specialiştii au observat că schimbările climei – provocate în mare măsură de oameni – se
reflectă în apariţia unor fenomene noi, despre care nu putea fi vorba cu zeci de ani în urmă10.Cu
toate că acestea au părut nesemnificative la prima vedere, consecințele lor asupra vieţii cotidiene
sunt deja grave. Se consideră că schimbările climatice au determinat o continuare a creşterii
nivelului mării care amenință zonele de coastă de pe glob prin eroziune şi inundaţii.
Efectele schimbărilor climatice se resimt din ce în ce mai dur nu numai asupra naturii, ci şi
asupra oamenilor, provocând, printre altele, masive migraţii de persoane. Un renumit profesor de la
Middlesex University din Londra, Robert Nicholls apreciază că ridicarea nivelului mărilor şi
oceanelor ar putea sili în fiecare an peste 100 de milioane de persoane să-şi părăsească zonele
natale, în perioada 2020-2100. Lovite de inundaţii, afectate de secete severe ori de alte fenomene
extreme, cohortele de „refugiaţi climatici” vor alege drumurile pribegiei, majoritatea originari din
ţările cele mai sărace.
În ciuda gravității situației lor, aceste persoane nu pot fi protejate de Convenția de la Geneva privind
statutul refugiaților11 și nici de Protocolul de la New-York din 1967, documente ce asigură cadrul legal de
protecție al categoriei refugiaților, deoarece nu avem de a face cu un factor de persecuție12 demonstrând încă
o dată perenitatea fenomenului refugiaților și nevoia continuă de protecție a acestora.
Iată deci, un alt aspect care necesită acțiune și reglementare la nivel internațional, cazul
13
Teitiota , fermier imigrant în Noua Zeelandă dintr-o insulă a Pacificului, Kiribati 14 , fiind de
notorietate internațională, problemele legate de acest caz, devenind parte din dezbaterile publicaţiilor
juridice, dar şi din întâlnirile internaţionale. Ione Teitiota ar putea deveini primul refugiat climatic al
lumii, fiind un reprezentant al miilor de oameni din Kiribati şi al altor milioane de oameni din lume
care sunt supuşi riscului de a se refugia din casele lor datorită creşterii nivelului oceanului şi altor
probleme climatice ale unei planete care se supraîncălzeşte. În timp ce Teitiota trăieşte cu teama de
deportare, guverne, legislatori, activişti şi academicieni din întreaga lume se chinuie să găsească
soluţii pentru noul val de migranţi climatici, o categorie de refugiaţi care acum se regăseşte în ceea ce
directorul pentru refugiaţi din cadrul ONU numeşte „un vid legal“.
Concentraţia gazelor dăunătoare se estimează că va creşte în continuare în anii următori,
ceea ce va determina o creştere direct proporțională a temperaturii globale, existând posibilitatea să
declanşeze o climă variabilă şi o mai mare incidenţă şi intensitate a fenomenelor meteorologice
extreme, cum ar fi uraganele şi secetele.
Deşertificarea deja îşi face simţite efectele. Degradarea a mai mult de un milion de hectare
de pământ a avut consecințe devastatoare asupra dezvoltării în multe părţi ale lumii. Milioane de
oameni au fost forţaţi să-şi abandoneze casele şi pământurile, agricultura şi stilurile de viaţă
nomade devenind de nesusţinut. Pentru alte sute de milioane există riscul de a deveni refugiaţi.
Pentru combaterea acestui fenomen, comunitatea internaţională trebuie să sprijine şi să insiste în
implementarea Convenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării15 în acele ţări care se
confruntă cu probleme serioase, în mod special, în Africa.
D. Mazilu, Dreptul mării. Concepte şi instituţii consacrate de Convenţia de la Montego-Bay , Ed.Lumina Lex,
Bucureşti 2002, p.28
11
Adoptată de Organizației Națiunilor Unite la 28 iulie 1951.
12
V.Velișcu – Drept Internațional Public, Ed. Sitech, Craiova 2011, p.84.
13
În 2011, viza lui Teitiota în Noua Zeelandă a expirat aşa că a depus o serie de apeluri la tribunal, solicitând
extinderea vizei. A primit un avocat care a decis să prezinte cazul său ca fiind o victimă a schimbărilor
climatic. Argumentul avocatului fiind că Teitiota nu se poate întoarce acasă deoarece inundaţiile frecvente, nu
ameninţă doar Kiribati, ci şi sănătatea şi siguranţa lui şi a familiei sale. Curtea Supremă neo-zeelandeză a dispus că
reclamantul nu corespunde criteriilor de acordare a statului de refugiat, care prevede amenințări cu persecuția în țara
natală, potrivit ONU - Citeste mai mult: adev.ro/pblg7m
14
Kiribati fac parte din națiunile insulare care, alături de Maldive, Tuvalu și Tokelau, ar putea rămâne "fără pământ" din
cauza încălzirii globale, potrivit Comisiei pentru drepturile omului a ONU. Insulele Marshall și alte arhipelaguri sunt de
asemenea amenințate.
15
Adoptată la Paris la 17 iunie 1994, Convenţia, este unul dintre cele mai importante instrumente juridice internaţionale
de interes global, fiind doptată în conformitate cu angajamentele politice asumate la cel mai înalt nivel cu ocazia
10
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În Raportul experţilor ONU din 2018 se arată: „Ţările cele mai vulnerabile la aceste
schimbări – ţările de tipul micilor insule în curs de dezvoltare, naţiunile de coastă cu un număr
ridicat de oameni care locuiesc în porţiuni joase şi ţările din zonele aride şi semi-aride de la tropice
şi subtropice – nu sunt în măsură să se apere singure. Aceste ţări au de asemenea, şi cea mai mică
contribuţie la emisia globală de gaze nocive. Fără o intervenţie promptă, acestea vor plăti un preţ
scump pentru acţiunile altora”.
Conform estimărilor Naţiunilor Unite, aproape 1,2 miliarde de oameni sunt în pericol din
cauza deşertificării. Deşerturile se extind, acoperind în prezent o treime din suprafaţa pământului16.
Căldura din straturile superioare ale oceanului alimentează uraganele, în timp ce cantitățile
de precipitații sunt determinate de cantitatea de umiditate din atmosferă. Schimbările climatice
creează condiții favorabile pentru uragane mai puternice. Această situație se înrăutăți în viitor.
Conform cercetătorilor, dacă lumea se va încălzi cu 3-4 grade Celsius până la sfârșitul secolului,
față de nivelurile pre-industriale, cantitatea de precipitații provocată de uragane ar putea crește cu o
treime, în timp ce viteza vânturilor s-ar mări cu până la 25 de noduri.
Mai multe studii recente17 au confirmat că schimbările climatice contribuie la intensificarea
furtunilor tropicale, pe măsură ce sunt alimentate de temperaturile în creștere ale suprafeței
oceanelor. De asemenea, uraganele afectează tot mai des zone aflate la latitudini nordice, care în
mod normal nu s-ar afla în calea acestora. Un nou raport realizat de Breakthrough National Centre
for Climate Restoration din Australia în luna mai 2019, 18 avertizează că schimbările climatice ar
putea duce la strămutarea a peste un miliard de oameni, ar putea lăsa fără acces la apă două miliarde
și ar putea duce la colapsul civilizației până în 2050 dacă nu se vor lua măsuri drastice de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră. Noul raport, cere o mobilizare masivă internațională către o
economie cu zero emisii, cu o amploare a eforturilor comparabilă cu cea din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial19.
- Ce e de făcut?
Răspunsul la această întrebare va determina viitorul omenirii pe planetă!
Diminuarea efectului de seră, fără a afecta dezvoltarea planetei reprezintă sarcina vitală a
tuturor responsabililor. Oricum, principalul obiectiv al perspectivei imediate îl constituie crearea
unei „economii pentru planeta noastră” - a unei eco-economii20.
Asigurarea sustenabilităţii mediului în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite
Acţiunile de protejare a mediului înconjurător desfășurate la nivel naţional nu sunt
suficiente pentru rezolvarea problemele legate de mediu deoarece degradarea biosferei într-o parte a
globului poate afecta totalitatea lui. Soluţionarea problemei poluării şi protecţiei mediului
înconjurător devine, astfel, un obiectiv al cooperării internaţionale, Organizaţia Naţiunilor Unite
având preocupări constante în această direcţie.
Primul pas a fost făcut în 1972 prin crearea, în cadrul ONU, a unui organism specializat şi
anume Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (UNEP) – pentru coordonarea
activităţilor desfăşurate în domeniul protejării şi ameliorării mediului ambiant.
Ulterior, un adevărat Drept Internațional al Mediului a fost scris sub egida ONU,
documentele și hotărârile celor trei conferințe mondiale: Stockholm (1972), Rio de Janeiro (1992) și
Johannesburg (2002), reprezentând tot atâtea etape definitorii în dezvoltarea sa.21
Conferinţei Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare, ţinută la Rio de Janeiro, în iulie 1992. Această convenţie
reflectă preocuparea statelor şi a comunităţii internaţionale faţă de amploarea efectelor negative ale deşertificării şi
secetei, care afectează mari areale din toate regiunile globului, determinând o înrăutăţire generală a stării economice,
sociale, ecologice pentru mari comunităţi umane dintr-un număr ridicat de ţări, majoritatea acestora fiind în curs de
dezvoltare sau din rândul celor mai puţin dezvoltate.
16
www.green-report.ro -Cinci date esenţiale despre deşertificare
17
https://www.green-report.ro/sezon-uragane-2018/
18
https://www.breakthroughonline.org.au/
19
https://www.green-report.ro/schimbari-climatice-colaps-civilizatie-2050/
20
A se vedea L. R. Brown, Eco-economie.Crearea unei economii pentru planeta noastră, Editura Tehnică, Bucureşti,
2001
21
E.L. Pîrvu, Drept Internațional Public, Curs universitar, Ed. SITECH, Craiova, 2016, p.387.
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Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) a fost
semnată la Rio de Janeiro în anul 1992. Obiectivul principal al Convenţiei fiind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră până în anul 2000 la nivelul înregistrat în 1990, nivel care să împiedice
perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic.
Urmare a faptului că măsurile prevăzute în Convenţie nu erau eficiente, la Kyoto, în
Japonia, 1-11 decembrie 1997, la cea de-a 3-a Conferinţă a statelor semnatare la Convenţia-cadru
privind clima, 161 de ţări au finalizat un acord, denumit „Protocolul de la Kyoto 22”, care stabileşte
termenii şi regulile de punere sub control a gazelor ce determină efectul de seră al Terrei.
Acesta este un protocol suplimentar la Convenţia-cadru privind clima, care specifică,
aceasta fiind inovaţia decisivă – obiective cu caracter obligatoriu în sensul reducerii emisiilor
gazelor cu efect de seră, se obligă ca până în 2012 să-şi reducă emisiile cu 5% sub nivelul atins în
1990 şi să elaboreze programe adecvate pentru a îmbunătăţi calitatea factorilor interni de emisii, a
ameliora schimbările climatice şi a facilita adaptarea la aceste schimbări.23
În decembrie 2007, s-a desfăşurat Conferinţa ONU de la Bali, privind Schimbările
Climatice, în cadrul căreia s-a stabilit strategia pentru negocierea unui succesor Protocolului de la
Kyoto care expira în 2012.
Pe această line a preocupărilor se înscrie adoptarea Acordului de la Paris la 12 decembrie 2015, de
către cele 195 state Părți participante la cea de-a XXI-a Conferință a Părților (COP 21) la
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.
Acest acord va ghida acțiunile la nivel global pe o traiectorie de limitare a creșterii
temperaturii medii globale sub 2°C. În același timp, este primul instrument multilateral obligatoriu
din punct de vedere juridic și cu participare universală în domeniul schimbărilor climatice, începând
cu anul 2020. Principiile de bază ale Acordului de la Paris sunt: principiul responsabilităților
comune dar diferențiate și principiul echității.
CONCLUZII
Concluzia este una singură - deși preocupările ONU pentru salvarea planetei și asigurarea
dreptului ființelor umane de a trăi într-un mediu sănătos, sunt evidente și susținute, realitatea ne
demonstrează că nu și-au atins ținta!!! Azi, când efectele degradării mediului înconjurător sunt
vizibile și pentru persoane neavizate nu numai pentru specialiști, soluția propusă este un Pact global
pentru mediu24!!!
Pactul global pentru mediu ar fi un tratat internațional, primul care se ocupă la nivel mondial
de mediu destinat să consacre principalele principii care ar trebui să ghideze acțiunile de mediu.
Acesta ar duce mai departe dinamica creată prin Acordul de la Paris din 2015, aplicându-se într-o
manieră transversală tuturor politicilor de mediu, spre deosebire de acordurile sectoriale, care
vizează doar un sector izolat, respectiv, climă, poluare, biodiversitate, etc. În urma votului
Adunării Generale a ONU din 10 mai 2018, aceasta este în discuție între state. În decembrie 2018,
secretarul general al ONU a emis un raport în care recomandă statelor să adopte un astfel de
instrument internațional.
Remarcabil este faptul că Pactul afirmă drepturile și îndatoririle cetățenilor dar și ale
conducătorilor lor, față de planetă.
Pe baza atât a dreptului de a trăi într-un mediu sănătos, cât și a datoriei corelative de a avea
grijă de mediu , Pactul global va pune la dispoziția cetățenilor mijloacele legale pentru a fi
„protectori ai protecției planetei”25. Acesta va recunoaște principiile fundamentale de prevenire și
reparare a daunelor aduse mediului și va stabili instrumentele pentru implementarea acestora
(dreptul la informare și participare publică, dreptul la acces la justiția mediului). Pactul va promova

Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 16 februarie 2005.
Ş. Ţarcă, Dreptul Mediului – curs universitar, Ed.Lumina Lex, București 2005, p.190.
24
Proiectul Pactul Global a fost redactat și propus statelor member ONU în iunie 2017 de către o rețea internațională de
aproximativ o sută de experți din întreaga lume sub coordonarea Clubului Juriștilor din Franța.
25
https://globalpactenvironment.org
22
23
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de asemenea armonizarea și clarificarea standardelor pentru companii26 , pentru a evita dumpingul
de mediu la fel de periculos pentru locurile de muncă cât și pentru planetă, îi va obliga
pe legiuitori să adopte noi legi, mai protectoare pentru mediu și va inspira judecătorii să adopte
soluții legale mai ambițioase.
Acesta este contextual mondial în care, la cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale
a Drepturilor Omului, în 2018, comunitatea internațională aștepta scrierea unei noi pagini de istorie.
Din nefericire, deși Pactul global pentru mediu e considerat o necesitate care așteptă de prea
mult timp, la Nairobi, în perioada 20 - 22 mai 2019, la cea de a treia sesiune a grupului de lucru la
sediul ONU pentru Mediu, în ciuda bunăvoinței majorității delegațiilor, statele au adoptat în cele
din urmă doar „recomandări foarte dezamăgitoare” . În retragere clară de la propunerile inițiale,
statele au decis să adopte o simplă Declarație politică în anul 2022, cu ocazia celei de-a
cincisprezecea aniversări a Conferinței de la Stockholm.
Explicația acestui eșec se află parțial în așa-numita metodă „consens”, care permite unei minorități
mici de țări (aici, în special Statele Unite, Brazilia și Rusia) să blocheze un proces dorit de
majoritatea statelor27.
Cu toate acestea, lupta nu este pierdută, la trei luni după Nairobi, la 21 august 2019, Adunarea
Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluție privind Pactul Global pentru Mediului, ocazie cu care
a notat „cu satisfacție activitatea grupului de lucru ” și a arătat că „ este de acord cu toate
recomandările sale ”, acesta fiind anexat la rezoluție28.
Prin urmare, Pactul global este încă relevant!!
Ambiția de a fi primul tratat global de mediu și de a consolida principiile, drepturile și
îndatoririle tuturor în acest domeniu, trebuie menținută.
Acesta este obiectivul care trebuie îndeplinit în 2022 la următorul Summit al Pământului.
Globalizarea amenințărilor la adresa mediului impune un răspuns global - O SINGURĂ PLANETĂ - UN
SINGUR PACT!!!!!
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PROTECȚIA KNOW-HOW-ULUI ŞI A INFORMAŢIILOR DE AFACERI
NEDIVULGATE CARE CONSTITUIE SECRETE COMERCIALE
ÎMPOTRIVA DOBÂNDIRII, UTILIZĂRII ŞI DIVULGĂRII ILEGALE /
PROTECTION OF UNDISCLOSED KNOW-HOW AND BUSINESS
INFORMATION (TRADE SECRETS) AGAINST THEIR UNLAWFUL
ACQUISITION, USE AND DISCLOSURE
Gabriel UNGUREANU1
Abstract (en.): Some enterprises invest in developing know-how (technical and intellectual knowledge,
process etc. non-patented, not only the non-patentable), which provides a competitive advantage in the market. Also,
over the time, some enterprises acquire a lot of business information. Such know-how and business information (trade
secrets) are valuable as long as they remain confidential. Because, there are important differences in the EU Member
States' legislation as regards the protection of trade secrets against their unlawful acquisition, use or disclosure by
others, it has become imperative to adopt a set of common rules in this area. The aim of Directive 2016/943 is to
develop a real culture of trade secrets protection, to increase the competitiveness and innovative ability of enterprises, to
harmonize the protection in this field and to establish a minimum level of protection.
Keywords: know-how, trade secrets, unfair competition, confidential, protection.
Abstract (ro.): Unele întreprinderi investesc în dezvoltarea de know-how (cunoștințe tehnice și intelectuale,
procedee etc. nebrevetate, nu numai nebrevetabile), ceea ce oferă un avantaj competitiv pe piață. De asemenea, în timp,
anumite întreprinderi achiziționează o serie de informații comerciale (de afaceri). Astfel de cunoștințe și informații
comerciale (secretele comerciale) sunt valoroase atât timp cât rămân confidențiale. Deoarece există diferențe
importante între legislațiile statelor membre ale UE în ceea ce privește protecția secretelor comerciale împotriva
achiziției, utilizării sau divulgării lor ilegale de către alte persoane, a devenit imperios necesară adoptarea unui set de
reguli comune în acest domeniu. Scopul Directivei (EU) 2016/943 este de a dezvolta o cultură reală a protecției
secretelor comerciale, pentru a crește competitivitatea și capacitatea inovatoare a întreprinderilor, pentru a stabili un
nivel minim de protecție împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale a secretelor comerciale și pentru a
armoniza legislațiilor statelor membre în acest domeniu.
Cuvinte cheie: know-how, secrete comerciale, concurență neloială, confidențialitate, protecție.

1. Introducere
Sfera noțiunii de „secret comercial” a fost este lămurită de Directiva (UE) 2016/9432, fiind
preluată și legislația noastră (Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale 3 , prin
intermediul O.U.G. nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri
nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative4.
Potrivit prevederilor art. 11 lit d) din Legea nr. 11/1991, pentru a fi considerate secrete
comerciale informațiile trebuie să îndeplinească concomitent următoare cerințele:
 sunt secrete, adică acestea nu sunt cunoscute la nivel general și nici uşor accesibile
persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informaţii în cauză.
Ele trebuie privite ca un tot unitar sau luate individual astfel cum se prezintă sau se
articulează elementele acestora;
 au valoare comercială tocmai prin faptul că sunt secrete;
 au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanţele date, luate de către persoana
care deţine în mod legal controlul asupra informaţiilor respective, pentru a fi păstrate
secrete;
1

Lecturer, PhD., gabiungureanu@yahoo.com.
JOUE nr. L157 din 15.06.2016.
3
Publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991 (cu modificările și completările ulterioare).
4
Publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 19 aprilie 2019. Prin această ordonanță au fost transpuse în legislația nostră
prevederile Directivei (UE) nr. 2016/943, așa cum ne-a obișnuit legiuitorul nostru, cu întârziere, termenul de
transpunere fiind 9 iunie 2018. (”Statele membre adoptă, până la 9 iunie 2018, actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul
măsurilor respective”. Art. 19 alin. 1).
2
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Legiuitorul european a simțit nevoia protejării secretelor comerciale deoarece acestea
drepturi de creație intelectuală sunt cel mai puțin protejate de cadrul legislativ al Uniunii împotriva
dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale de către alte părți, cu toate că sunt cel mai des utilizate de
întreprinderi.
După cum observăm, sfera noțiunii de secret comercial este una destul de largă, ea
înglobând toate acele elemente de creație intelectuală care fac obiectul dreptului de proprietate
intelectuală, dar care exced sferei dreptului de autor ori a brevetului de invenție, mărcilor și
indicațiilor geografice, desenelor și modelelor industriale etc, elemente care beneficiază de o
protecție specială din partea legii.De regulă, acestea fac parte din sfera noțiunii de know-how, însă
pe lângă acestea, au o importanță deosebită pentru întreprinderi și informațiile de afaceri.
Cu toate acestea, sfera noțiunii de secret comercial excludeinformațiile neînsemnate, precum
și experiența și competențele dobândite de către angajați în cursul normal al activității lor, precum și
informațiile care sunt cunoscute în general de către publicul larg sau, cel puțin, de cei din domeniul
respectiv, care au de a face, în mod normal, cu tipul de informații în cauză.
Know-how-ul reprezintă un ansamblu de noțiuni, cunoştinţe tehnice și intelectuale,
experiență, rezultată din derularea de operații și procedee care, toate reunite, conduc la obținerea
unui produs sau serviciu. Se poate vorbi, astfel, de o adevărată artă de fabricație 5 , care a fost
denumită generic ”know-how” sau ”savoire-faire”.
Literatura de specialitate a desprins, pe baza elementelor furnizate de către Camera
Internaţională de Comerţ de la Paris referitoare la know-how, următoarele elemente caracteristice:
 abilitatea şi dexteritatea tehnică dobândită, care este strict legată de o persoană (tehnician)
în privinţa unor operaţii în care s-a specializat;
 experienţa tehnică, se dobândește în timp, prin practică îndelungată și se referă la rezolvarea
problemelor care apar în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale; a cuprinde și așa-zise lecții învățate;
 cunoştinţele tehnice acumulate (cunoştinţele dobândite în tehnica curentă; cunoştinţele
rezultate din asimilarea cuceririlor progresului tehnic; cunoştinţele privind administrarea/ managementul
întreprinderii; cunoştinţele rezultate din cercetarea ştiinţifică);
 procedee şi mijloace tehnice de aplicare, adică o grupare de operaţii tehnice îmbinate întro anumită manieră sau dispuse într-o anumită ordine pentru a obține rezultatul scontat (finalizarea
operaţiunii principale).
Spre deosebire de invenție, care este protejată prin obținerea unui brevet eliberat de o
autoritate administrativă și opozabil tuturor6, know-how-ul nu poate fi astfel protejat, posesorul său
urmând a lua suficiente măsuri pentru protejarea lui, o eventuală divulgare către o terță persoană
urmând a se face prin acorul său de voință.
În prezent, know-how-ul este acceptat ca fiind un element al dreptului de proprietate
industrială, fiind un produs la inteligenței umane cu aplicabilitate în industrie, în general. Doctrina7
relevă totuși două particularităţi ale know-how-ului faţă de alte elemente ale dreptului de
proprietate industrială:
 know-how-ul se caracterizează printr-o noutate relativă, spre deosebire de invenţie care
se defineşte prin noutate absolută8;

know-how-ul este nebrevetat încă, pentru că reprezintă o etapă în realizarea unei
invenţii, sau nebrevetabil, pentru că fie nu poate fi descris, fie nu îndeplinește condițiile cerute
pentru a fi protejat.
B. Ștefănescu, I. Rucăreanu, Dreptul comerțului international, Editura Didactică și Pedagogică, vol. I, București,
1983, p. 213.
6
Astfel potrivit art.7 din Legea nr. nr. 64/1991 privind brevetele de inventive (republicată în 2007) un brevet poate fi
acordat cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.
7
Şt. Mihăilă, A.D. Dumitrescu, Dreptul comerțului internațional, Editura CH Beck, București, 2013, p. 203.
8
Sistemul de protecţie a invenției este fundamentat pe conceptul de noutate absolută în timp şi în spaţiu, apreciată în
raport de stadiul tehnicii mondiale. Astfel, potrivit art.10 din Legea nr. 64/1991, republicată, o invenţie este nouă dacă
nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. Acesta cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o
descriere scrisă sau orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie. I.
Macovei, Dreptul comerțului internațional, Editura All Beck, București, 2005, p. 60.
5
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În consecinţă, în timp ce exploatarea unei invenții brevetate se poate transmite fie prin
licență, fie prin cesiune, know-how-ul se poate transmite doar prin intermediul unui contract,
deținătorul transmițând beneficiarului dreptul de a utiliza cunoştinţele sale.
Informațiile de afaceri cuprind acele informații referitoare la clienții întreprinderii,
furnizoriiacesteia și materialele utilizate, studii și strategii de piață, planuri de afaceri, precum și
orice alte date comerciale pe care întreprinderea în cauză le utilizează în lupta pentru câștigarea
clientelei și care, în opinia sa constituie un avantaj față de concurență. Aceste informații sunt
protejate prin păstrarea confidențialității asupra lor, deținătorul lor acționând cu diligență în acest
sens, orice divulgare a acestora conducând la perturbarea bunului mers al afacerii.
2. Dobândirea, utilizarea şi divulgarea legală de secrete comerciale
Legiuitorul instituie o prezumție de legalitate a dobândirii,utilizării sau divulgării unui secret
comercial, dacă acesta este obţinut prin unul din mijloacele prevăzute de legislația Uniunii
Europene sau a dreptului naţional.
Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 25/2019, secretul comercial se consideră ca
fiind dobândit legal dacă a fost obţinut prin oricare dintre următoarele mijloace:
a) descoperirea sau crearea independentă a acestuia. Secretul comercial poate fi descoperit
în procesul de producție sau în fluxurile întreprinderii. Mai mult, două sau mai multe întreprinderi
pot ajunge independent, în același timp, la descoperirea aceluiași know-how sau informații din sfera
celor considerate secrete comerciale. În acest sens, este important de subliniat faptul că nu se poate
vorbi de un drept exclusiv asupra acestor secrete.
b) ”analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost
făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informaţiile şi căruia nu i
se aplică nicio obligaţie valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului
comercial”. În ceea ce privește ingineria inversă a unui produs trebuie să arătăm că acest mijloc de a
obține informații este folosit preponderent în acele sectoare industriale, în care creatorii și
inovatorii nu pot beneficia de drepturi exclusive și în care inovarea se bazează în mod tradițional pe
secrete comerciale. Ingineria inversă este considerat un mijloc legal de obținere a unor informații și
permis atât timp cât respectivul produs este dobândit în mod legal și nu există o limitare
contractuală în acest sens (dacă nu s-a convenit altfel prin intermediul unui contract între cele două
părți) 9 . Totuși, nu trebuie pus semn de egalitate între obținerea de informații prin intermediul
ingineriei inverse și lansarea pe piață a unor produse ca rod unor practici comerciale neloiale.
Pentru a preveni astfel de practici prin care se profită și de munca de inovare a unor întreprinderi
sau de reputația unor produse, servicii sau lucrări ale acestora, majoritatea legislațiilor sancționează
practicile de concurență neloială, în general, și imitațiile servile 10 și cvasiservile 11 , în special.
Indiferent de forma pe care o îmbracă, pentru a putea fi sancţionată pe calea acţiunii în concurenţă
neloială se impune probarea confuziei sau a riscului de confuzie în rândul consumatorilor. În acest
sens, trebuie întrunite următoarele condiţii: a) produsele să fie de aceeaşi natură; b) între produse să
existe similitudini obiective; c) produsele să se adreseze aceleiaşi clientele. Totuşi, sunt situaţii în
care asemănările sunt justificate de natura produsului, banalitatea acestuia sau de exigenţele tehnice
ori legate de compatibilitatea funcţională a unor produse.
c) exercitarea dreptului angajaţilor şi al lucrătorilor sau al reprezentanţilor angajaţilor sau al
lucrătorilor la informare şi la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, cu dreptul
intern şi practica naţională12;
Totuși, libertatea de a încheia astfel de contracte poate fi limitată prin lege.
Imitație servilă - situaţie în care se recurge la o imitare profundă, dincolo de aspectul exterior al produsului, în
specificitatea sa tehnică, în caracteristicile şi funcţionabilitatea sa.
11
Imitației cvasiservilă – situaţie în care se produsele prezintă asemănări ori similitudini, acestea dominând în ansamblu
diferenţele faţă de produsele imitate
12
În acest sens, legiuitorul stabilește că solicitarea de aplicare a măsurilor, a procedurilor şi a acţiunilor reparatorii este
respinsă în cazul în care presupusa dobândire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc: a) pentru
exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare, astfel cum este prevăzut în Cartă şi în dreptul intern,
inclusiv respectarea libertăţii şi pluralismului mijloacelor de informare în masă; b) pentru dezvăluirea unei abateri, a
9

10
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Dobândirea, dar și utilizarea sau divulgarea unor secrete comerciale, este considerată legală
ori de câte ori este impusă sau permisă prin lege. Suntem în această situație și atunci când
dobândirea ori divulgarea de secrete comerciale se realizează în contextul exercitării drepturilor
reprezentanților lucrătorilor la informare, consultare și participare în conformitate cu dreptul
Uniunii Europene ori dreptul și practicile naționale, precum și apărarea colectivă a intereselor
lucrătorilor și angajatorilor. Însă, acestea nu ar trebui să aducă atingere obligației de
confidențialitate care rezidă, de obicei, din contractul de muncă.
d) orice altă practică ”care, în condiţiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale,
care nu contravine uzanţelor cinstite sau principiului general al bunei-credinţe şi care nu produce
sau nu este susceptibilă să producă pagube participanţilor la piaţă”.
Observăm că ultimul mijloc enumerat de legiuitor vine să întărească caracterul relativ al
prezumției, oricine poate demonstra contrariul și are un interes legitim putând răsturna acestă prezumție.
Acesta poate invoca încălcarea principiului bunei-credințe, a uzanțelor cinstite13 sau poate demonstra că
a fost dobândit printr-o practică comercială14 care constituie concurență neloială.
3. Dobândirea, utilizarea şi divulgarea ilegală de secrete comerciale
Deţinătorii de secrete comerciale pot solicita instanţei de judecată competente aplicarea
măsurilor, procedurilor şi acţiunilor reparatorii prevăzute de lege pentru a preveni sau împiedica
dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor lor comerciale sau pentru a obţine reparaţii
în urma unor astfel de fapte.
Potrivit prevederilor art. 4 alin 2 din OUG 25/2019, dobândirea unui secret comercial fără
consimţământul deţinătorului secretului comercial este considerată ilegală Ea se poate realiza prin
accesul neautorizat, însuşirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanţe sau
fişiere electronice care se află în mod legal sub controlul deţinătorului secretului comercial şi care
conţin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta, precum și prin orice alt comportament
care, în circumstanţele date, contravine practicilor comerciale loiale.
În ceea ce privește utilizarea sau divulgarea secretului comercial, aceasta este ilegală ori de
câte ori se realizează fără consimţământul deţinătorului legal al secretului comercial, de către o
persoană care îndeplineşte oricare dintre următoarele condiţii:
a) a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
b) încalcă un acord de confidenţialitate sau orice altă obligaţie de a nu divulga secretul
comercial;
c) încalcă o obligaţie contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului
comercial.
De asemenea, legiuitorul face distincție între acțiunea cu știință sau din greșeală a persoanei
în cauză, considerând ilegală doar dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial atunci
când persoana în cauză avea cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă, în circumstanţele date, de
faptul că secretul comercial a fost obţinut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau
a divulgat secretul comercial ilegal. Această apreciere se raportează la momentul dobândirii,
utilizării sau divulgării respectivului secret comercial.
Astfel, producerea, oferirea sau introducerea pe piaţă a mărfurilor care contravin normelor
sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este considerată drept
o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci când persoana care desfăşoară astfel de activităţi
unei fapte reprobabile sau a unei activităţi ilegale, cu condiţia ca pârâtul să fi acţionat în scopul protejării interesului
public general; c) divulgarea de către angajaţi reprezentanţilor acestora ca parte a exercitării legitime de către
reprezentanţii respectivi a funcţiilor lor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, cu condiţia
ca divulgarea să fi fost necesară pentru această exercitare legitimă; d) în scopul protejării unui interes legitim recunoscut
în dreptul Uniunii Europene sau în cel intern. (art. 5 din OUG nr. 25/2019).
13
Ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul
prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora
14
Prin practică comercială înțelegând orice comportament, respectiv acţiune, omisiune, demers sau comunicare
comercială, inclusiv publicitatea şi comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea,
vânzarea sau furnizarea unui produs (art. 1 1 lit. b din Legea nr. 11/1991).
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avea cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă, în circumstanţele date, de faptul că secretul
comercial a fost utilizat în mod ilegal.
4.
Măsuri de protecție a secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării şi
divulgării ilegale
În vederea protejării secretului comercial, deţinătorul acestuia se poate adresa instanței,
competența materială revenind tribunalului. Pentru a permite o aplicare echilibrată a normei legale,
legiuitorul are în vedere o serie de principii, ca linii călăuzitoare: asigurarea proporţionalităţii
acestora în raport cu obiectivul urmărit; evitarea creării de obstacole în calea comerţului legitim pe
piaţa internă; instituirea de garanţii corespunzătoare împotriva utilizării lor abuzive.
Totodată, trebuie avut în vedere faptul că, nu de puține ori competitorii pot introduce acțiuni
cu rea-credință sau pot depune reclamații neîntemeiate în scopul de a întârzia sau de a restricționa în
mod neloial accesul unei întreprinderi concurente pe piață ori de a-l intimida sau hărțui pe acesta în
alt mod. În consecință, măsurile, procedurile și acțiunile reparatorii împuse de instațe trebuie să
vizeze protejarea secretele comerciale, fără a omite ca acestea să fie adaptate pentru a îndeplini
obiectivul bunei funcționări a pieței interne.
De asemenea, pe parcursul proceduri judiciare trebuie asigurată confidenţialităţii secretelor
comerciale, sens în care, instanţa poate dispune ca procesul să se desfăşoare fără prezenţa publicului
sau cu anumite restricționări 15 , dacă apreciază că desfăşurarea procesului în prezenţa publicului
poate afecta sau compromite secretul comercial sau presupus comercial.
5. Măsuri provizorii şi asigurătorii
Uneori dobândirea, dar mai ales utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial de
către o terță persoană poate avea efecte devastatoare asupra deținătorului legitim al secretului
comercial, de aceea este important să se acționeze imediat, pentru a se minimiza pierderile. În acest
sens, este esențial să se intervină prin măsuri provizorii rapide și eficace. În consecință, legiuitorul a
prevăzut o serie de măsuri provizorii şi asigurătorii împotriva presupusului autor al încălcării, astfel:
a) încetarea sau, după caz, interzicerea, cu titlu provizoriu, a utilizării sau a divulgării
secretului comercial;
b) interdicţia de a produce, oferi, introduce pe piaţă sau utiliza mărfuri care contravin
normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de mărfuri în scopurile menţionate;
c) indisponibilizarea mărfurilor suspectate de a încălca normele, inclusiv a mărfurilor
importate, astfel încât să se împiedice intrarea sau circulaţia acestora pe piaţă
Pentru a fi dispuse măsurile provizorii şi asigurătorii, reclamantul trebuie să probeze că:
a) secretul comercial există;
b) reclamantul este deţinătorul secretului comercial; şi
c) secretul comercial este dobândit, utilizat sau divulgat în mod ilegal sau că o dobândire,
utilizare sau divulgare ilegală a secretului comercial este iminentă. Cu toate acestea, pentru a se
evita abuzurile și a da posibilitatea dobânditorului de a se apăra, instanţa poate dispune ca orice
continuare a presupusei utilizări ilegale a unui secret comercial să facă obiectul constituirii unei
cauţiuni, din care să poată fi despăgubit deţinătorului secretului comercial, în cazul în care acesta
demonstrează cele invocate.
În urma judecării fondului cauzei, pe lângă hotărârea prin care constată dobândirea,
utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial, la cererea reclamantului, instanţa poate
dispune împotriva pârâtului, autor al încălcării, una sau mai multe dintre următoarele măsuri (art. 12
din O.U.G. 25/2019):
a) încetarea sau, după caz, interzicerea utilizării sau divulgării secretului comercial;
b) interdicţia de a fabrica, a oferi, a introduce pe piaţă sau a utiliza mărfuri care contravin
normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de mărfuri în aceste scopuri;
c) adoptarea măsurii corective a eliminării caracteristicilor ilicite ale mărfurilor care
contravin normelor.
15

A se vedea prevederile art. 9 din OUG nr. 25/2019.
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Totuși, în anumite situații, instanţa poate dispune ca alternativă, la cererea pârâtului, plata de
despăgubiri pecuniare părţii prejudiciate, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) în momentul utilizării sau divulgării, persoana respectivă nu avea cunoştinţă şi nu ar fi
avut motive, în circumstanţele date, să ia cunoştinţă de faptul că secretul comercial a fost obţinut de
la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial în mod ilegal;
b) executarea măsurilor în cauză ar produce prejudicii disproporţionate persoanei în cauză;
c) măsura acordării de despăgubiri pecuniare părţii prejudiciate este apreciată de instanţă ca
fiind mai potrivită în raport cu circumstanţele concrete ale cauzei, fiind suficientă să acopere, în
mod echitabil, prejudiciul suferit de aceasta.
Cuantumul acestor despăgubiri dispuse ca alternativă la măsurile prevăzute la art. 12 alin.
(1) lit. a) şi b) nu trebuie să depășească cuantumul redevenţelor sau al drepturilor care ar fi fost
datorate dacă persoana în cauză ar fi solicitat autorizaţia de a utiliza secretul comercial respectiv
pentru perioada de timp în care s-ar fi putut interzice utilizarea secretului comercial.
De asemenea, instanța poate dispune obligarea autorului încălcării, care ştia sau ar fi trebuit
să ştie că se implică în dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial, la plata
de daune-interese. Acestea trebuie să fie proporţionale cu prejudiciul real suferit16. La stabilirea lor
se va avea în vedere ”consecinţele economice negative asupra părţii vătămate, inclusiv pierderile de
profit ale acesteia, beneficiile necuvenite realizate de autorul încălcării şi, dacă este cazul, orice alt
element în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat deţinătorului secretului
comercial prin dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretului comercial”. Dacă nu sunt
suficiente repere pentru a fi stabilit cuantumul daunelor-interse, instanţa poate avea în vedere o
sumă forfetară cel puțin egală cu valoarea redevenţelor sau a drepturilor care ar fi fost datorate dacă
autorul încălcării ar fi solicitat autorizarea de a utiliza secretul comercial în cauză.
Scopul respectivei metode alternative nu este de a introduce o obligație de a prevedea
daune-interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective, ținând în același timp
seama de costurile suportate de deținătorul secretului comercial, cum ar fi cheltuielile de
identificare și de cercetare.
Concluzii
Prin adoptarea Directivei UE nr. 2016/943, la nivel european, și a OUG. Nr. 25/2019, la
nivel național, se face un pas înainte în direcția încurajării întreprinderilor de a investi pentru
cercetare și dezvoltare, de a fi inovatoare, asigurând o protecție corespunzătoare know-how-ului și
celorlalte informații care constituie secrete comerciale, asemenea celorlalte drepturi de proprietate
intelectuală.
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ABORDĂRI LEGALE ȘI JURISPRUDENȚIALE ALE DREPTURILOR
COPILULUI – TITULAR DE DREPTURI, ÎN CONTEXT EUROPEAN /
LEGAL AND JURISPRUDENTIAL APPROACHES OF CHILDREN'S
RIGHTS - RIGHTS HOLDER, IN THE EUROPEAN CONTEXT
Valeria GHEORGHIU1
Abstract (en.): Economic, social and cultural rights, often mentioned in the European context, socio-economic
rights or social rights, include the rights to work, as well as the right to education, health, housing, social security and,
in general, a standard of care. an adequate life. Cultural rights are less developed and addressed. The availability of
adequate resources is the key to protecting social rights. The distinction between availability and accessibility also
appears in the ECHR case law. The fundamental elements of social rights are availability, accessibility, adaptability and
acceptability.
Keywords: child, right to work, education, health, social security.
Abstract (ro.):Drepturile economice, sociale și culturale, denumite în context european adesea, drepturi socioeconomice sau drepturi sociale, includ drepturile legate de muncă, precum și dreptul la educație, la sănătate, la locuință,
la securitate socială și, în general, la un standard de viață adecvat. Drepturile culturale sunt mai puțin dezvoltate și
abordate. Elementele fundamentale ale drepturilor sociale sunt disponibilitatea, accesibilitatea, adaptabilitatea și
acceptabilitatea. Distincția între disponibilitate și accesibilitate apare și în jurisprudența CEDO. Disponibilitatea
resurselor adecvate este cheia protejării drepturilor sociale.
Cuvinte cheie: copil, dreptul la muncă, educație, sănătate, securitate socială.

1. Aspecte introductive privitoare la dreptul Uniunii Europene aplicabil în materie
Copiii trebuie priviți ca titulari de drepturi, nu doar ca obiecte protejate de normele de drept.
Datorită specificității și diversității drepturilor subiective de care se bucură, acestora le sunt
recunoscute și garantate toate drepturile omului și, tototdată, fac obiectul unor prevederi legale
speciale. “O mare parte din jurisprudența europeană derivă din litigiile inițiate de părinți sau de alți
reprezentanți legali ai copiilor, având în vedere capacitatea juridică limitată a celor din urmă2”.
Prezentul demers științific își propune să expună modul în care legea răspunde nevoilor și
intereselor particulare ale copilului, precum și poziția, rolul jucat de părinți ori tutori sau, unde este
cazul, la situațiile în care drepturile și obligațiile le revin în cea mai mare măsură persoanelor în
grija cărora se află copiii. Astfel, devin aplicabile normele Convenției ONU cu privire la drepturile
copilului3, potrivit căreia, autoritatea părintească trebuie exercitată de maniera în care trebuie să
prevaleze interesul superior al copilului și proporțional cu aptitudinile și capacitățile, în continuă
evoluție, ale copilului.
În consecință, sintagma „dreptul european al copiilor se referă la sursele primare de drept
(tratatele, convențiile, legislația secundară și jurisprudența) introduse de Consiliul Europei și de
Uniunea Europeană4”.
Termenul de „copil” își găsește sensuri diferite în legislația Uniunii Europene, fiind specific
contextului reglementării. În acest sens, normele europene care reglementează dreptul la liberă
circulație al cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor acestora definește „copiii” ca fiind,

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, București,
valeria.gheorghiu@yahoo.com.
2
A se vedea site‑ ul European Union Agency for fundamental rights, la adresa fra.europa.eu, pe site‑ ul Consiliului
Europei la adresa www.coe.int/en/web/commissioner/thematic‑ work/children‑ rights, site‑ ul Curții Europene
a Drepturilor Omului, în meniul Case‑ Law (Jurisprudență), la adresa echr.coe.int. – accesate la data de 07.11.2019 și
selecția de comentarii din Manual de drept european privind drepturile copilului, Agenția pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, 2015.
3
Adunarea Generală a ONU (1989), “Convenția cu privire la drepturile copilului”, 20 noiembrie 1989.
4
Manual de drept european privind drepturile copilului, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și
Consiliul Europei, 2015, p. 17.
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„descendenții direcți în vârstă de cel mult 21 de ani sau care se află în întreținere” 5, pornind de la
relațiile biologice și economice, și nu de la ideea de minoritate.
Unele domenii din dreptul Uniunii Europene, cum ar fi securitatea socială, imigrația și
educația, permit dreptului național să stabilească cine are statutul de copil. Altele, acordă drepturi
diferite copiilor în funcție de vârstă. De exemplu, Directiva 94/33/CE privind protecția tinerilor la
locul de muncă (Directiva privind lucrătorii tineri) 6 , care reglementează accesul copiilor la
încadrarea oficială în muncă pe teritoriul statelor membre și condițiile aferente, distinge între
„tineri” (termen generic pentru toate persoanele în vârstă de până la 18 ani), „adolescenți” (orice
tânăr în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani, care nu mai face obiectul școlarizării
obligatorii pe bază de program integral) și „copii” (definiți ca tinerii care nu au atins vârsta de
15 ani, a căror în‑ cadrare oficială în muncă este, în cele mai multe cazuri, interzisă). „Convenția
europeană a drepturilor omului” nu definește expres termenul de „copil”, însă instituie, prin
articolul 1, obligația statelor “de a garanta tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor drepturile
acordate de convenție”. Art. 14 din Convenție garantează “exercitarea drepturilor prevăzute în
convenție, interzicând discriminarea din orice motiv, inclusiv din motive legate de vârstă7”. În acest
sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat admisibile cererile formulate de
copii direct sau prin reprezentant indiferent de vârsta copiilor. În jurisprudența sa 8, CEDO a adoptat
definiția copilului prevăzută în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, acceptând criteriul
vârstei mai mici de 18 ani. Art. 4 lit. d din Convenția Consiliului Europei „privind lupta împotriva
traficului de ființe umane 9 ” și articolul 3 litera (a) din Convenția Consiliului Europei „privind
protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale” („Convenția de la
Lanzarote”)10, adoptă aceeași viziune cu cea „Convenției europene a drepturilor copilului11”. Art. 1
prevede că „prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani”. În concluzie, acesta
devine elementul de referință utilizat în prezent pentru a defini noțiunea de “copil”, inclusiv în
Europa. Reglementarea “drepturilor europene ale copilului” avea să parcurgă trei etape
semnificative.
Etapa de debut avea să introducă în anul 2000, normele Cartei drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene12. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009,
Carta se bucură de același statut juridic ca tratatele Uniunii Europene (articolul 6 din Tratatul
privind Uniunea Europeană). Aceasta obligă Uniunea și statele membre să protejeze drepturile
consacrate în cartă atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene conține primele mențiuni detaliate referitoare la drepturile
copilului la nivelul constituțional al Uniunii Europene, de exemplu prin recunoașterea dreptului
copiilor de a urma gratuit învățământul obligatoriu (articolul 14 alineatul 2), prin interzicerea
discriminării din diferite motive, printre care și vârsta (articolul 21) și prin interzicerea muncii care
exploatează copiii (articolul 32). Un aspect seminificativ este faptul ca în Cartă există o dispoziție
specială referitoare la drepturile copiilor (articolul 24). Această prevedere identifică trei principii
fundamentale privind drepturile copiilor, și anume, dreptul de a‑ și exprima în mod liber opinia în
funcție de vârsta și gradul lor de maturitate (articolul 24 alineatul 1), dreptul ca interesul superior al
copilului să primeze în toate acțiunile referitoare la copii (articolul 24 alineatul 2) și dreptul de
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație
și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare
a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abroga‑ re a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, JO L 158, 30 aprilie 2004 și JO L 158,
29 aprilie 2004, articolul 2 alineatul (2) litera (c)
6
Directiva 94/33/CE din 20 august 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă, JO L 216, 1994, articolul 3.
7
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a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți (articolul 24
alineatul 3).
Următoarea etapă marcantă a fost Tratatul de la Lisabona, care, a intrat în vigoare la
1 decembrie 2009 13 . Acest act a adus importante schimbări instituționale, procedurale și
constituționale în Uniunea Europeană, prin modificarea Tratatului Uniunii Europene și a fostului
Tratat de instituire a Comunității Europene (în prezent Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene 14 ). Aceste modificări au condus la creșterea potențialului Uniunii Europene în
promovarea drepturilor copilului, ca obiectiv general și ca aspect important al politicii Uniunii
Europene privind relațiile externe. În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se regăsesc și
alte dispoziții specifice referitoare la copii, care permit UE să adopte măsuri legislative menite să
combată exploatarea sexuală și traficul de persoane (articolul 79 alineatul 2 litera d și articolul 83
alineatul 1. Au fost adoptate o serie de directive privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor,
a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile15, precum și directive privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia16 care conțin norme privitoare la
nevoile specifice ale „copilului victimă”. Cea mai recentă directivă care stabilește o serie de
standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția acordate victimelor criminalității dedică
o mare parte din dispozițiile sale copiilor17.
Cea din urmă etapă semnificativă a fost consacrată politicilor de cooperare externă a Uniunii
Europene și ulterior, în raport de anumite probleme interne. Astfel, Consiliul Uniunii Europene
a adoptat „Orientările Uniunii Europene pentru promovarea și protecția drepturilor copilului”18, iar
Comisia Europeană a adoptat Comunicarea intitulată Copiii ocupă un loc special în acțiunile
externe ale Uniunii Europene 19 în scopul integrării drepturilor copilului în toate activitățile
desfășurate de UE cu statele din afara sa. În anul 2011, Comisia Europeană avea să adopte Agenda
Uniunii privind drepturile copilului, care stabilește prioritățile fundamentale în materie de
dezvoltare a dreptului și politicilor privind drepturile copilului pe teritoriul statelor membre ale
Uniunii Europene20.
În anul 2013, Comisia Europeană avea să adopte o strategie de sprijinire a statelor membre
în procesul de combatere a sărăciei și excluziunii sociale printr‑ o serie de intervenții efectuate în
perioada copilăriei timpurii (adresate copiilor de vârstă preșcolară și celor aflați la vârsta
învățământului primar)21.
2. Dreptul la educație
Art. 14 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează dreptul la
educație, care include „posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu”. Alin. 3 al art. 14
consacră și garantează dreptul de a înființa instituții de învățământ și recunoaște părinților dreptul
de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și

UE (2007), Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire
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pedagogice. Carta socială europeană 22 , revizuită în 1996, instituie protecția drepturilor sociale,
reglementând aspecte specifice cu privire la drepturile copilului. Aceasta cuprinde două prevederi
de importanță deosebită pentru drepturile copilului. În art. 7 prevede obligația de a proteja copiii
împotriva exploatării economice. La art. 17 din Carta socială europeană se prevede obligația
statelor de a lua toate măsurile necesare realizării drepturilor fundamentale ale copiilor la îngrijire,
la asistență, la educație și la pregătirea necesară (inclusiv învățământul primar și secundar gratuit),
la protecția copiilor și tinerilor împotriva neglijenței, violenței sau exploatării, cât și obligația de a
asigura protecția copiilor lipsiți de ocrotirea părintească. Comitetul European al Drepturilor
Sociale este organismul competent să supravegheze transpunerea normelor din Carta socială
europeană, fiind alcătuit din experți independenți care hotărăsc cu privire la conformitatea legilor și
practicilor naționale cu prevederile Cartei sociale europene, fie prin procedura de adresare a unor
reclamații colective, fie prin procedura națională de raportare.
Jurisprudența23 CEDO reglementează dreptul la educație și garantează „dreptul de acces la
instituțiile de învățământ existente la un moment dat”. De asemenea, dreptul la educație include 24 și
„posibilitatea de a obține un beneficiu de pe urma educației primite, cu alte cuvinte, dreptul de
a obține, în conformitate cu normele în vigoare în fiecare stat, și într-o formă sau alta, recunoașterea
oficială a studiilor […] finalizate”. Însă acesta nu trebuie privit ca un drept absolut, iar limitările
legitime trebuie să fie previzibile pentru persoanele vizate. “Măsurile disciplinare, inclusiv
suspendarea sau exmatricularea dintr-o instituție de învățământ, sunt permise dacă îndeplinesc
criteriile stabilite pentru limitările admisibile. Atunci când se evaluează dacă aceste forme de
excludere de la educație conduc la o privare de dreptul la educație, trebuie analizați factori precum
garanțiile procedurale, durata excluderii, eforturile de reintegrare, precum și caracterul adecvat al
educației alternative oferite”25. Garantarea dreptului la educație presupune, recunoașterea dreptului
părinților la respectarea convingerilor religioase și filosofice, însă, „elaborarea și planificarea
programei școlare este, în principiu, de competența” statului. Statele pot include în programa
școlară informații sau cunoștințe de natură religioasă sau și filosofică, cu condiția ca acestea „să fie
transmise într-o manieră obiectivă, critică și pluralistă26”. În scopul garantării pluralismului legat de
predarea unei anumite religii sau filosofii trebuie conferită părinților opțiunea de a-și scuti parțial
sau total copiii de frecventarea respectivelor cursuri, respectiv, prin recunoașterea dreptului
copilului de a nu participa la anumite ore sau de a nu urma disciplina în totalitate. În temeiul art. 17
alin. 2 din Carta socială europeană 27 , statele se angajează „să ia toate măsurile necesare și
corespunzătoare care [...] să asigure copiilor și tinerilor învățământ primar și secundar gratuit,
precum și să favorizeze ritmicitatea frecvenței școlare”. Potrivit unei hotărâri a Comitetului
european al drepturilor sociale, statele contractante ar trebui să se asigure că și copiii aflați ilegal pe
teritoriul lor au acces la educație28. De asemenea, instituțiile de învățământ trebuie să fie accesibile
pentru toți fără discriminare. Comitetului european al drepturilor sociale a susținut 29 că
adaptabilitatea educației presupune respectarea regulii, potrivit căreia, „integrarea copiilor cu
Consiliul Europei, Carta socială europeană, CETS nr. 35, 18 octombrie 1961, revizuită în 1996 - Consiliul Europei,
Carta socială europeană (revizuită), CETS nr. 163, 3 mai 1996.
23
CEDO, Cauza „Cu privire la anumite aspecte ale legislației privind utilizarea limbilor în sistemul de învățământ din
Belgia”/Belgia, nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 și 2126/64, 23 iulie 1968, punctul 4.
24
CEDO, Catan și alții/Moldova și Rusia [GC], nr. 43370/04, nr. 8252/05 și nr. 18454/06, 19 octombrie 2012. CEDO
a studiat politica lingvistică introdusă în școli de către autoritățile separatiste din Transnistria. Scopul aceste politici
lingvistice era rusificarea populației. În urma închiderii forțate a școlilor cu predare în limba moldovenească (care
utilizează alfabetul latin), părinții aveau de ales între a-și trimite copiii la școli unde li se preda într-o combinație
artificială a acestei limbi cu alfabetul chirilic și utilizându-se materiale didactice elaborate în perioada sovietică, sau a-i
trimite la școli mai puțin dotate și situate în zone mai greu accesibile, copiii fiind supuși hărțuirii și intimidării în drumul
spre aceste școli. Curtea a considerat că închiderea forțată a școlilor și hărțuirea ulterioară a reprezentat o ingerință
nejustificată în dreptul copiilor la educație, care a constituit o încălcare a articolului 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
25
CEDO, Ali/Regatul Unit, nr. 40385/06, 11 ianuarie 2011, punctul 58.
26
CEDO, Folgerø și alții/Norvegia [GC], nr. 15472/02, 29 iunie 2007, punctul 84.
27
În forma sa inițială din anul 1961, Carta socială europeană nu cuprindea reglementări privind dreptul la educație
28
CEDS, Médecins du Monde - International/Franța, reclamația nr. 67/2011, 11 septembrie 2012.
29
CEDS, Mental Disability Advocacy Center (MDAC)/Bulgaria, reclamația nr. 41/2007, 3 iunie 2008, punctul 35.
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dizabilități în școlile de masă ar trebui să fie norma, iar instruirea în școlile speciale trebuie să fie
excepția”. “Statele nu beneficiază de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește tipul de școală
pentru persoanele cu dizabilități, acestea trebuind să fie școli de masă30”.
Potrivit jurisprudenței Comitetului european al drepturilor sociale, educația privind sănătatea
sexuală și a reproducerii trebuie să facă parte din programa școlară generală. Statele trebuie să
garanteze o educație nediscriminatorie cu privire la sănătatea sexuală și a reproducerii, „care să nu
perpetueze sau să adâncească excluderea socială și nerespectarea demnității umane”. „Materialele
didactice nu trebuie „să consolideze stereotipuri înjositoare”, de exemplu, față de persoanele care nu
au o orientare heterosexuală31 ”.
Mai mult, referindu-se la copiii care aparțin minorităților
naționale, art. 14 din Convenția‑ cadru pentru protecția minorităților naționale, recunoaște dreptul
la predare și învățare în limba minorităților. În același sens, CEDO avea să confirme, că dreptul la
educație include dreptul de a fi educat într‑ una dintre limbile naționale.
Legislația Uniunii Europene recunoaște dreptul fundamental al copiilor la educație,
indiferent de statutul lor de migrant. Astfel, Directiva privind studenții32 reglementează condițiile de
admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională
neremunerată sau servicii de voluntariat. Art. 6 al Directivei instituie dreptul la intrarea și șederea
unui resortisant al unei țări terțe pentru o perioadă care depășește trei luni. Condițiile generale de
admisie pentru minori cuprind prezentarea unui document de călătorie valabil, o declarație de
consimțământ a părinților pentru șederea planificată, asigurare de sănătate și, în cazul în care statul
membru solicită acest lucru, dovada achitării taxei de procesare a cererii de admisie. Potrivit art. 7
al Directivei, elevii, însă, trebuie să facă dovada participării la un program recunoscut de schimb de
elevi gestionat de o organizație recunoscută în acest scop de statul membru vizat. Art. 10 al
Convenției prevede obligativitatea pentru stagiarii neremunerați “să furnizeze dovezile solicitate de
statul membru pentru a dovedi că pe durata șederii dispun de suficiente resurse pentru a‑ și acoperi
cheltuielile de întreținere, de formare profesională și de întoarcere în țara de origine”. Restricțiile
sunt prevăzute în art. 17 al Convenției și privesc interdicția de a desfășura sau participa la
activitățile economice, inclusiv la piața muncii a studenților. „Copiii migranților din UE care se
deplasează în alt stat membru al UE în temeiul legislației privind libera circulație beneficiază de
cele mai favorabile drepturi în acest context. Ei au dreptul de a fi admiși în sistemul de învățământ
general, la cursurile de ucenici și de formare profesională în aceleași condiții ca cetățenii statului
respectiv33”. Prevederea se aplică învățământului public și privat, obligatoriu sau neobligatoriu. În
acest sens, în cauza Casagrande, fiul unui lucrător migrant a putut obține o bursă de studii acordată
în funcție de ve‑ nit în temeiul legislației Uniunii Europene privind libera circulație34. „Deși aceste
prevederi par să ofere copiilor un foarte generos și prețios sprijin suplimentar după admiterea lor
într‑ o instituție de învățământ din statul gazdă, punerea în aplicare în diferitele state a fost, după
CEDS, Acțiunea Europeană a Persoanelor cu Dizabilități (AEH)/Franța, reclamația nr. 81/2012, 11 septembrie 2013,
punctul 78.
31
CEDS, Centrul Internațional pentru Protecția Juridică a Drepturilor Omului (INTERIGHTS)/Croația, reclamația
nr. 45/2007, 30 martie 2009, punctul 47.
32
Directiva 2004/114/CE a Consiliului privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb
de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (Directiva privind studenții).
33
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2004 privind libera
circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, JO L 141/1, p. 1–12, articolul 10 și Direc‑ tiva 2004/38/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de
abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/ CEE,
90/365/CEE și 93/96/CEE (Directiva privind libertatea de circulație), JO L 158, pp. 77‑ 123, articolul 24 alineatul (1).
34
CJUE, C‑ 9/74, Donato Casagrande/Landeshauptstadt München, 3 iulie 1974. Decizie confirmată ulterior în cauze
precum CJUE, C‑ 3/90, M.J.E. Bernini/Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 26 februarie 1992. În plus,
legislația introdusă în anii 1970 impune statelor membre să ofere cursuri suplimentare de limbă adresate copiilor
lucrătorilor migranți din UE, atât în ceea ce privește limba oficială a statului gazdă, cât și limba maternă a acestora, cu
scopul de a le facilita integrarea în statul gazdă și în statul de origine, în even‑ tualitatea că ar dori să se întoarcă366.
Directiva 77/486/CEE a Consiliului privind educația copiilor lucrătorilor migranți, JO L 199, p. 32–33. Trebuie avut în
vedere faptul că din domeniul ei de aplicare sunt excluși copiii migranți resortisanți ai țărilor terțe.
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cum bine se știe, fragmentară și tot mai nepractică, dată fiind varietatea combinațiilor lingvistice
care trebuie asigurate35”. În cauza Baumbast și R/Secretary of State for the Home Department36
problema ridicată era “dacă cele două fiice ale unui lucrător migrant german care s‑ a mutat în
Regatul Unit împreună cu soția sa columbiană și fiicele lor puteau continua să meargă la școală
după plecarea acestuia din Regatul Unit într‑ o țară din afara Uniunii, lăsându‑ și soția și fiicele în
acest stat. Întrebarea la care trebuia să răspundă Curtea de Justiție a Uniunii Europene era dacă soția
și fiicele domnului Baumbast puteau rămâne în statul gazdă în mod independent, în pofida faptului
că acesta (persoana de la care deriva dreptul de ședere al familiei) renunțase practic la statutul său
de lucrător migrant în UE. Factorul decisiv pentru instanță a fost că fiicele erau integrate în sistemul
de învățământ din statul gazdă și că mutarea lor într‑ un moment esențial al educației lor ar fi fost
atât nocivă, cât și disproporționată. Curtea a confirmat că asigurarea continuității în educația
copiilor este atât de importantă încât poate duce chiar la „ancorarea” reședinței unei familii (care
altminteri nu îndeplinește condițiile de ședere) în statul gazdă pe durata desfășurării studiilor
copilului migrant”. Copiii resortisanți ai țărilor terțe sunt excluși însă, de la prestațiile conexe
precum bursele de întreținere, deși aceștia se bucură de acces la învățământul public finanțat de stat
în aceleași condiții ca acelea aplicate propriilor cetățeni. Drepturile copiilor solicitanți de azil sunt
chiar mai limitate, întrucât aceștia beneficiază de accesul la educație în statul gazdă, în condiții
similare, dar nu identice cu cele prevăzute pentru proprii cetățeni37. Astfel, aceștia beneficiază de
educație în centre de cazare, nu în școli, iar autoritățile pot amâna accesul deplin al copiilor
solicitanți de azil la sistemul de învățământ cu până la trei luni de la data la care a fost depusă
cererea de protecție internațională38. În cauza Ponomaryovi/Bulgaria 39, CEDO a analizat situația
a doi elevi ruși fără drept de ședere permanentă cărora li s‑ a solicitat să plătească taxe de
școlarizare la liceu. Curtea a concluzionat că impunerea taxelor de școlarizare în cazul lor fusese
discriminatorie, deci contravenea art. 14 coroborat cu art. 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție. În
dreptul internațional40, egalitatea copiilor migranți în ce privește accesul la educație este susținută
de Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale
membrilor familiilor acestora. Art. 28 prevede că “toți copiii au dreptul la învățământul gratuit
obligatoriu”, iar potrivit art. 29 alin. 1 lit. c, copiii se bucură de dreptul la “dezvoltarea identității
culturale, a limbii și a valorilor naționale ale țării de origine a acestuia”.
3. Dreptul la sănătate
Dreptul la asistență medicală este consacrat în art. 35 din Carta drepturilor fundamentale
a UE. După primele trei luni de ședere în statul gazdă, copiii migranților care sunt resortisanți ai
unui stat membru UE, se bucură de egalitate de tratament cu cetățenii statului respectiv, în ceea ce
privește accesul la serviciile de asistență socială și medicală. De drepturi similare beneficiază și
copiii resortisanților țărilor terțe care au dobândit drept de ședere permanentă într‑ un stat membru,
deși acestea ar putea fi limitate la așa‑ numitele „prestații de bază41”. În cazul copiilor refugiați și ai
celor solicitanți de azil, statele membre trebuie să le asigure accesul la asistența socială necesară în
aceleași condiții ca și propriilor cetățeni, dar, din nou, aceasta poate fi restrânsă la „prestațiile de
bază” (articolul 29 din Directiva privind standardele minime). Legislația impune statelor membre să
ofere copiilor migranți vulnerabili acces la asistența medicală necesară. În acest sens, copiii care au
Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei 77/486/CEE, COM (84) 54 final și COM (88) 787 final.
CJUE, C‑ 413/99, Baumbast și R/Secretary of State for the Home Department, 17 septembrie 2002.
37
Directiva privind condițiile de primire (2013/33/UE). Trebuie menționat faptul că, în conformita‑ te cu Directiva
privind standardele minime pentru refugiați (2011/95/UE, articolul 27), refugiații minori (care au dobândit drept de
ședere pe termen lung) au acces la educație în aceleași condiții ca cetățenii statului membru în cauză.
38
Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru
primirea solicitanților de protecție internațională) (Directiva privind condițiile de primire), JO L 180/96, p. 96‑ 116.
39
CEDO, Ponomaryovi/Bulgaria, nr. 5335/05, 21 iunie 2011.
40
ONU, Convenția privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora,
18 decembrie 1990.
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Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt
rezidenți pe termen lung, JO L 16, 23.1.2004, articolul 11 alineatul (4).
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fost victime ale violenței sau torturii trebuie să beneficieze de sprijin suficient pentru nevoile lor
fizice și mentale. Convenția europeană a drepturilor omului nu garantează în mod expres dreptul la
asistență medicală sau dreptul la sănătate. CEDO s‑ a pronunțat cu privire la dreptul la sănătate, în
mai multe cauze, după cum urmează: În cauza Oyal/Turcia, „statul nu a adoptat măsuri preventive
îm‑ potriva răspândirii virusului HIV prin intermediul transfuziilor de sânge. Prin urmare, un
nou‑ născut a fost infectat cu acest virus în timpul unor transfuzii de sânge realizate într‑ un spital
de stat. Deși spitalul a oferit despăgubiri, CEDO a constatat că, în lipsa unei asigurări medicale
complete care să acopere tratamentul și medicația copilului afectat pe toată durata vieții acestuia,
statul nu a oferit o compensație satisfăcătoare, încălcând astfel dreptul la viață consacrat de art. 2
din Convenție. Mai mult, Curtea a dispus ca statul turc să furnizeze servicii medicale gratuite și
complete pe toată durata vieții victimei42”. În cauza Iliya Petrov/Bulgaria43, „un băiat în vârstă de
doispre‑ zece ani a suferit vătămări corporale grave în incinta unei substații electrice. Substația era
amplasată într‑ un parc în aer liber frecventat adesea de copii și tineri, iar ușa nu era încuiată.
CEDO a considerat că exploatarea unei rețele de energie electrică constituie o activitate cu un risc
crescut pentru persoanele aflate în apropierea instalațiilor. Statul are obligația de a institui
reglementări adecvate, inclusiv un sistem de control al aplicării corespunzătoare a normelor de
siguranță. Curtea a constatat că eșecul statului de a garanta siguranța substației electrice, deși
problemele de siguranță erau cunoscute, a constituit o încălcare a dreptului la viață”. Într-o altă
cauză 44 , “Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu/România, vizează un
adolescent de etnie romă, seropozitiv, cu handicap mintal grav, care suferea, de asemenea, de
tuberculoză, pneumonie și hepatită și care a decedat la vârsta de 18 ani. El s‑ a aflat în grija statului
pe tot parcursul vieții. CEDO a constatat deficiențe grave în ceea ce privește deciziile de furnizare
a medicamentelor și îngrijirii, precum și un eșec continuu al personalului medical de a‑ i oferi
îngrijiri și tratament adecvat”. S-a constatat astfel, o altă încălcare a dreptului la viață. În cauza
M.A.K. și R.K./Regatul Unit45, “unei fetițe în vârstă de nouă ani i s‑ a efectuat o analiză de sânge și
a fost fotografiată fără consimțământul părinților, în pofida instrucțiunilor exprese ale tatălui de a nu
se efectua nici o altă analiză cât timp fata se află singură în spital. În absența vreunei urgențe
medicale, aceste intervenții medicale fără consimțământul părinților au fost considerate o încălcare
a dreptului persoanei la integritate fizică, consacrat de art. 8 din Convenție”. În conformitate cu
articolele 6 și 8 din Convenția privind drepturile omului și biomedicina, atunci când “un minor nu
are capacitatea juridică de a consimți la o intervenție medicală, aceasta nu se poate efectua fără
autorizația reprezentantului său, cu excepția situațiilor de urgență 46 ”. În același sens, în cauza
Glass/Regatul Unit 47 , „unui copil cu handicap sever i s‑ a administrat diamorfină în ciuda
obiecțiilor ferme ale mamei. CEDO a constatat că decizia autorităților spitalicești de a ignora
obiecțiile mamei la tratamentul propus în lipsa unei autorizări judecătorești a constituit o încălcare
a articolului 8 din Convenție”. În concluzie, Curtea soluționează problemele medicale care pun în
pericol viața minorilor și identifică obligațiile ce revin statului în ceea ce privește adoptarea de
măsuri de combatere a riscurilor pentru sănătate. Mai mult, statele au obligația de a fi răspunzătoare
pentru tratamentul copiilor vulnerabili și care se află în grija autorităților statului.
Art. 19 al Convenției europeane referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 48
prevede faptul că „lucrătorii migranți angajați legal pe teritoriul altui stat precum și familiile
acestora ar trebui să beneficieze de acces egal la asistență socială și medicală în aceleași condiții ca
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CEDO, Oyal/Turcia, nr. 4864/05, 23 martie 2010, punctele 71‑ 72.
CEDO, Iliya Petrov/Bulgaria, nr. 19202/03, 24 aprilie 2012 (disponibilă în limba franceză).
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cetățenii statului respectiv”. În cauza Defence for Children International (DCI)/Belgia49, Comitetul
European al Drepturilor Sociale (CEDS) a constatat o încălcare a prevederilor art. 17 din Carta
Socială Europeană din cauza restricționării asistenței medicale acordate copiilor migranți fără
documente. Comitetul a confirmat „dreptul minorilor migranți aflați ilegal pe teritoriul unui stat de
a primi asistență medicală mai extinsă decât asistența medicală de urgență, inclusiv asistență
medicală primară și secundară, precum și consili‑ ere psihologică”. Comitetul a mai afirmat că
lipsa unor centre de recepție pentru minorii străini aflați ilegal pe teritoriul unui stat îngreunează
accesul la asistență medicală. În plus, Comitetul European al Drepturilor Sociale a constatat că
motivele stării precare de sănătate pot fi combătute numai în măsura în care copiilor li se asigură
locuința și plasarea cu asistenți maternali. Prin urmare, Comitetul a constatat o încălcare a art. 11
alin. 1 și 3 din Carta Socială Europeană, din cauza lipsei de locuințe și de asistenți maternali.
În dreptul internațional, dreptul la sănătate este reglementat în art. 12 din Pactul internațional
privind drepturile economice, sociale și culturale50 și în art. 24 din Convenția cu privire la drepturile
copilului. Normele internaționale subliniază importanța prevenției și a tratamentului timpuriu.
Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile copilului pune un accent deosebit pe
accesul la cel mai înalt standard posibil de asistență medicală și nutriție în timpul copilăriei
timpurii 51 și pe dreptul adolescenților la informații despre sănătatea sexuală și a reproducerii 52 .
Comitetul a mai clarificat faptul că dreptul copiilor la sănătate include „dreptul persoanei de a‑ și
controla propria sănătate și propriul corp, inclusiv libertatea sexuală și a reproducerii, în vederea
luării de decizii responsabile 53 ”. Comitetul încurajează statele să „ia în considerare permiterea
minorilor să își dea consimțământul pentru anumite tra‑ tamente și intervenții medicale fără
permisiune din partea unui părinte, îngrijitor sau tutore, de exemplu, pentru efectuarea testului HIV,
servicii de sănătate sexuală și a reproducerii, inclusiv educație și îndrumări cu privire la sănătatea
sexuală, la contracepție și la avortul în condiții de siguranță54”. Așadar, statele au obligația de a lua
măsuri de prevenire și de combatere a riscurilor la adresa sănătății, care pun viața în pericol și de
care autoritățile au sau ar trebui să aibă cunoștință. Autoritățile naționale trebuie să desfășoare
o anchetă efectivă în cazul decesului unei persoane. De asemenea, copiii care se găsesc în mod
ilegal pe teritoriul unui stat au dreptul la asistență medicală mai extinsă decât asistența medicală de
urgență, iar pentru a fi acceptabilă, asistența medicală presupune consimțământ prealabil, în
cunoștință de cauză sau autorizare. Potrivit dreptul Uniunii Europene, copiii migranți se bucură de
dreptul la serviciile de asistență socială și medicală, cu anumite restricții.
4. Dreptul la locuință
Legislația Uniunii Europene privind reîntregirea familiei impune ca solicitările de reîntregire
a familiei, să facă dovada faptului că „susținătorul reîntregirii (adică un resortisant al unei țări terțe,
titular al unui permis de ședere eliberat de un stat membru cu o perioadă de valabilitate mai mare
sau egală cu un an, care are perspective întemeiate de a obține un drept de ședere permanent)
dispune de o locuință considerată normală pentru o familie de dimensiuni comparabile în aceeași
regiune. Locuința trebuie să corespundă standardelor generale de să‑ nătate și de siguranță în
vigoare în statul membru în cauză55”. Astfel, membrii unei familii nu vor constitui o povară pentru
CEDS, Defence for Children International (DCI)/Belgia, Reclamația nr. 69/2011, 23 octombrie 2012
ONU, Adunarea Generală, Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, 16 decembrie 1966,
Națiunile Unite, Seria Tratate, vol. 993, p. 3.
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sistemul de asistență socială al statului membru vizat și, devine astfel o masură activă de combatere
a marginalizării sociale și a sărăciei. Tratamentul nediferențiat în ceea ce privește subvențiile pentru
locuință se aplică rezidenților pe termen lung.
Convenția europeană a drepturilor omului nu prevede expres dreptul la locuință, dar dacă un
stat decide să ofere locuințe, acest drept trebuie să valorificat într‑ un mod nediscriminatoriu. Astfe,
în cauza Bah/Regatul Unit56 , “fiul reclamantei, care era rezidentă legal în Regatul Unit, a primit
autorizarea de a se alătura mamei sale, cu condiția de a nu recurge la fonduri publice. La scurt timp
după sosirea acestuia, reclamanta a solicitat asistență pentru găsirea unei locuințe. Însă, deoarece fiul
făcea obiectul controlului imigrației, s‑ a refuzat examinarea prioritară a solicitării sale, după cum ar
fi avut dreptul în mod normal, în ca‑ litate de persoană fără adăpost în mod neintenționat și însoțită
de un copil minor. În cele din urmă, autoritățile au ajutat‑ o să găsească o nouă locuință și, ulterior,
i‑ au oferit o locuință socială. Reclamanta a denunțat faptul că refuzul de a acorda prioritate solicitării
sale fusese un act discriminatoriu. CEDO a susținut că demersul de a institui criterii pentru alocarea
resurselor limitate precum locuințele sociale este legitim, cu condiția ca aceste cri‑ terii să nu fie
arbitrare sau discriminatorii. Nu s‑ a constatat nimic arbitrar în refuzul autorităților de a acorda
prioritate reclamantei, care își adusese fiul fiind pe deplin conștientă de condițiile în care fusese emisă
autorizarea de a intra în țară. În plus, reclamanta nu rămăsese de fapt niciun moment fără locuință și
existau alte obligații statutare care ar fi impus autorităților locale să îi ajute pe ea și pe fiul ei dacă
amenințarea de a rămâne fără adă‑ post s‑ ar fi concretizat. Prin urmare, Curtea a constatat că nu a
existat nici o încălcare a art. 14 coroborat cu art. 8 din Convenție”.
CEDO a examinat și cauze57 care priveau evacuarea unor familii de romi din campinguri
pentru rulote 58 . S-a ajuns la concluzia că, „problema calității locuințelor nu justifică plasarea
copiilor în grija statului. Evacuarea este permisă dacă se justifică, ea trebuind să aibă loc în condiții
ce respectă demnitatea persoanei și dacă este pusă la dispoziție o alternativă de cazare 59”. Condițiile
de viață într‑ un centru „ar trebui să fie de așa natură încât să fie posibil să se locuiască în condiții
compatibile cu demnitatea umană”: trebuie să „îndeplinească cerințele privind siguranța, sănă‑
tatea și igiena, inclusiv facilitățile de bază, adică apă curată, iluminat și încălzire suficiente. Printre
condițiile de bază pe care trebuie să le satisfacă locuințele temporare se numără și securitatea
împrejurimilor imediate 60 ”. Însă, “în cazul copiii străini aflați în situație de ședere ilegală,
nefurnizarea niciunei astfel de locuințe, cât și furnizarea unei cazări neadecvate în hoteluri,
constituie o încălcare a art. 17 alin. 161”. Art. 31 alin. 2 din Carta Socială Europeană, referitor la
prevenirea lipsei de adăpost, statelor li se solicită “să asigure cazarea adecvată a copiilor în situație
de ședere ilegală fără a recurge la detenție62”.
Astfel, dreptul la o locuință adecvată este garantat de art. 31 din Carta Socială Europeană.
Conform Comitetului European al Drepturilor Sociale, copiii care locuiesc ilegal într‑ un stat
trebuie să primească un adăpost corespunzător, iar în centrele de cazare condițiile de viață trebuie să
respecte demnitatea umană. Însă, potrivit CEDO, o locuință necorespunzătoare nu justifică
plasamentul în grija statului.
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5. Dreptul la un nivel de trai adecvat și dreptul la securitate socială
Art. 34 alin. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „Uniunea
recunoaște și respectă dreptul de acces la prestațiile de securitate socială și la serviciile sociale” în
cazurile care formează obiectul drepturilor de securitate socială (boală, handicap, maternitate,
accident de muncă, bătrânețe, pierderea locului de muncă). Drepturile de asistență socială sunt
recunoscute pentru a combate excluziunea socială și sărăcia.
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a statuat următoarele: „dacă cetățenilor
unui stat membru li se solicită doar să fie rezidenți ai statului membru pentru a putea avea acces la
alocația pentru creșterea copilului, nu se poate cere resortisanților altor state membre ale UE să
obțină un permis oficial de ședere pentru a avea acces la aceleași alocații63”. „Este discriminatoriu
refuzul de a acorda concediu pentru creșterea copilului anumitor categorii de persoane, precum
mamelor beneficiare care au un copil prin intermediul unei mame purtătoare 64 ”. Pentru aceeași
rațiune și „funcționarilor publici de sex masculin le este refuzat concediul pentru creșterea copilului
dacă soțiile lor nu sunt încadrate în muncă sau nu exercită nici o activitate profesională, în afara
cazului în care, din cauza unei boli grave sau a unei dizabilități, acestea s‑ ar afla în incapacitate de
a face față necesităților legate de creșterea copilului65”.
În practica CEDO s-a examinat o cauză referitoare la o presupusă discriminare în ceea ce
privește acordarea concediilor de creștere a copilului și a alocațiilor pentru părinți în Rusia: „În
cauza Konstantin Markin/Rusia66, unui militar din armata rusă i s‑ a refuzat acordarea concediului
de creștere a copilului, în condițiile în care femeile din cadrul armatei au dreptul la astfel de
concedii. În opinia Curții, excluderea militarilor de la acordarea concediului de creștere a copilului
nu a primit o justificare rezonabilă. Nici contextul invocat al forțelor armate speciale, nici riscurile
privind eficacitatea operativă, nici argumentele legate de rolul special al femeii în creșterea copiilor
sau de tradițiile din statul vizat nu au putut justifica tratamentul diferențiat”. În cauză, Curtea
a constatat o încălcare a art. 14 coroborat cu art. 8 din Convenție.
Carta Socială Europeană instituie dispoziții67 privind dreptul la asistență și securitate socială
și medicală și dreptul de a beneficia de servicii sociale. Art. 16 din Carta Socială Europeană solicită
statelor să promoveze protecția economică, juridică și socială a familiei prin mijloace
corespunzătoare: prestații sociale și familiale, furnizate în cadrul sistemului de securitate socială și
disponibile universal sau în funcție de venituri. “Aceste prestații trebuie să constituie o suplimentare
adecvată a venitului pentru un număr semnificativ de familii. CEDS evaluează caracterul adecvat al
prestațiilor familiale (pentru creșterea copilului) în raport cu mediana veniturilor pe
adult‑ echivalent”68 (Eurostat). Însă, “plata prestațiilor pentru copii poate fi condiționată în funcție
de domiciliul copilului. Introducerea unei protecții extrem de limitate împotriva riscurilor sociale și
economice pentru minori (din categoria de vârstă 15‑ 18 ani) în cadrul contractelor speciale de
ucenicie (aceștia aveau dreptul numai la prestații în natură în caz de boală și o acoperire a riscului
de accident profesional la nivel de 1 %), exclude în fapt o categorie particulară de lucrători (minori)
de la protecția generală pe care o oferă sistemul de securitate socială în ansamblu. Acest fapt
constituie, așadar, o încălcare a obligației statului de a îmbunătăți treptat nivelul sistemului de
securitate socială69”. „Suspendarea alocațiilor familiale în cazul absenteismului școlar constituie, de
asemenea, o limitare disproporționată a dreptului familiei la protecție economică, socială și juridică.
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Astfel, într‑ o plângere70 împotriva Franței, Comitetul european de acțiune specializată pentru copil și
familie71 a susținut că suspendarea alocațiilor familiale ca măsură de reducere a absenteismului școlar
constituie o încălcare a dreptului familiei la protecție economică, socială și juridică, consacrat la
art. 16 din Carta Socială Europeană. Constatând că măsura este disproporționată în raport cu scopul
urmărit, Comitetul a observat că „măsura contestată care dispune suspendarea și posibila anulare
a alocațiilor familiale face din părinți unicii responsabili pentru atingerea obiectivului de reducere
a absenteismului școlar și sporește vulnerabilitatea economică și socială a familiilor vizate”.
În privința lucrătorilor migranți72, angajați legal într‑ un alt stat și familiile acestora, trebuie
să beneficieze de tratament egal cu cetățenii statului în cauză în materie de securitate socială și să
beneficieze de acces la alte „servicii sociale” menite să le faciliteze primirea în statul gazdă 73 .
Convenția europeană de securitate socială recunoaște drepturile refugiaților și apatrizilor la
securitatea socială în statul gazdă74 (inclusiv prestațiile familiale pentru copii).
În dreptul internațional, Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și
culturale și Convenția cu privire la drepturile copilului recunosc și garantează dreptul la un nivel de
trai adecvat. Așadar, accesul la alocațiile pentru copii și la concediile pentru creșterea copilului
trebuie să fie nediscriminatoriu. Suspendarea alocațiilor familiale în cazul absenteismului școlar
constituie o limitare disproporționată a dreptului familiei la protecție economică, socială și juridică.
Concluzii
Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate pronunța hotărâri în cauzele ce privesc
drepturile copilului și decide în principal, în baza procedurii întrebărilor preliminare75. Aceasta este
procedura prin care o instanță sau un tribunal național solicită Curții o interpretare a dreptului
primar al Uniunii Europene (adică a tratatelor) sau a dreptului secundar (adică a deciziilor și
a legislației) care prezintă relevanță pentru o cauză națională aflată pe rolul instanței sau al
tribunalului național în cauză. Majoritatea hotărârilor privesc drepturile copilului în contextul
problematicii liberei circulații și al cetățeniei europene, domenii în care Uniunii Europene se bucură
de competență de mult timp, recunoscând dreptul copiilor de a se bucură în nume propriu de
beneficiile asociate cetățeniei europene, acordându‑ le astfel dreptul de ședere independent, precum
și drepturi sociale și educaționale, în baza cetățeniei europene 76. Într-o singură cauză Curtea de
Justiție a Uniunii Europene a făcut aplicarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului
(CDC), pentru a decide cum ar trebui interpretat dreptul UE în cauza Dynamic Medien GmbH v.
Avides Media AG. “Această cauză a avut ca obiect legalitatea unor restricții de etichetare din
Germania pentru DVD‑ urile și casetele video de import care făceau deja obiectul unor controale
similare în Regatul Unit. În concluzie s-a decis că verificările Germaniei în materie de etichetare
constituiau o restricționare legală a prevederilor UE privind libera circulație a mărfurilor (care în
alte cazuri interzic o astfel de dublare a proceselor de reglementare), având în vedere că scopul lor
era acela de a proteja bunăstarea copiilor. În sprijinul deciziei sale, Curtea de Justiție a Uniunii
Europene a menționat că încurajează statele semnatare să elaboreze orientări corespunzătoare
pentru a proteja copiii de informațiile și materialele generate de mass‑ media care dăunează
bunăstării lor. Pe de altă parte, cerințele privind proporționalitatea se aplică și în cazul procedurilor
CEDS, European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF)/Franța,
reclamația nr. 82/2012, 19 martie 2013, punctul 42.
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de examinare instituite pentru protejarea copiilor, acestea trebuind să fie ușor accesibile și să poată
fi finalizate într-o perioadă de timp rezonabilă77”.
Comitetul European al Drepturilor Sociale (CEDS) adoptă decizii cu privire la conformitatea
legislației și practicii naționale cu Carta socială europeană, prin intermediul procedurii reclamațiilor
colective sau al procedurii naționale de raportare 78 . Organizațiile naționale și internaționale
desemnate pot formula reclamații colective împotriva statelor care sunt părți la Carta socială
europeană și au acceptat procedura reclamațiilor. Până în prezent, reclamațiile au privit state care au
încălcat drepturile copilului79 prevăzute în Carta socială europeană, printre altele în ceea ce privește
exploatarea economică a copiilor80, integritatea fizică a copiilor81, drepturile în materie de sănătate
ale copiilor migranți82 și accesul la educație al copiilor cu dizabilități83.
În concluzie, orice limitare a accesibilității educației trebuie să fie previzibilă, să urmărească
un scop legitim și să fie justificată și nediscriminatorie. Acceptabilitatea educației, care impune
respectarea convingerilor religioase și filosofice ale părinților, nu exclude posibilitatea educației
religioase sau a educației sexuale în școli. Adaptabilitatea presupune că există măsuri speciale
destinate copiilor cu dizabilități, iar copiii care aparțin minorităților au posibilitatea de a învăța și de
a fi instruiți în propria lor limbă. Copiii se bucură, așadar de dreptul la educație indiferent de
cetățenia lor sau de statutul lor de migranți.
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UNELE ASPECTE PRIVIND PUNEREA IN MIŞCARE A ACŢIUNII
PENALE / SOME ASPECTS REGARDING THE INITIATION
OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Gina NEGRUŢ1
Abstract (en): Regarding the criminal action, the legislator considered it necessary to regulate this legal
instrument which aims to bring to criminal liability the persons who have committed crimes, in order to apply a
sanction, taking both the rules of criminal procedural law existing in the old Code of procedure criminal, but also
bringing some changes and completions in order to harmonize the internal legislation with the European one, as well as
in order to solve within a reasonable time of the criminal cases brought to trial.
Keywords: the suspect, the defendant, the prosecution, the indictment, the criminal proceedings
Abstract (ro): În ceea ce priveşte acţiunea penală, legiuitorul a considerat necesar să reglementeze acest
instrument juridic care are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, în vederea
aplicării unei sancţiuni, preluând atât norme de drept procesual penal existente în vechiul Cod de procedură penală, dar
aducând şi unele modificări şi completări în scopul armonizării legislaţiei interne cu cea europeană, precum şi în
vederea rezolvării într-un termen rezonabil a cauzelor penale deduse judecăţii.
Cuvinte cheie: suspectul, inculpatul, urmărirea penală, actul de inculpare, punerea în mişcare a acţiunii
penale.

1. CONSIDERAŢII GENERALE
În scopul definirii acţiunii penale au fost exprimate mai multe opinii. Astfel, potrivit uneia
dintre ele, acţiunea penală2 reprezintă instrumentul juridic prin intermediul căruia se aduce în faţa
organelor judiciare raportul conflictual de drept penal, în vederea realizării scopului procesului
penal, şi anume tragerea la răspundere penală şi aplicarea unei pedepse, considerându-se de altfel că
acest instrument3 există virtual în norma juridică de drept penal, aceasta devenind un factor concret
doar în momentul în care norma juridică penală a fost încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni.
Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) CPP, acţiunea penală are ca obiect ,,tragerea la
răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, punându-se în mişcare prin actul de
inculpare prevăzut de lege, putând fi exercitată pe tot parcursul procesului penal”.
Prin săvârşirea unei infracţiuni, ia naştere un raport juridic de drept penal substanţial, care
adus spre rezolvare în faţa organelor judiciare, determină transformarea acestuia într-un raport
juridic de drept procesual penal, al cărui subiect activ este reprezentat de persoana infractorului,
subiectul pasiv generic fiind reprezentat de societate, mai precis de stat, prin organele sale judiciare,
cele care sunt în măsură să îl tragă la răspundere penală pe cel care a săvârşit o infracţiune.
În aceste condiţii, constatăm faptul că persoana vătămată nu va putea fi niciodată titular al
acţiunii penale, nici chiar în situaţiile în care, potrivit legii, aceasta are dreptul de a cere punerea în
mişcare a acţiunii penale prin plângere prealabilă, de a retrage plângerea prealabilă sau de a se
împăca cu făptuitorul, deoarece, chiar şi în aceste cazuri, tot statul este titularul acţiunii penale, iar
persoana vătămată subiect activ secundar al acesteia.
Referitor la aspectul desfăşurării în timp, urmărirea penală se situează între două limite – o
limită iniţială şi o limită finală. Astfel, limita iniţială a urmăririi penale reprezintă începutul
raporturilor juridice procesuale între subiecţii care participă la rezolvarea cauzei penale şi
corespunde cu declanşarea procesului penal, însă mijlocul prin intermediul căruia este informat
organul judiciar despre săvârşirea unei infracţiuni poartă denumirea de act de sesizare, acesta
conţinând atât elementul de informare, cât şi temeiul legal de declanşare a activităţii procedurale4.
Lect.univ.dr., Academia De Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, ginanegrut@yahoo.com.
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Potrivit dispoziţiilor art. 305 alin. (2) CPP, începerea urmăririi penale şi, respectiv,
continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanţă, care va cuprinde, după caz,
menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) şi g) CPP.
Astfel, atunci când din probele administrate la dosarul cauzei rezultă bănuiala rezonabilă că
o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care a fost începută urmărirea penală şi nu există vreunul
dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală
să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. În cazul în care
procurorul supraveghează efectuarea urmăririi penale, măsura dispusă de organul de cercetare
penală se va supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea
penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.
Conform dispoziţiilor art. 305 alin. (1) CPP, organul de urmărire penală dispune începerea
urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită sau a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul
este indicat sau cunoscut.
Continuarea urmăririi penale se va face în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
– există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit o faptă
prevăzută de legea penală;
– nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP.
O altă modalitate de începere a urmăririi penale este reprezentată de declaraţia verbală a
procurorului. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 360 alin. (2) CPP, dacă în cursul şedinţei de judecată se
săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, preşedintele completului de judecată constată acea faptă
şi îl identifică pe făptuitor. În cazul în care procurorul participă la judecată, poate declara că începe
urmărirea penală, pune în mişcare acţiunea penală şi îl poate reţine pe suspect sau pe inculpat.
Apare astfel evident faptul că dintre cele patru faze ale procesului penal, urmărirea penală
ocupă un loc deosebit5 ca activitate prealabilă judecării, strict necesară6 sub aspectul ocrotirii celor
nevinovaţi împotriva unor constrângeri nejustificate, având ca obiect identificarea autorului unei
infracţiuni, prinderea acestuia, descoperirea, ridicarea şi administrarea probelor în vederea trimiterii
în judecată impun existenţa unei faze procesuale premergătoare judecăţii, această etapă purtând
denumirea de urmărire penală.
De altfel, pe parcursul urmăririi penale, organele de urmărire penală au competenţă bine
determinată prin normele procesual penale, iar prin activitatea pe care acestea o desfăşoară,
urmăresc permanent aflarea adevărului cu privire la faptă şi făptuitor, împiedicând astfel tragerea la
răspundere penală a celor nevinovaţi, asigurând, în acelaşi timp, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti7.
Cu toate că acţiunea penală poate fi exercitată de îndată ce s-a săvârşit o infracţiune, punerea
în mişcare a acţiunii penale poate avea loc în momente diferite, plasate pe parcursul fazei de
urmărire penală8.
2. PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE
Spre deosebire de începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale se face „in
personam”, astfel încât pentru aceasta este necesară cunoaşterea persoanei care urmează să fie trasă
la răspundere penală pentru faptele determinate care îi sunt imputate.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 15 CPP, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi
exercitarea acesteia se dispune atunci când există probe din care să rezulte presupunerea rezonabilă
că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care să împiedice punerea în mişcare sau
exercitarea acesteia, cazuri care sunt expres şi limitativ prevăzute în cuprinsul art. 16 alin. (1) CPP.
V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură
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Aceste condiţii de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale sunt prevăzute de
legiuitor în Capitolului I din cuprinsul Titlului I intitulat ,,Acţiunea penală şi acţiunea civilă în
procesul penal”, iar în Capitolul IV ,,Efectuarea urmăririi penale”, la art. 309 este stipulată
procedura de punere în mişcare a acţiunii penale de către procuror, atunci când acesta constată că
din probele administrate în cauză, pe parcursul urmăririi penale, rezultă că o persoană a săvârşit o
infracţiune şi nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale
sau exercitarea acesteia, dintre cele prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP.
Prin compararea acestui text de lege cu dispoziţiile art. 15 CPP identificăm absenţa
consecvenţei legiuitorului în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 309 CPP, pe care le-am redat textual,
aşa cum a considerat legiuitorul să le menţină încă şi după modificarea acestora prin dispoziţiile art.
III pct. 4 din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative9.
Ne punem astfel întrebarea dacă este vorba în acest caz de condiţii diferite sau de omisiunea
punerii în acord a dispoziţiilor celor două norme procesual penale care creează cadrul legal de
reglementare a dispunerii aceluiaşi act procesual, şi anume, punerea în mişcare a acţiunii penale,
deoarece dispoziţiile Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală au suferit numeroase
modificări şi completări, însă sub aspectul menţionat de noi, aceste modificări constatăm că nu au
survenit.
Asupra acestui aspect se impune să facem unele precizări, ca urmare a necesităţii punerii în
acord a dispoziţiilor art. 15 cu cele ale art. 309 CPP, în sensul că iniţial, după intrarea în vigoare a
dispoziţiilor Codului de procedură penală, prin dispoziţiile art. 15 se stipula faptul că ,,acţiunea
penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă
că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau
exercitarea acesteia”, în timp ce dispoziţiile art. 309 CPP, mai înainte de modificarea survenită prin
dispoziţiile O.U.G. nr. 3/2014 stipulau faptul că ,,acţiunea penală se pune în mişcare de procuror,
prin ordonanţă, în cursul cercetării penale, de îndată ce se constată că există probe din care rezultă
motive întemeiate de a crede că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul dintre
cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP”.
În acest sens, considerăm că legiuitorul a dorit menţinerea sintagmei ,,există probe din care
rezultă motive întemeiate” şi în considerarea dispoziţiilor art. 681 CPP 1968, care stipulau că ,,sunt
indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că
persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta”.
Devine totuşi concludent faptul că din coroborarea dispoziţiilor celor două articole, putem
totuşi stabili condiţiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru a se putea dispune punerea
în mişcare a acţiunii penale, şi anume:
– să existe probe din care să rezulte săvârşirea unei infracţiuni;
– să existe probe din care să rezulte că infracţiunea a fost săvârşită de o anumită persoană;
– să nu existe vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale
prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP.
Cu toate acestea, pe de o parte, dacă ar fi să ne referim strict la interpretarea celor doi
termeni ,,probe din care rezultă presupunerea rezonabilă” şi ,,probe din care rezultă motive
întemeiate”, iar pe de altă parte dacă adăugăm importanţa acestui act procesual al punerii în mişcare
a acţiunii penale, singurul instrument juridic procesual penal prin care se realizează tragerea la
răspundere penală a celui care a săvârşit o infracţiune, constatăm faptul că este necesară prevederea
clară, indubitabilă a necesităţii analizei şi a rezultantei acestei analize a probelor administrate sub
aspectul rezultatului care să conducă spre incriminarea celui care a săvârşit o infracţiune, în vederea
aplicării unei sancţiuni. Considerăm astfel că, în aceste condiţii, prin coroborarea probelor
administrate la dosarul unei cauze penale, tragerea la răspundere penală se va putea realiza doar
dacă ,,rezultă motive întemeiate” care să conducă spre dispunerea unei astfel de dispoziţii de către
procuror, şi anume punerea în mişcare a acţiunii penale, căci această sintagmă ,,presupunerea
9
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rezonabilă” în cazul dispunerii printr-o ordonanţă a punerii în mişcare a acţiunii penale ar putea da
naştere la dubii cu privire la îndeplinirea de către probele administrate în cauză a cerinţelor acestora,
şi anume: pertinenţa, concludenţa, utilitatea şi nu în ultimul rând, admisibilitatea acestora, cu atât
mai mult cu cât din momentul punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului, acesta
dobândeşte calitatea de inculpat, devenind parte în procesul penal, conform dispoziţiilor art. 82
CPP.
Devine necesar să precizăm în acelaşi timp care este şi limita finală a urmăririi penale,
aceasta fiind reprezentată de trimiterea în judecată – moment marcat de rechizitoriul dat de către
procuror. Astfel, potrivit art. 327 CPP, atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale
care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi
legal administrate, procurorul emite rechizitoriul prin care dispune trimiterea în judecată.
Limita finală mai poate fi reprezentată şi de soluţia de netrimitere în judecată, situaţie în care
procurorul emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărirea penală.
De menţionat este faptul că atât clasarea, cât şi renunţarea la urmărirea penală se pot
dispune, potrivit legii, şi prin rechizitoriu. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 328 alin. (3) CPP,
procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu, chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe
fapte ori mai mulţi suspecţi şi inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art.
327 CPP, adică faţă de unii inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, iar faţă alţii, soluţia clasării
sau a renunţării la urmărirea penală.
3. CONCLUZII
Considerăm că aspectele precizate mai sus relative la modalitatea de realizare a tragerii la
răspundere penală a unei persoane care a săvârşit o infracţiune se circumscrie necesităţii rezolvării
cauzelor penale deduse judecăţii, dar concomitent, în considerarea tuturor aspectelor procesuale şi
procedurale pe care această instituţie le incumbă, este necesar ca normele procesual penale care
reglementează punerea în mişcare a acţiunii penale să clarifice toate aspectele aflate în legătură cu
procedura aferentă pentru a fi evitate confuziile, precum şi abuzurile în materia punerii în mişcare a
acţiunii penale. În acest sens, se impune punerea în acord a celor două norme procesual penale (art.
15 CPP şi art. 309 CPP) care reglementează această instituţie, sub aspectul necesităţii administrării
,,probelor din care să rezulte” indubitabil identitatea făptuitorului, vinovăţia acestuia, infracţiunea
săvârşită, precum şi împrejurările în care s-a comis fapta de către acesta.
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JANDARMI
PARTICULARITĂȚILE GRUPULUI MILITAR DIN PERSPECTIVA SOCIOPEDAGOGICĂ A EDUCAȚIEI / PARTICULARITIES OF THE MILITARY
GROUP IN THE PERSPECTIVE EDUCATIONAL SOCIETY OF
EDUCATION
Ionel VAȘILIU1
Robert MORAR2
Abstract (en):In relation to the reality of the subunit, the act of education is a two-step process (educatoreducated), in which the participants become aware of their roles, and the commander directs the influences exercised.
Military pedagogy studies the educational phenomenon in a wider social context, overcoming the commandersubordinate bilateral relationship and examines the transformations that occur in close connection with the environment,
with the life of the subunit, on the most different levels, takes into account group processes, positive relationships. or
negative of them, the moods, the dominant tendencies, the level of individual and collective aspiration. In the general
social plane, military education constitutes the projection in a specific field of the education of the members of the
society, a distinct subsystem by its functions and objectives, by the contribution that it brings to the training of
professional fighters.
Keywords: military education, instruction, group, military subunit, psychosocial climate
Abstract (ro): În raport cu realitatea subunității, actul educației este un proces în doi (educator-educat),în care
participanții devin conștienți de rolurile lor, iar comandantul conduce influențele exercitate. Pedagogia militară studiază
fenomenul educațional într-un context social mai larg, depășind relația bilaterală comandant-subordonat și examinează
transformările ce se produc în strânsă legătură cu mediul, cu viată subunității, pe cele mai diferite planuri, ia în
considerare procesele de grup, înrâuririle pozitive sau negative ale acestora, stările de spirit, tendințele dominante,
nivelul aspirației individuale și colective. În plan social general, educația militară constituie proiecția într-un domeniu
specific a educației membrilor societății, un subsistem distinct prin funcțiile și obiectivele sale, prin contribuția pe care
o aduce la formarea luptătorilor profesioniști.
Cuvinte-cheie: educație militară, instrucție, grup, subunitate militară, climat psihosocial

I. Introducere
Marile mutații survenite în societatea româneascăîn ultimii ani au generat transformări
radicale și la nivelul instituției militare, atât în ceea ce privește conținutul activităților desfășurate
cât și a structurilor care o caracterizează. Una din funcțiile fundamentale care o definesc - educarea
și pregătirea tinerilor în vederea îndeplinirii misiunilor a căpătat în aceste condiții noi dimensiuni.
Datorită acestor considerente, în etapa actuală, problematica grupului militar (plutonul) este
tot mai frecvent adusă în atenția specialiștilor din domenii ca : sociologie, pedagogie, psihologie.
Cu atât mai mult, se impune ca necesară abordarea problematicii grupului militar de tip
subunitate precum și implicarea acestora în procesul instructiv - educativ deoarece, este bine cunoscut
faptul că,rezultatele obținute de unități și mari unități încep a se forma la nivelul grupurilor mici.Acesta
este și motivul pentru care în lucrarea de față am încercat o ,,inventariere” a grupului militar mic, înțeles
ca mediu și mijloc specific de socializare a tinerilor, de formare și modelare a personalității
lor.Abordarea problematicii subunităților militare și a educației militare am realizat-o sub aspectul:
- cunoașterii subunităților militare ca grupuri mici cu anumite trăsături specifice, a factorilor
care contribuie la optimizarea procesului instructiv - educativ în cadrul subunității precum și a
rolului deosebit de important al comandantului în conducerea subunității;
- identificării dinamicii grupului militar;
- observării valorii, locului și componentelor educației militare desfășurate în cadrul subunității.
Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica”, Strada I.C. Brătianu, nr. 25 - Drăgășani,
ionel.1977@yahoo.ro.
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De asemenea, am considerat că tratarea acestei teme oferăposibilitatea aprofundării
cunoștințelor de sociologie și pedagogie militară care ne vor fi cu siguranță necesare în munca viitoare.
II. Subunitatea - cadrul educațional specific al elevilor/studenților militari
Grupul mic ,,reprezintă o unitate socialăalcătuită dintr-un număr variabil de indivizi,care își
desfășoară activitatea în comun, îndeplinind roluri distincte, manifestându-se în relații nemijlocite
unii cu alții,aflându-se în interacțiune reciprocă”3.
Studiul grupurilor dezvăluie o serie de ipostaze care ajută la înțelegerea genezei,dinamicii și
mecanismelor lor de funcționare, dar și la orientarea și influențarea evoluției acestora în direcția dorită.
Prin caracteristicile sale, subunitatea militară întrunește notele specifice, definitorii pentru un
grup mic.Grupul militar constituie mediul integrator nemijlocit al individului.Atunci când subunitatea
(plutonul) este bine închegată sunt create și condiții optime pentru adaptarea individului în timp scurt
la rigorile vieții militare.Colectivul în care cel nou venit găsește de la început înțelegere și sprijin
oferăcondiții pentru ca dificultățile de adaptare să fie relativ ușor depășite, chiar și de către tinerii
insuficient maturizați social. Efortul integrator nu este singular,doar al comandantului, ci multiplicat
prin forța colectivului unit,capabil săasimilezeși pe cei nouveniți în subunitate.
Subunitățile militare (plutoane) reprezintă nucleele de bazăîn structura organismului
militar.Atenția ce trebuie să li se acorde decurge în mod obiectiv prin faptul căîn microgrup (grupa–
pluton) au loc totalitatea raporturilor formale și informale,aici se asigură nemijlocit formarea
calităților morale și de acțiune,se dezvoltă rezistenta fizicăși psihică, se însușesc diverse procedee și
forme de acțiune.
Grupul militar ,,nu reprezintă un simplu grup de persoane, ci un ansamblu de individualități
dispuse într-un mod specific, în conformitate cu normele și regulile vieții militare”4.Succesul în
misiuni, în anumite situații este determinat de acțiunile curajoase hotărâte șiiscusite ale
subunităților mici de capacitatea lor de a desfășuraacțiuni de luptă independente. Grupul militar se
reprezintă astfel ca un sistem complex cu particularități specifice.
Determinanta oricărui grup, inclusiv subunitatea, este reprezentată denumărul indivizilor ce
îl compun, mărimea în sine a subunității influențând o serie de procese cum ar fi : rețeaua relațiilor
interpersonale - pe măsură ce numărul membrilor grupului sporește, creste și numărul
relațiilorposibile, dar slăbește durabilitatea interacțiunilor, pentru că nivelul șiintensitatea
intercomunicărilor sunt invers proporționale cu mărimea grupului.
Cunoașterea scopului comun îi ajută pe elevii/studenții militari să-și realizeze reglarea
comportamentului, sădeclanșeze energia pentru o execuție optimă, săînțeleagăși săînvingă mult mai
ușorgreutățilevieții militare, să facă totul pentru a fi pe drumul cel bun.
Structura formală a grupului răspunde unor necesități obiective determinate de misiunile ce
urmează să le îndeplinească, de tehnica, de armamentul și aparatura pe care o folosește, de locul
ocupat în ansamblul din care face parte. Grupul militar nu se constituie pe bază de opțiuni
individuale, subiectiv, ci pe criterii care țin seama de capacitățile, aptitudinile și disponibilitățile de
a îndeplini diverse misiuni și sarcini în condiții de disciplină și ordine desăvârșită.
Strâns legată de caracteristica enunțată apare și cea privind distribuirea de statute și roluri,
foarte clar precizate prin regulamente, instrucțiuniși ordine.Fiecare îndeplinește
o
anumităfuncție,are anumite drepturi, unset de obligații care presupun o conduită, de asemenea,
prescrisă de regulamente,ce asigură o bună funcționalitate întregului grup, fiecărui individ i se
precizează care este rolul lui în organizarea și desfășurarea activității, rol pe care îl exercită pe baza
cunoștințelor,aptitudinilor, priceperilor și deprinderilor sale.
În fiecare subunitate se realizeazăși o ierarhie a autorității, a puterii de influențare
predominând relațiile formale, oficiale, prescrise.Interacțiunea comandant - subordonat, ca relație
de tip vertical, are un sens strict determinat, fiind precis reglementatăîn virtutea statusurilor și
rolurilor pe care le îndeplinește fiecare. În plan orizontal interacțiunile au un caracter mai puțin
determinat ce se constituie sub influența aprecierilor reciproce, exteriorizate sau nu, în interiorul
3
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fiecărei subunități formându-se o rețea de relații afective, de comunicare, care influențează structura
și procesele viețiisubunității.
Sintalitatea este o altă caracteristică a grupului militar, reprezentând personalitatea acestuia
luat în ansamblu. Modul de a fi al fiecărei subunitățievidențiază trăsături irepetabile, proprii, un
anumit fel de a acționa și reacționa la solicitările activității militare. Sintalitatea colectivului este
determinatăînainte de toate de personalitatea comandantului, dar și de ceea ce rezultă din
interacțiunea membrilor grupului, de conduita șicalitățilecelor care îl compun.
Educațiaîn mediul militar se desfășoară mai ales în cadrul grupului și în plus, grupul, ca
factor educațional, are particularități distincte generate de activitățile de tip militar.
Coeziunea constituie una din caracteristicile fundamentale ale microgrupurilor militare, în
afara căreia multe misiuni nu ar putea fi îndeplinite integral sau la timp. Așa cum o
defineștepsihologia socială, coeziunea ,,este o proprietate esențială a grupurilor sociale, exprimând
raporturile de solidaritate și unitate dintre membrii acestora, relațiiîn virtutea cărora grupurile
funcționează ca entități coerente, relativ de sine stătătoare”5. Coeziunea este, așa cum demonstrează
știința și deopotrivă viată, un proces stadial, gradual, cu o anume dinamicăși, ca atare, nu poate fi
lăsată să evolueze la voia întâmplării.
Coeziunea grupului militar exprimă ,,raporturile de atracție reciprocă, exercitatăîntre
oameni în timpul acțiunii, reprezintă comportamentul subunități ca ansamblu unitar caracterizat prin
hotărârea de a acționa promptîn orice împrejurări” 6 .Coeziunea și atmosfera grupurilor mici
influențează atât realizarea obiectivelor generale, cât și o anumităpresiune asupra membrilor săi, în
sensul acceptării anumitor idei, norme, valori, sau efectuării anumitor activități. Coeziunea se poate
constata în comportamentul individual ca șiîn cel de grup, unul dintre indicatorii principali fiind
sensibilitateași receptivitatea la sarcinile comune, conlucrarea, interesul ridicat pentru bunul mers
al activității colective. Cercetările psihosociale experimentale au arătat că, în grupurile cu coeziune,
există o proporție mai mare de reacții active decât în grupurilenecoezive, unde predomină
acceptarea pasivă a opiniilor partenerului de discuții.
Coeziunea subunităților, a oricărui grup militar, deși reprezintă ,,un fenomen psihosocial cu
determinări obiective, este influențată în mare măsură de mulți factori și multe manifestări de ordin
subiectiv, ceea ce impune că formarea coeziunii- stare funcțională absolut necesară existentei
grupului militar, cheia reușitei - să fie un proces bine orientat și condus din punct de vedere
pedagogic”7.Cunoscând cărelațiile din subunitate sunt condiționateși de caracteristicile psihice ale
elevilor/studenților militari, comandantul va urmări să stimuleze dezvoltarea acelor
componenteșirelațiiîn cadrul grupului care, prin efectele lor formative, să contribuie la realizarea
coeziunii subunității.
Așadar, coeziunea trebuie privităca o condiție absolut necesară bunei funcționalități a
grupului, ca însăși modul lui de existentă de șine stătătoare și ca instrument, ca mijloc de a acționaîn
dirijarea grupului.
Climatul psihosocial este considerat de majoritatea specialiștilor ca ,,un fenomen în
înțelegerea dinamicii microgrupurilor sociale, pe de o parte, datorită faptului că la nivelul
climatului regăsim ansamblul trăirilor subiective ale membrilor grupului, generate în contextul
obiectiv al vieții de grup, iar, pe de altă parte, datorităfuncției pe care o îndeplinește climatul în
mecanismul reglării interne a grupului ca sistem”8 .
Referind-ne la organizația militară putem afirma că ,,climatul psihosocial vizează relațiile
interpersonale pe orizontală și pe verticală, modul lor de constituire; el dă expresie rolului
colectivului în realizarea coeziunii, a interacțiunii factorilor externi și interni ce condiționează
formarea personalității luptătorului, gradul de integrare socio – culturală a fiecăruia”9.
Stoinovici, „Climatul pșihosocial și coeziunea”, in colaborare cu I.Cioloca, Pșihosociologie și pedagogie militară, Ed.
Militară, Bucureşti, 1992, p. 118.
6
E. Burdulea, Pentru o cunoaștere științifică a militarilor, Ed. Militară, 1976, p. 72.
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Climatul psihosocial, fenomen propriu oricărei colectivități umane reprezintă atitudinea
subiectivă a membrilor grupului fată de problemele specifice funcționării acestuia. El este obiectiv
determinat de condițiile materiale și spirituale ale indivizilor prin grup . Din această accepțiune
reies mai multe coordonate de bazăși anume:
- fiecare colectiv militar indiferent de mărimea sa sau de natura activității pe care o
desfășoară, are în interiorul său un anumit climat psihosocial propriu care poate să fie la fel, mai
bun sau mai rău decât cel existent în sistemul din care face parte;
- deși este un fenomen de grup, climatul psihosocial reprezintă sinteza atitudinilor
individuale ale membrilor săi, fără a se identifica cu atitudinea unuia sau altuia. El rezultă din
interacțiunile acestora, din ceea ce este perceput ca fiind generat de grup, ca fiind valabil în
ansamblul colectivului;
- este o reacție subiectivă la existenta grupului în totalitatea manifestărilor sale, deoarece
factorii care determină climatul nu acționează asupra indivizilor în mod direct, ci nemijlocit prin
felul în care sunt percepuți, prin prisma personalității membrilor, în special a atitudinilor , a
convingerilor și idealurilor acestora;
- este, în același timpși rezultatul concordanței sau al neconcordanței dintre ceea ce așteaptă
indivizii de la colectivul din care fac parte și ceea ce li se oferăîn mod practic;
- are rol de factor motivațional, de vreme ce se dovedește a fi mobilizator sau inhibant.
Așadar, complexitatea climatului, atât sub aspectul conținutului cât și al determinărilor, ne
obligă să subliniem că pentru o analiză corectă, pentru stăpânirea metodologiei influențării lui, în
sens pozitiv, nu este îndeajuns săacționăm asupra unui factor sau altul - obiectiv sau subiectiv - ci
trebuie luațiîn calcul în totalitate, date fiind interdependențele strânse care există între aceștia.
Se impune o asemenea abordare întrucât, climatul se dovedește un fenomen psihosocial
complex și dinamic, caracteristici ce se imprimăși efectelor pe care le exercită asupra oamenilor și
colectivului în ansamblu.
Din cele expuse mai sus putem trage concluzia cărelațiile interpersonale, climatul
psihosocialși coeziunea pot fi considerate cele mai importante variabile de grup deoarece, tocmai
datorită lor grupul există, se mențineșifuncționează ca o entitate coerentă.
III. Rolul educației militare în formarea profesională
Educația este o activitate fundamentală, ocreație continuă a umanității,esențialăoricărui efort
de dezvoltare umanăși progres social.
Etimologia cuvântului educație ne duce la latinescul “educația”, care, derivat din educa-educare
înseamnă “creștere” ,”hrănire” ,”formare”, înțelegând prin aceasta a avea grijă de creștereasau formarea
copilului, iar provenit din “educa-educare”, are înțeles de “a scoate din” , “a înălța”, ceea ce atribuie
educației rolul de transformare,de trecere de la o stare la alta.
Multă vreme,corespunzător acestor sensuri apropiate ,,educația a fost definită drept o
creștere sau dezvoltare dirijată a copilului,conform forțelor interne și naturale înnăscute.Însă cu
timpul, educația a căpătat sensul unei dirijări a dezvoltării individului într-o direcție dorită,unei
modelări a omului în conformitate cu anumite scopuri dinainte stabilite, potrivit unei voințe sociale.
Numai că această formare a fost limitată de înțelegerea psihicului individului ca un material
inert,din care poți să faci ce dorești, reducându-se astfel educația la o dirijare exterioară,mecanică,
univoca a evoluției omului”10.
Delimitări conceptuale a cunoscut noțiunea de educațieșiîn societatea contemporană, mai ales în
ultimele decenii prin raportare la cerințele obiective ale progresului social, la ceea ce trebuie să devină
structura personalității omului zilelor noastre . În esență, educația “vizează un proces complex,
organizat și progresiv de modificare sau modelare a structurii și competențelor native șidobândite ale
individului conform unui ideal educaționalși anumitor scopuri pedagogice determinate”11.
Educația este una din cele mai mărețe invenții ale geniului uman care ascunde în sine marele
secret al perfecționării naturii umane. Prin forța ei de transformare a omului șiinfluențare a
10
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progresului social, educația afirmă imense puteri, dar șiconsiderabileresponsabilități. Această
succintă abordare în plan teoretic a educației constituie suportul pe care mi-am propus să explic ce
este de fapteducația militarăși care este rolul său în formarea elevilor/studenților militari.
Educațiaîn structurile armate reprezintă obiectul de studiu al pedagogiei militare deoarece
are note caracteristice proprii fată de educația realizatăîn alte domenii ale socialului. Multă vreme a
fost împărtășită ideea conform căreia pedagogia nu are obiect în armată deoarece practica militară la
temelia căreia stătea exclusiv violenta și a cărui autor trebuia să fie un om( soldatul) pregătit pentru
a face fată violentei și orgiilor războiului nu putea să se sprijine pe pedagogie deoarece acesta viza
formarea omului educat, în măsură să se integreze mediului social în care viețuia.
Educația militară ,,este un proces care reflectăcerințelevieții militare exprimând unitar
caracteristicile raporturilor interumane în sistemul militar.Funcționalitatea acestuia este dependentă
de calitatea educației celor care i se integrează,în esență de calitatea formării luptătorilor și a
subunităților, a capacităților de acțiuneîn vederea îndeplinirii misiunilor atât în timp de pace cât și
mai ales, în caz de război” 12.
Așadar,putem defini educația militară drept un sistem de obiective, acțiuni, metode,
procedee și tehnici angrenate unitar de organizații și instituții, în scopul formării calităților necesare
luptătorilor profesioniști,concomitent cu îndeplinirea celorlalte obligații moral cetățenești pe care le
au în societate.
Educarea elevilor/studenților militari este concepută procesual, acțiunile componente fiind
într-o legătură indisolubilă, ele se succed logic,generând acumulări cantitative și transformări
calitative. În sensul său profund,noțiunea de proces este legată de cea de schimbare, „de
transformare în timp,în spațiuși formă a experiențelor individului,a structurilor cognitive și
operatorii,a capacităților sale fizice și intelectuale”13.Privit în această perspectivă,întregul proces de
instruire și educare capătă semnificația unui vast exercițiu de modelare a ființei spirituale și fizice a
individului,ce are loc într-o ambiantă specifică militară.
Pregătirea cadrelor militare printr-un sistem de școli șicentre de perfecționare constituie un
element important al continuității procesului educativ.
Educarea militarilor este un proces complex, care presupune direcționarea clară a
eforturilor, stabilirea modalităților de cooperare între factorii educaționali, o tehnologieși o
metodologie a instruirii adecvate realităților și cerințelor mediului militar.
Situarea pe baze științifice a educației militarilor presupune luarea în considerare a
ansamblului de factori ce intervin și au efecte formative, cum sunt : situații tactice divers concepute
în privința condițiilor de spațiu și timp; militari cu nivel diferit de instruire și cultură , cu stadii de
formare a convingerilor variate; particularități ale educatorilor -comandanți; gradul general de
înzestrare existent.
Educarea militarilor reprezintă un proces ce exercită înrâuriri variate și numeroase asupra
conștiinței sociale, a formării ei din perspectiva apărării patriei; duce la modificări în structura
personalității militarilor, în comportamentul lor, prin motivarea acestora pentru a învăța să lupte,
săacționeze eficient, formează cadrele, ca și tinerii care se instruiesc în spiritul răspunderii pentru
îndeplinirea misiunilor încredințate.
Pedagogia militară , prin dubla ei vocație de cunoaștereși interpretare științifică a educației
militareși transformatoare, de aplicare în procesul instructiv - educativ a principiilor și metodelor
pedagogice asigură echilibrul necesar între gândirea pedagogicăși practica educațională.
Educația și instrucția ,,reprezintă un proces unitar, condus conștient și orientat spre acțiune
practica,eficientă.Formarea luptătorului este urmarea unor inseparabile acțiuni instructiveducative”14.
În pedagogia militară se utilizează termenul ,,formativ”pentru a desemna cuplul instrucțieeducație, înțeles ca rezultat al intervențiilor ce duc la dezvoltarea tinerilor militari din punct de
vedere intelectual, fizic, moral,la transformări ale psihicului,la o putere crescută de adaptare în
E. David, Elemente de pedagogie militară , Sibiu, 1996, p. 17
“Educarea curajului militarilor”, Spirit Militar Modern, nr.6/2001, p. 14.
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condiții foarte variate de mediul sporirea capacității lor de decizie șiacțiune. ,,Formativul” vizează
restructurarea personalității și declanșează procese ce pot genera modificări în mediul profesionalși
social. În acest context,educația apare ca fiind procesul prin care educatul este învățat se formeazăși
dezvoltă deprinderi, priceperi șiabilități de către educator (instructor) de a utiliza eficient ceea ce i sa transmis și a însușit prin instrucție.
Legătura educației cu instrucția presupune însăși unele distincțiiîntre cele două tipuri de
influențareformativă. Instrucția, ca parte inseparabilă a procesului formativ, se concretizeazăîn
cunoștințe, operații și capacități, în acțiuni aplicativ-practice.Îneducație se produc și influențe
neintenționate,care nu pot fi cuprinse în sfera înrâuririlor conduse.
În instrucție au loc influente organizate, prestabilite, exercitate de factori responsabili, de
comandanți. Aceste influente se exercită cu mijloace specifice, pe bază de programe complexe,
orientate în conformitate cu principii psihopedagogiceși subordonate scopurilor educative propuse.
În procesul de instrucție al militarilor apare ,,fenomenul de tranziență,care constăîn creșterea
exigentelor fată de însușirea regulilor acțiunii militare în raport cu transformările sociale și individuale
produse de introducerea progresului științifico-tehnic,de perfecționare a tacticii, evoluția generală a
gândirii militare”15. Tranziența stimulează perfecționarea instrucției, căutarea unor soluții noi pentru
adaptarea cât mai deplină a luptătorului la mediul șiviatăostășească, la cerințele luptei armate.
Unitatea instrucției cu educația se reflectă și în statutul comandantului de specialist militar și
educator, în modul cum este conceputăpregătirea militară , teoreticăși metodică a cadrelor.
Nu se poate ignora efectul pe care îl au metodele folosite de comandanți asupra interesului,
motivației,în canalizarea efortului individual pentru pregătire. Fără dezvoltarea interesului, a
curiozității,fără instituirea unei motivații corespunzătoare, militarul învață sumar, ceea ce va
repercuta negativ asupra nivelului pregătirii sale. Lipsa de cointeresare prelungită devine o frână, nu
numai pe planul instruirii militare ci șiîn calea dezvoltării multilaterale a personalității tânărului.
Cu cât mediul social, deci și cel milita , este mai bogat în incitări, cu cât se aplică ,,sisteme
justificate științific care sporesc, prin antrenamente și rezolvări de probleme, capacitatea de efort
șicalitățile volitive,cu atât cresc premisele de amplificare a forței productive a tinerilor militari”16.
Un rol esențial în formarea calităților de luptător la tinerele generații, îl are procesul de
învățare din armată, activitate fundamentală prin care se rezolvă sarcinile instrucțieșieducației
militare. Învățarea dezvoltă calitățile intelectuale, în primul rând, gândirea, imaginația și memoria, dar
formează,în același timp,la fiecare militar deprinderile caracteristice pentru omul acțiunii practice,
capabil să reacționeze prompt la solicitări variate, să-și reorganizeze rapid și corect modalitățile de
intervenție, să fie apt de restructurări comportamentale în condițiineobișnuite de risc.
Procesul instructiv-educativ în armată are un caracter integrativ. Nu se pune problema de a
face din fiecare militar un depozit de cunoștințe, ci de a-l forma astfel încât săobțină randament
mereu sporit în activitatea practică, să fie apt de perfecționări. Educația are ca scop să dezvolte
capacitatea de decizie chiar atunci când militarul este pus în situația de a acționa independent.
Totodată, educația este rezultatul acumulării cantitative de calități dobândite prin exersare și
apoi investite în acțiuni, în comportament pe timpul îndeplinirii misiunilor.
O situație pedagogică specifică ia naștere la nivelul subunității unde,într-un anumit sens
începe educația militarăși se finalizează obiectivul privind formarea luptătorului.În subunitate începe
pregătirea, se materializează modelele formative și se fac noi proiecții care îmbunătățesc modelele.
Educarea moralului reprezintă un proces educativ de mare importanță care cade în sarcina
educatorului militar;se consideră,și nu fără temei, că moralul individual și cel al subunității sunt
factori deosebit de importanți ai capacității de luptă.
Se înțelege prin moral un set de convingeri întemeiate pe argumente diverse ce favorizează
succesul acțiunilor în care este angrenat . Moralul întreține participarea la viața subunității, îl
determină să se contopească cu procesul educațional din subunitate.
Educarea moralului “exprimă ideea necesității desfășurării unor acțiuni educative care duc la
păstrarea și dezvoltarea acelor convingeri și stări de spirit care garantează angrenarea totalăîn
îndeplinirea sarcinilor pe care le are”17.
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În educarea moralului,comandantul pornește de la cunoașterea subordonaților, de la starea
momentană a moralului lor precum și de disponibilitățile de schimbare.El trebuie să stăpânească
atât tehnicile de cunoaștere cât și pe cele de influențare,să știe care sunt indicatorii moralului și cum
se depistează nivelul lor.Procesele educative din armată sunt suficient de diversificate și la
dispoziția comandantului pentru ca acesta săîndeplinească rostul său educațional, fructificarea
valențelor de care dispun în sine, depinde în exclusivitate de pregătirea și pasiunea acestuia.
IV. Concluzii
Cercetarea noastră vizând actul educațional desfășurat în cadrul subunității militare,am
încercat să arătăm căîn procesul de instrucție și educare al tinerilor, nimic nu poate fi lăsat la voia
întâmplării, totul trebuie conștientizat,supus sistematic analizei și controlului,datorită urmărilor
directe pe care le au faptele și atitudinile comandantului.
Eficacitatea procesului instructiv - educativ și în general, a tuturor acțiunilor desfășurate în
cadrul subunității militare este condiționată de o mulțime de factori obiectivi sau subiectivi, de
ordin material sau spiritual .
Factorul cu rol decisiv în realizarea unui act educațional performant în cadrul grupului
militar îl reprezintă comandantul . El este cel care își pune decisiv amprenta asupra obținerii unor
rezultate bune sau foarte bune în procesul de educare și instruire.
În toată activitatea pe care o desfășoarăîn cadrul subunității trebuie să țină seama de
raporturile sale cu subordonații. Considerăm că o comandăînseamnă, înainte de toate, a ține la
oamenii tăi, a convinge în loc de a constrânge și înainte de orice, a da un exemplu prin propria
conduită. Fiecare comandant trebuie să vadăîn subordonat un partener pe care poate să-l facă să
capete încredere în sine.
Relația șef - subordonat trebuie să fie practic o relație între comandant și colaboratorii săi
pentru a fi înlăturate barierele rigide care împiedică spiritul de inițiativă,creativitate, afirmare la
parametrii maximi . Practica zilnică din subunități demonstrează fără echivoc că rezultatele foarte
bune reprezintă rodul conlucrării directe și eficiente dintre șef și subordonați .
De asemenea,cercetarea a scos în evidență importanța factorilor care conduc la creșterea
performantelor subunității militare : coeziunea , climatul pșihosocial, relațiile interpersonale, stilul
de conducere adoptat de comandant.
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SINCRONISMUL ETICĂ-LEADERSHIP ÎN STRUCTURILE MILITARE /
SYNCHRONISM ETHICS-LEADERSHIP IN MILITARY STRUCTURES
Robert MORAR18
Ionel VASILIU19

Abstract (en.):Leadership, defined in specific terms of group dynamics, personality, behavior, power of
conviction, interactions with collaborators and especially the role played in the organization, plays an important role in
the performance of groups and organizations. In this approach and understanding study it is not so important to
formulate a complete and academic definition, but to interpret leadership in the organizational framework, by becoming
aware that the leader is different than the manager. Intuitively, the world understands that leadership is about leading
people and influencing what they are doing or causing others to follow you. However, this is also an attribute of the
hierarchical position that comes from intelligence or knowledge, which can be interpreted as a function of personality or
as a behavioral component.
Keywords: leader, leadership, ethics, morality, values, principles, culture, responsibility
Abstract (ro.): Leadership-ul, definit în termeni specifici dinamicii de grup, personalității,
comportamentului, puterii de convingere, interacțiuni cu colaboratoriiși mai ales rolului jucat în organizație, are un rol
important în performanța grupurilor și a organizațiilor. În acest studiu de abordare și înțelegere nu este atât de
importantă formularea unei definiții complete și academice, ci interpretarea leadership-ului în cadru organizațional, prin
conștientizarea faptului că liderul este altceva decât managerul. Intuitiv lumea înțelege că leadership-ul înseamnă a
conduce oamenii și a influența ceea ce fac aceștia sau a-i determina pe alții să te urmeze. Acesta este însă și un atribut al
poziției ierarhice ce provine din inteligență sau cunoștințe, putând fi interpretat ca o funcție a personalității sau ca o
componentă comportamentală.
Cuvinte-cheie: lider, leadership, etică, morală, valori, principii, cultură, responsabilitate

I.
Introducere
Așa cum spunea James Kouzes, leadership-ul este o relație reciprocă între cei care aleg să
conducă și cei care aleg să îi urmeze.
Știm cu toții că leadership-ul presupune multe lucruri ca, de exemplu, viziune, principii și
integritate. Leadership-ul se bazează, în special, pe puterea de a motiva pe alții cu ajutorul
cuvintelor și faptelor. Leadership-ul etic, pe de altă parte, are ca scop dimensiunea etică a motivării
persoanelor și îndrumarea acestora către respectarea principiilor eticii. Evident, leadership-ul etic
este o problemă complexă, care trebuie clarificată, având în vedere două dimensiuni: procedurală
și, una puțin mai substanțială, bazată pe caracteristici.20
În partea procedurală ne-am aștepta să întâlnim, de exemplu, aspecte legate de procesul de
luare a deciziei pe principii etice. Ne-am aștepta ca liderii etici să recunoască importanța consultării
cu persoanele afectate de decizii înainte ca acestea să fie puse în practică. A lua în serios acest
aspect înseamnă a trata oamenii asupra cărora se vor răsfrânge consecințele procesului de decizie
cu demnitatea și respectul care li se cuvin.
O atenție deosebită a fost acordată în ultimii ani laturii procedurale a leadership-ului etic. Sa discutat mai mult despre răspunderea liderilor pentru acțiunile realizate de organizațiile în care
aceștia ocupă un rol cheie , în special în politică și în afaceri. Din cauza neînțelegerilor, în sectorul
financiar mai ales, dar nu numai acolo, un număr important de organizații au adoptat coduri etice
formale. Dar codurile etice pot orienta greșit și pot avea de asemenea o importantă contribuție la
dezvoltarea unor noi probleme de etică. Aceasta se întâmplă deoarece etica este o problemă
complicată și trebuie recunoscut că un cod de genul acesta nu poate răspunde tuturor întrebărilor
referitoare la subiectul etică. Într-adevăr, dacă datoria de a acționa conform eticii este de a analiza
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aplicarea principiilor generale ale acesteia, cum ar fi obligația de a trata fiecare persoană cu
demnitate și respect în cadrul unor situații particulare, atunci codurile de etică nu vor putea
cuprinde soluții complete. Acestea pot induce în eroare susținând că un anumit comportament este
greșit în orice situație, pe când în situații limită ar putea să nu fie cazul.
Se cunoaște că, sub aspect procedural, liderii nu ar trebui să se pună în conflicte de interese.
Chiar și aparentele conflicte de interese ar trebui evitate ori de câte ori este posibil.
Partea bazată pe caracteristicile leadership-ului etic este mai importantă decât cea
procedurală, dar pare a primi mai puțină atenție. O analiză atentă a ceea ce înseamnă, din această
perspectivă, a fi lider ghidat după principii etice, pune în evidență rolul curajului, de exemplu. Este
adeseori destul de dificil să conduci într-o direcție conformă cu etica dar să te lovești de punctul de
vedere al unor indivizi care nu au nici cea mai mică idee despre faptele morale. Este necesar să
găsim modalități de a-i proteja pe acești lideri ,,curajoși”.
Atunci când facem referiri la conceptul de „leadership etic”, lipsa curajului și a
independenței în gândire sunt obstacole mai mult decât relevante în luarea unei decizii „corecte”,
care nu contravine normelor morale. Însă trebuie să luăm în calcul și lipsa de imaginație; dacă nu
putem vedea în spatele granițelor aparente ale problemelor de rezolvat, cu siguranță nu vom putea
vedea nici calea spre decizii ghidate după principii etice.
Inteligența și personalitatea liderului sunt factori deosebit de importanți în drumul acestuia
către realizarea obiectivelor. Succesul unui lider este conturat după „tabla de valori” după care se
ghidează acesta.
II. Rolul dimensiunii morale a leadership-ului
Atât Gardner (1990), dar și Burns (1978) au scos în evidența importanța dimensiunii morale
a leadership-ului. Gardner a argumentat faptul că liderii trebuie judecați în baza unui sistem de
valori, nu în funcție de eficacitatea acestora. În viziunea acestuia, relațiile dintre lideri și ceilalți
indivizi din organizație trebuie să fie bazate pe principii etice, fiind de acord cu filozoful Immanuel
Kant care sublinia faptul că liderii trebuie să-și trateze subordonații ca ființe umane, nu ca simple
„obiecte” care ajută la îndeplinirea obiectivelor din organizație, dar acest lucru nu implică
obligatoriu ca liderii să adopte un stil democratic. Privitor la dimensiunea morala a leadership-ului,
Burns susținea afirmația că „liderii care nu au un comportament bazat pe principii etice, nu arată
adevăratul leadership”.21
Un aspect comun pe care îl întâlnim la liderii de succes, este faptul că aceștia au tendința de
a-și alinia propriile valori la cele ale organizației. Practic ei fac legătura între propriul set de valori
și cel al organizației din care fac parte.
Ne punem întrebarea în ce măsură valorile afectează leadership-ul. England și Lee (1974)
susțineau faptul că valorile pot afecta leadership-ul în șase modalități diferite.
Valorile influențează percepția liderilor asupra situațiilor create. Liderii care sunt preocupați
doar de îndeplinirea obiectivului organizației, văd problemele personale ale subordonaților ca pe un
obstacol în calea succesului acesteia, iar liderii care sunt preocupați și de situația oamenilor din
organizație, văd acele probleme ca pe oportunități de a-și ajuta subordonații.
Sistemul de valori al liderilor afectează soluțiile generate de aceștia în cadrul diferitelor
probleme. Dacă liderii sunt curajoși și au încredere în forțele proprii, este foarte probabil ca aceștia să ia
decizii corecte pentru organizația respectivă, dar să nu țină cont de latura politica din macro-organizație.
Valorile ne oferă o „baza de date” care influențează liderii atunci disting între „bine” și
„rău” , între comportament „etic” și comportament „neetic”.
Valorile afectează modalitatea de acceptare sau respingere a presiunilor și obiectivelor
organizaționale. Liderii care manifestă preponderent o atitudine obedientă, nu-și vor pune niciodată
întrebări cu privire la obiectivele organizației. Oricum există și lideri independenți în acțiunile
proprii care analizează obiectivele organizației și chiar rezistă la politicile de implementare
existente în organizație.
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În calitate de procedeu de influență, leadership-ul este un important mecanism de întărire și
înrădăcinare a valorilor sociale și militare în structurile militare. Intenționat sau nu, liderii militari,
prin comportamentul lor, trimit mesaje în legătură cu ceea ce este important sau nu în organizație.
În măsura în care comandanții (șefii) servesc, personifică și apără conștient valorile, ei certifică
validitatea acestor valori și le fac credibile; în plus, le dau subalternilor lor o indicație generală
despre modul în care ar trebui să se orienteze și să-și regleze propriul comportament. În esență,
exercitarea unui leadership eficace este crearea, exprimarea și apărarea valorilor. Liderii militari
creează valori prin stabilirea a ceea ce este important pentru funcționarea instituției.
Întemeind deciziile, politicile, practicile și cultura pe etosul militar, liderii militari exprimă
valori. Recunoscând profesionalismul militarilor din serviciul activ și comemorând realizările și
sacrificiile generațiilor precedente, liderii militari apără și perpetuează valorile instituționale, tradițiile
și patrimoniul nostru. 22 Integritatea, adică dreptatea, probitatea și coerența între comportament și
valorile și principiile morale, reprezintă legătura esențială între aceste categorii de valori.
Dacă întregul personal al instituției dovedește integritate, putem fi siguri că ceea ce este
valorizat în termeni de rezultate va fi realizat într-un mod compatibil cu normele de conduită în
general acceptate și dorite. Șefii, prin integritatea lor, întăresc această relație reamintind preceptele,
dând exemplu, respectând practicile organizaționale și luând măsurile disciplinare la nevoie. Dacă
ei nu sunt integri, nu pot câștiga încrederea celorlalți, nu-i pot determina să-și facă munca de o
manieră onorabilă sau să protejeze reputația armei în calitate de instituție profesională. Totuși, nu
este ușor să trăiești, în același timp, potrivit tuturor valorilor instituționale, pentru că valorile ce
înconjoară eficacitatea în structurile armateși, prin extensie, eficacitatea șefilor sunt dificil de pus de
acord. Subiecte importante își dispută adesea atenția, timpul, banii și alte resurse limitate. Totuși,
alegeri trebuie făcute și există uneori impresia că valorile instituționale se opun unele altora. De
exemplu, valorile îndeplinirii misiunii și asigurarea bunăstării personalului sunt inevitabil dificil de
pus de acord și acest fapt este în special evident în situații operaționale în care trebuie să se pună în
pericol sănătatea, securitatea și uneori viața oamenilor pentru a executa o sarcină crucială.23
Liderii și comandanții analizează și cântăresc acest gen de risc înainte de a expune
subordonații pericolului și, la nevoie, le explică acestora de ce trebuie asumat riscul sau încearcă săi convingă pe superiori să reconsidere misiunea.
La fel, necesitatea introducerii unui anumit control și o anumită stabilitate în funcționarea
organizațională (valoarea dimensiunii integrare în mediul militar) poate, în organizațiile puternic
birocratizate, să se opună nevoii de suplețe dacă se vrea păstrată capacitatea de acțiune în
circumstanțe excepționale, de schimbări neprevăzute sau de catastrofă (valorile dimensiunii adaptare
la lumea exterioară) la fel, omogenizarea ce rezultă din îndoctrinarea militară și conformitatea pe care
o aduce coeziunea în interiorul unui grup poate să limiteze diversitatea și independența spiritului,
necesare pentru a găsi soluții inovatoare la problemele cu caracter de noutate.
De asemenea, există o tensiune naturală între imperativul care constă în obținerea
rezultatelor dorite (atingerea obiectivelor stabilite) și cel care constă în asigurarea cu mijloace de a
ajunge acolo, pe căi compatibile cu normele legale, etice și profesionale (valorile fundamentale ale
conduitei). Un pericol frecvent aici este ca presiuni exercitate din exterior sau impuse de sine însuși
în vederea atingerii unui obiectiv, respectarea unui termen sau economisirea resurselor rare să
determine un lider să încalce o regulă sau să ignore o obligație etică pentru a ajunge mai repede la
„ținta” propusă.
Desigur, liderii militari trebuie să cunoască valorile fundamentale ale armei, să trăiască
potrivit lor și să le apere, dar, totodată, trebuie, indiferent de nivelul ierarhic pe care se află, să facă
față dilemelor morale ale lumii reale.
Ofițerii, în calitate de lideri militari, sunt adevărate modele pentru colegi și subordonați, și
nu în ultimul rând pentru o mare parte din populația civilă.
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III. Climatul etic în leadership
Acțiunea etică a individului precum și climatul etic stabilit de cei cu funcții de comandă sunt
factori deosebit de importanți în funcționarea organizației militare. Climatul etic în mediul militar
influențează în mod pozitiv gândurile și acțiunile liderilor militari de la baza piramidei. A lua
comanda unei subunități bine educate etic, este mult mai ușor decât a educa o subunitate care a uitat
latura etică a acțiunilor. Oricine face greșeli și uneori are acțiuni nejudecate în prima fază și din
acest motiv, liderii militari trebuie să anticipeze aceste situații, să intervină și sa facă ajustări în ceea
ce privește comportamentul acestora. Liderii militari trebuie să-și canalizeze efortul pentru
realizarea unui climat proactiv în care leadership-ul unității controlează situațiile, și pentru
înlăturarea (dacă este cazul) climatului reactiv, în care situațiile dictează rezultatul acțiunilor. Cu
alte cuvinte, liderii trebuie să-si controleze organizația pentru a evita eventualele consecințe
dezorganizanteși uneori ireversibile.
Profesia militară presupune plasarea interesului propriu în urma interesului de grup, ceea ce
nu este tocmai o acțiune prezentă în celelalte organizații din societate, unde nevoile individuale și
obiectivele personale sunt tratate prioritar fața de cele de grup. Poate nu este cel mai bun exemplu
dar cu siguranță generează încredere și loialitate față de actul de comandă.24
Este necesar ca subordonații să nu manifeste rețineri atunci când se apropie de lideri, iar
aceștia din urmă să fie siguri pe acțiunile proprii și să ia în considerare și alte puncte de vedere chiar
dacă nu se potrivesc cu ale lor. Oricum, dacă decizia este luată, negocierile s-au terminat și
subordonații recunosc această decizie ca fiind cea mai bună. În cele din urmă, responsabilitatea
etică îi revine individului dar să nu uităm că există limite în ceea ce privește executarea unui ordin
care contravine normelor morale.
Liderii organizaționali au puterea de a recompensa sau pedepsi membrii organizației pentru
comportamente acceptabile sau inacceptabile. Liderii controlează și sunt responsabili de folosirea
recompenselor și a pedepselor ce influențează comportamentul organizațional și în consecință
influențează comportamentul etic. Liderii ne influențează prin comportamentul lor și prin
consecințele acțiunilor lor.
De obicei, greșelile colegilor ne atrag mai mult atenția și suntem tentați să le raportăm la ce
este dezirabil pentru organizație. Este de dorit ca abaterile să nu rămână nepedepsite, iar
comportamentele dezirabile, dacă sunt lăudate, să nu se producă doar pentru recompense.
Stresul, atât organizațional, cât și individual, poate avea efecte asupra comportamentului moral
deoarece în condiții înalt stresante performanța și judecata pot suferi. Printre cei mai importanți factori
stresanți asupra comportamentului moral sunt conflictul de rol și cel al supraaglomerării.
Când primim prea multe lucruri de făcut și dispunem de insuficiente resurse pentru a
îndeplini sarcina sau așteptările sunt nerealiste, suntem puși în fața unor situații care creează
presiuni asupra noastră, mai ales dacă violează propriul standard de valori etice.
Putem avea, de asemenea, experiența conflictului dintre un ordin al șefului și propria
evaluare a impactului său asupra noastră sau a subordonaților noștri, mai ales dacă suntem la rândul
nostru lideri. Când stresul este mare acest conflict de rol poate fi rezolvat într-un mod neetic, prin
orice mijloace, pe care le putem folosi pentru a face față situației.
Competiția între membrii organizației sau între grupuri și organizație poate duce la
îmbunătățirea performanței. Oricum, competiția extremă, mai ales când resursele de recompensare
sunt limitate, poate crea presiuni ce conduc la un compromis care presupune o abatere de la
standardele etice.
Fiecare grup și organizație își dezvoltă atât norme formale cât și norme informale. Normele
dezvoltate de grup sunt adesea mai funcționale și cu mai mare putere de influență asupra
comportamentului decât normele sau reglementările formale. Aceste norme pot promova un
comportament moral sau imoral, în funcție de forma pe care o au. Una din sarcinile liderului
organizațional este de a stabili și menține un climat etic. Pentru a realiza aceasta, este necesar să
evalueze sau să diagnosticheze organizația în termenii acestui climat etic. 25
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Problema centrală a relației lider-subordonați este cea a încrederii. Nici un colectiv închegat
- ca bază pentru performanțe bune pe termen lung - nu se poate realiza fără încredere. Această cheie
de boltă a climatului etic are mai multe ipostaze de manifestare, între care determinantă rămâne
încrederea liderului în subordonați. Ea generează încrederea subordonaților în lider și încrederea
între subordonați. Un adevăr axiomatic al teoriei organizațiilor sună astfel: „încrederea se câștigă
prin încredere, iar neîncrederea generează, inevitabil neîncredere”.
Neîncrederea comandantului (liderului) în subordonați - din păcate prea des întâlnită și
printre noi - pleacă de la premisa eronată în legătură cu felul natural de a fi al omului; conștient sau
nu, declarat sau nu, se consideră că mulți oameni nu sunt capabili de responsabilitate, sunt lipsiți de
creativitate și inițiativă în rezolvarea sarcinilor, iar pentru atingerea obiectivelor trebuie
supravegheați și constrânși, întrucât au tendința de a se sustrage de la muncă.
Teoria și practica conducerii demonstrează convingător că acest punct de vedere este fals.
Oamenii pot muncii și fără a fi împinși permanent de la spate, sunt capabili de inițiativă și
creativitate, se pot autocontrola, cu condiția să fie corespunzător motivați. Se cere cu acuitate, prin
urmare, o schimbare hotărâtă de opțiuni dinspre supraveghere și constrângere spre motivare.
Această pereche de atitudini identificabile în comportamentul comandantului (liderului) încredere-neîncredere - declanșează un complex de alte caracteristici.
Un comportament strict legat de încredere este și încurajarea independenței și inițiativei
subordonaților. Singura posibilitate reală de formare a unor subordonați responsabili este punerea
lor în situația de a lucra independent, de a gândi, de a trăi pe propriile picioare, de a-și asuma
răspunderi. Omul, subordonatul pe care îl dorim nu este cel care nu-și supără și nu-și contrazice
șeful, care spune “am înțeles” chiar și atunci când nu a priceput nimic, care nu are nici o părere și
nici o inițiativă, care este pur și simplu “cuminte”. Omul corect format este cel care știe ce are de
făcut, care pricepe ceea ce face și înțelege necesitatea, pentru că este convins că așa trebuie făcut și
nu altfel. Acest subordonat oferă garanția că își face datoria și atunci când comandantul nu mai este
lângă el, chiar și atunci când nu mai are cine să-i spună la tot pasul ce și cum să facă.
Un adevăr pe cât de cunoscut, pe atât de ignorat, ne arată că succesul in leadership este
obținut de acel lider care se sprijină pe colectiv, pe experiența și participarea oamenilor, pe
capacitatea și inițiativa subordonaților. Este important să ne intereseze sincer nevoile, frământările
și trebuințele oamenilor, nu numai pentru că este democratic să procedăm așa, ci și pentru că este în
beneficiul muncii. Liderul trebuie să știe să asculte, să fie capabil să-i facă pe subordonați să-și
simtă importanța în organizația în care își desfășoară activitatea.
Un alt aspect cu implicații importante asupra vieții unui colectiv militar îl constituie
evaluarea și aprecierea rezultatelor muncii subordonaților. Să ne punem cu toții câteva întrebări:
suntem gata să lăudăm (pe merit) un subordonat în aceeași măsură în care suntem porniți să-l
criticăm ? ; Suntem la fel de generoși în ambele ipostaze ?; Nu cumva am uitat să mai recunoaștem
explicit și la vreme rezultatele oamenilor?
Să lăudăm oamenii atunci când fac o faptă bună și să-i criticăm atunci când greșesc; să
facem acest lucru fără părtinire. Toți au și părți pozitive și părți negative în conduita lor. Numai că
adesea din păcate, după felul în care se dau exemplele în materialele de analiză, sau chiar
recompensele, unii au, se pare, numai părți negative, realitatea demonstrând că nu este chiar așa.
Este bine să ne aducem aminte că nimic nu distruge mai mult ambițiile unui om decât
nerecunoașterea muncii depuse, criticile nedrepte sau aruncate la întâmplare de liderii lor, precum și
atribuirea de merite unora, care în mod real nu le au.
Este indispensabil să-i arăți omului că greșește, dar s-o faci în așa fel încât să-i respecți
demnitatea, să-l încurajezi, să-l convingi că stă în puterea lui să remedieze neajunsurile, să-i oferi
intactă șansa îndreptării. Acestor atitudini ar trebui să li se asocieze tactul și calmul deoarece
agitarea este aducătoare de precipitare.
Un aspect păgubitor ce se manifestă încă în relația lideri-subordonați este diminuarea
considerabilă a disponibilității unor lideri de a-și recunoaște deschis față de subordonați propriile
greșeli, considerându-se că aceasta ar duce la pierderea autorității. Credem că este puternic acel
lider care are tăria de a recunoaște atunci când greșește și că puterea de a remedia o greșeală este
direct proporțională cu puterea de a o recunoaște.
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Chiar și când stresul sau competiția sunt relativ ridicate, organizația poate avea un climat
sănătos. Oricum, o organizație poate fi serios afectată dacă climatul este afectat de stres și o
competiție înalte, prin direcționări sau instrucțiuni neclare, prin sisteme neclare sau sărace de
recompense sau prin sancționare în funcție de comportamente inacceptabile.
Cercetările au demonstrat o relaționare empirică între nivelul de onestitate definit în termenii
loialității angajaților față de organizație și climatul etic al organizației.
Comportamentul moral al membrilor organizației determină beneficii importante în plan
organizațional. Moralitatea probată în timp conferă organizației un anumit statut, o anumită
recunoaștere socială. Membrii organizației sunt cetățeni respectați, primind recompense financiare,
pe lângă cele conferite de statut.
Uneori, profesiuni întregi sunt percepute din prisma comportamentelor liderilor lor sau al
majorității membrilor branșei respective, pierzând încrederea și credibilitatea socială datorită
practicilor imorale și neseriozității.
Liderul este figura centrală în crearea și menținerea climatului etic în organizație. Indivizii
își dezvoltă sisteme de valori etice personale înainte de a se alătura organizației. Etica personală (a
individului), se concretizează în comportamentul său și poate să-i influențeze și pe ceilalți, mai ales
dacă persoana respectivă e lider la un anumit nivel în organizație. Oricum, organizația exercită o
influență puternică asupra comportamentului moral al membrilor săi, aceasta crescând în timp, pe
măsură ce individul devine tot mai mult omul organizațional, integrat în organizație.
Un climat în care deciziile etice sunt luate aproape instinctiv la orice nivel al leadership-ului,
este dezirabil.26
IV. Concluzii
Liderii militari trebuie să pună interesele subordonaților înaintea interesului propriu, să-și
stabilească înalte standarde ale eticii și să se străduiască să le atingă în acțiunile personale, să
trateze subordonații cu respect și să nu uite că aceștia sunt ființe umane.
Cadrele militare au o înaltă obligație etică de comportare morală. Ei își asumă liber obligația
morală de a servi țara. Etica profesiei militare derivă din scopul instituției, acela de a apăra societatea,
drepturile și libertățile fundamentale ale membrilor săi. De aceea sunt necesare standardele înalte de
comportament moral pentru a menține încrederea și credibilitatea publică. Loialitatea și supunerea,
respectarea adevărului, păstrarea promisiunii, respectul celorlalți, a drepturilor omului sunt printre
valorile centrale ale eticii profesiei militare. În lipsa acestora statul de drept, valorile naționale scrise și
nescrise ar deveni simple precepte teoretice fără aplicabilitate practică.
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CUNOAȘTEREA DE CĂTRE FORȚELE DE ORDINE A RĂSPUNSULUI
PSIHOLOGIC ÎN SITUAȚII DE CONFLICT / THE KNOWLEDGE
BY THE POLICE FORCES OF THE PSYCHOLOGICAL RESPONSE
IN CONFLICT SITUATIONS
Cristian – Marian RADU27
Abstract (en.): Efficient communication is vital to crisis situations. Confronting a „boundary situation",
unheard of, puts the policeman in a position to behave both in a professional, elaborate manner, as well as in an
elaborate, uncontrolled, reflexive manner, called a „coping reaction".
Therefore, the knowledge, of both the self-control mechanisms, that can be adopted by law enforcement
personnel, and the pre-reflexive, uncontrolled defence mechanisms, that may be adopted by both the police and the
„subjects" in „boundary situations”, is vitally important for the way the policeman performs his specific duties,
according to the law, and avoids wrong operational decisions.
The paper highlights both an analytical-existential perspective of the process of installing these defence
mechanisms, their mode of manifestation in correlation with the existential fundamental motivation affected, as well as
a set of recommendations on the mode of action, for the personnel in charge of applying the law and avoiding the
institutional vulnerability.
Keywords: crisis, boundary situation, pre-reflexive defence mechanism, coping, existential situation,
fundamental - existential motivations, wrong operational decisions, institutional vulnerability.
Abstract (ro.):Comunicarea eficientă este vitală situațiilor de criză. Confruntarea cu o „situație limită”,
nemaiîntâlnită, pune polițistul în postura de a se comporta atât într-o manieră profesionistă, elaborată, cât și într-o
manieră neelaborată, necontrolată, reflexivă, denumită „reacție de coping”. De aceea, cunoașterea atât a mecanismelor
de autocontrol ce pot fi adoptate de către personalul de aplicare a legii cât și a mecanismelor de apărare pre-reflexive,
necontrolate, posibil a fi adoptate atât de către polițiști cât și de către „subiecții” aflați în situații limită este de o
importantă vitală pentru modul în care polițistul își îndeplinește atribuțiile specifice, potrivit legii și evită decizii
operaționale eronate.
Lucrarea reliefează atât o perspectivă analitic-existențială a procesului de instalare a acestor mecanisme de
apărare, a modului lor de manifestare în corelație cu motivația fundamentală existențială afectată cât și un set de
recomandări privind modul de acțiune, destinat personalului însărcinat cu aplicarea legii și evitării vulnerabilității
instituționale.
Cuvinte-cheie: criză, situație limită, mecanism pre-reflexiv de apărare, coping, situație existențială, motivații
fundamental - existențiale, decizii operaționale eronate, vulnerabilitate instituțională.

I. INTRODUCERE
Toți angajații din cadrul forțelor ce asigură ordinea și siguranța publică au fost și sunt
beneficiarii unei instruiri de specialitate, atât în cadrul pregătirii lor inițiale pentru profesie, cât și în
cadrul unor programe de formare continuă. În cadrul unei astfel de instruiri se acordă o atenție
aparte modului de acțiune al unui polițist și/sau jandarm într-o „situație limită”, nemaiîntâlnită, pe
care o putem considera chiar și de „criză”.
În calitatea sa de profesionist, însărcinat cu respectarea ordinii și siguranței publice,
polițistul și/sau jandarmul trebuie să fie capabil să respecte și să aplice prevederile legale în vigoare.
Ca urmare, în cadrul conduitei profesioniste, elaborate, care i se pretinde unui astfel de angajat
trebuie să putem regăsi elemente care să îi permită să „identifice” cu celeritate situația, să poată
„corela” această situație cu diferitele elemente de specialitate prevăzute în diferitele articole de lege,
să „evalueze” rapid nivelul de intervenție și să poată da „răspunsul corect” și legal.
Practica ne oferă însă și situații în care profesionistul este la rândul său „depășit” de cele ce
se întâmplă în acea situație și nu din pricina necunoașterii prevederilor legale ci pentru că el,
profesionistul, este la rândul său confruntat cu propriile sale „limite psihologice”, fiind pus în
situația de a reacționa la evenimente, în baza unor „mecanisme pre-reflexive de apărare”, ci nu de a
acționa, așa cum este normal, în baza conduitei educate a unui profesionist.
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Acest referat științific are rolul de a reliefa, dintr-o perspectivă analitic existențială, modul în care
acest tip de mecanisme psihologice pre-reflexive își pot face apariția, în practica angajaților desemnați să
apere ordinea și siguranța publică, și de a propune câteva recomandări atât celor care se ocupă de pregătirea
psihologică a acestor angajați cât și a celor ce conduc astfel de unități și instituții.

II. REACȚIILE DE „COPING” UMANE ÎN CONDIȚII DE STRES
Confruntarea cu o situație limită, necunoscută, nemaiîntâlnită, despre care este posibil să nici
nu-și poată imagina că se poate produce, poate aduce orice ființă umană într-o stare de stres profund,
de natură a-l destabiliza și a manifesta un comportament necontrolat. În anul 1966, psihologul
Lazarus28 a arătat, într-una dintre cărțile sale29 că, în situații de stres profund, omul poate manifesta
reacții necontrolate, pre-reflexive, pe care, în mod paradoxal, organismul le adoptă tocmai pentru a-l
proteja și, astfel, a se putea adapta situației în cauză. Întrucât mecanismul cognitiv-emoțional normal,
al unui om, cel responsabil de autocontrol și de elaborarea unui comportament adecvat situației, fie
exclusiv în baza propriilor instanțe decizionale, fie în baza unor mecanisme de acțiune rapidă,
dobândite și/sau perfecționate prin instruire de specialitate, nu poate funcționa în mod firesc, în
respectiva situație, se activează automat un alt mecanism, pre-reflexiv, denumit „coping”, instrument
compus dintr-un mix de „gânduri, emoții și acțiuni”30 care are rolul de a-l „apăra” pe omul aflat într-o
astfel de postură, pentru a evita starea de „burnout” 31 , adică de depășire a resurselor persoanei.
Lazarus menționa că „stresul de multe ori are mai puțin de-a face cu situația reală a unei persoane
decât cu modul în care persoana a perceput puterea propriilor resurse”32.
În analiza existențială modernă, așa cum a fost ea definită de Alfried Längle 33, principalul
discipol al lui Viktor Frankl34, fondatorul logoterapiei, „o formă de psihoterapie centrată pe sens”35,
aceste mecanisme de coping, „automate, care servesc la depășirea nemijlocită a situației”36 sunt
specifice fiecăreia dintre cele „patru motivații fundamentale existențiale”37.
Aceste reacții de coping „nu sunt o încercare de rezolvare a unei probleme prin recursul la
cauzele ei, [căci] ele nu prelucrează o situație”38 ci un mecanism care oferă protecție atât „împotriva
agresiunii externe [...cât] și la „descurcatul” (de ex., activismul) într-o anumită situație”39. Ele nu
sunt decisive ci doar „mecanisme situaționale de gestionare a situației [...și] pot fi înnăscute sau
dobândite”40. Fixarea acestor reacții de coping „conturează un anumit profil de personalitate”41 la
R. S. Lazarus (1922 –2002) „a fost un psiholog [… nominalizat] de un studiu al A Review of General Psychology,
publicat în 2002, […printre] cei mai citați 80 de psihologi ai secolului 20 [... și cel mai recunoscut] pentru munca în
domeniul coping-urilor”, https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lazarus, accesare în 08.11.2019.
29
R. S. Lazarus, Psychological stress and the coping process, Editura McGraw-Hill, New York, 1966.
30
https://positivepsychology.com/coping-theory/, accesare în 08.11.2019.
31
Ibidem.
32
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lazarus, accesare în 08.11.2019.
33
Alfried Längle ( n. 1951) „este un psihoterapeut austriac, psiholog clinician, medic generalist și medic
psihoterapeutic, profesor la Universitatea HSE din Moscova, profesor invitat la Universitatea Sigmund-Freud- din
Viena, lector la Institutul de Psihologie al Universității din Klagenfurt, membru fondator și președinte al Societății
internaționale pentru logoterapie și analiză existențială (GLE), cu sediul central la Viena”,
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfried_Längle, accesare în 08.11.2019.
34
Viktor Emil Frankl (1905 –1997) „a fost un neurolog și psihiatru austriac, [...] supraviețuitor al Holocaustului [și...]
fondatorul logoterapiei”, https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl, accesare în 08.11.2019.
35
V. E. Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, Editura Meteor Press, 2009, p.110.
36
A. Längle, Manual de analiză existențială (logoterapie) - Partea a II-a- Prima motivație fundamentală - Raportarea
la lume, GLE-International, Ed. Sueß-Gasse 10, Ediția a 7-a, Viena, 2015, Prima ediție în limba română, Tipărită de
Asociația SAEL România, 2019, p. 16.
37
A. Längle, D. Bürgi, Existentielles Coaching, Theoretische Orientierung, Grundlagen und Praxis für Coaching,
Organisationsberatung und Supervision, Editura Facultății de Comerț, Viena, 2014, p.74.
38
A. Längle, Manual de analiză existențială (logoterapie) - Partea a II-a- Prima motivație fundamentală - Raportarea
la lume, GLE-International, Ed. Sueß-Gasse 10, Ediția a 7-a, Viena, 2015, Prima ediție în limba română, Tipărită de
Asociația SAEL România, 2019, p. 16.
39
Ibidem.
40
A. Längle, D. Bürgi, Existentielles Coaching, Theoretische Orientierung, Grundlagen und Praxis für Coaching,
Organisationsberatung und Supervision, Editura Facultății de Comerț, Viena, 2014, p.81.
41
A. Längle, Manual de analiză existențială (logoterapie) - Partea a II-a- Prima motivație fundamentală - Raportarea
la lume, GLE-International, Ed. Sueß-Gasse 10, Ediția a 7-a, Viena, 2015, Prima ediție în limba română, Tipărită de
Asociația SAEL România, 2019, p. 16.
28

178

fel după cum și reciproca este valabilă, în sensul în care „pe fondul unei anumite structuri de
personalitate, apar preferințe pentru utilizarea anumitor reacții de coping”42.
Längle a definit patru tipuri bazale de coping, care se manifestă procesual, „ierarhic [...și] în
cascadă”43, pe baza epuizării resurselor proprii persoanei de a face față contextului respectiv.
Prima reacție care se manifestă este „mișcarea de fond [...adică] evitarea sau fuga”44, având
ca scop „minimizarea pierderilor”45. Pentru că subiectul este confruntat cu un sentiment de frică,
evitarea pericolului este demersul cel mai simplu pentru a „căuta spațiul larg” 46 și a se detensiona.
Un astfel de mecanism are succes atunci când subiectul se poate sustrage respectivei amenințări.
Putem exemplifica acest comportament cu reacția unui conducător auto, care și-a propus să ajungă
la destinație la o anumită oră și care se trezește prins într-un ambuteiaj în trafic și caută să
depășească coloana aflată în staționare.
Dacă o astfel de reacție nu este suficientă pentru a apăra persoana în respectiva situație se
instalează un al doilea mecanism, denumit „mișcarea paradoxală [sau] activismul [...pentru]
încercarea de combatere, de stăpânire a situației”47. Un astfel de comportament poate fi exemplificat
prin modul în care, același conducător auto, obligat să staționeze în aceeași coloană, despre care nu
știe ce anume o generează, începe să bată, în mod nervos, cu degetele în volan sau chiar să miște
ușor volanul stânga-dreapta ca și cum ar vrea să plece de pe loc deși este clar că nu are unde și cum.
În continuare, dacă subiectul nu se poate sustrage situației se instalează un al treilea mecanism prereflexiv și anume „dinamica apărării în situații fără scăpare [...] agresivitatea de tip distructiv”48.
Putem observa instalarea acestui mecanism prin faptul că același conducător autoîncepe să
folosească un limbaj injurios, în care amenință o autoritate prezentă sau imaginară, sau prin faptul
că „se descarcă” la adresa celorlalți participanți la trafic.
În cele din urmă, dacă subiectul nu poate înlătura cauza care i-a produs amenințarea se
instalează „reflexul de mimare a morții ca mecanism bazal (arhaic), declanșat la animale ca ultimă
apărare care amenință viața [...și conduce] la oprirea activității”.49 Într-o astfel de situație, același
subiect fie „stă nemișcat, [... fie] nu vrea să vadă, [...fie] neagă (nu poate fi adevărat, nu pot să
cred!)”50 În cazurile de abuz sexual un astfel de coping poate fi lesne identificat prin „paralizie”51,
stare în care subiectul agresiunii este inert și nu se poate mișca, fiind împietrit de frică. Un astfel de
comportament este adesea de neînțeles de către privitorii sau comentatorii externi, care nu își pot
explica motivele pentru care o victimă nu se opune violului.
În analiza existențială sunt descrise câte patru seturi de ierarhii de instalare a mecanismelor
de coping, câte o astfel de ierarhie fiind specifică fiecăreia dintre cele „patru motivații fundamentale
existențiale”52. Astfel, în cadrul primei motivații fundamental existențiale, guvernată de tema de „a
putea fi în lume”53, având ca tulburare de fond „anxietatea”, succesiunea celor patru mecanisme de
apărare este următoarea: „fuga, [...] împotrivirea (fuga către înainte), [...] ura [...și] paralizie” 54.
Apoi, în cadrul celei de a doua motivații fundamental existențiale, având la bază „a plăcea viața” 55
și a cărei tulburare de fond este „depresia”, succesiunea celor patru mecanisme de apărare este
următoarea: „retragerea, [...] activism [... prin] performanță, [...] furie [...și] pasivitate” 56. Cea de a
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treia motivație fundamentală se referă la „puntea către propria viață” 57 iar tulburările sale de fond
sunt „isteria” și „narcisismul”. Aici ierarhia celor patru mecanisme de coping este: „a lua distanță,
[...] a acționa fără scop precis, [...] supărare [... și] ascunderea situației [disociere]” 58. În final, în
cadrul celei de a patra motivații fundamentale, caracterizată de faptul de „a trăi cu sens”59 și având
ca tulburare majoră o „dependență”, cele patru mecanisme de coping se instalează în succesiunea:
„angajament provizoriu (temporar), [... idealizare prin] supra-control, [...] distrugerea valorilor
(vandalism) [...și] disperare [... prin] )”60.
Sintetizând cele 16 tipologii de coping obținem datele din figura de mai jos:

1
2
3
4

Prima motivație fundamentală
„a putea fi în lume”
Mișcarea de
Fuga
fond
Mișcarea
Împotrivirea
paradoxală
Dinamica de
Ura
apărare
Reflexul de
Paralizie
mimare a morții
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4

A treia motivație fundamentală
„puntea către propria viață”
Mișcarea de
A lua distanță
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A acționa fără
paradoxală
scop precis
Dinamica de
Supărare
apărare
Reflexul de
Disociere de
mimare a morții situație
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coping specifice
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A patra motivație fundamentală
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Mișcarea de
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fond
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Mișcarea
Supra-control
paradoxală
Dinamica de
Distrugerea
apărare
valorilor
Reflexul de
Disperare
mimare a morții

Figura 1: Cele 16 tipuri de mecanisme de coping specifice analizei existențiale (Längle, 2014)

III. REACȚIILE DE COPING ALE SUBIECȚILOR ȘI ANGAJAȚILOR
FORȚELOR DE ORDINE ÎN CONDIȚII DE STRES
Așa cum reliefam și în secțiunea introductivă angajații din structurile cu rol în asigurarea
ordinii și liniștii publice sunt aceia de la care se așteaptă să nu existe nicio ezitare în interpretarea și
aplicarea legii. Ca urmare, cunoașterea propriilor limite, verificarea atentă și periodică a profilului
de personalitate și al tendințelor de operare al acestor angajați, trebuie să fie normă și o preocupare
permanentă. Acestor profesioniști li se cere să „acționeze”, chiar și atunci când acțiunea este de „a
aștepta” sau de „a nu face ceva”, și nicidecum să „re-acționeze”, indiferent de amploarea și/sau
ineditul situației.
Pe de altă parte, viața a demonstrat că, într-o situație conflictuală, potențialul de a fi
confruntat cu o situație nouă, uneori dificil sau imposibil de anticipat, îi poate pune atât pe subiecții
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implicați în diferite conflicte, cât și pe polițiștii sau jandarmii, însărcinați să asigure mai întâi
nepornirea, apoi neamplificarea și, în final, dezamorsarea, în situația de a fi la rândul lor copleșiți de
situație și, ca urmare, expuși probabilității de instalare a unor astfel de mecanisme de coping.
Dacă pentru subiecții ce devin victime ale unor astfel de manifestări conflictuale,
probabilitatea de a se aștepta și a fi pregătiți să le facă față este mult mai redusă și, ca urmare,
probabilitatea instalării unor astfel de mecanisme care să-i protejeze, este mai mare, în cazul
polițiștilor și jandarmilor, un comportament neelaborat, neprofesionist, este de neacceptat.
În plus, putem observa că, în cazul angajaților cu rol în conducerea și coordonarea atât a
dispozitivelor de planificare cât și a celor operaționale, instalarea unor astfel de mecanisme de
apărare, ce au rolul să le protejeze viața acestora, în calitate de indivizi, actul managerial este
puternic afectat, fapt ce se poate constitui într-o decizie sau un lanț de decizii operaționale eronate
și, ca urmare, într-un factor de „vulnerabilitate instituțională” demn de luat în considerare și
preîntâmpinat.
De asemenea, pentru polițiștii și jandarmii aflați în dispozitive operaționale instalarea unor
astfel de mecanisme, destinate a-i proteja la nivel individual, de impactul situației cu care se
confruntă, poate conduce la părăsirea dispozitivului și la nerealizarea sarcinilor (paralizie), chiar
dacă sunt fizic prezenți.
De exemplu, în nefericitul caz, al incendiului de la „Colectiv”, au existat nenumărate acuze
legate de modul de intervenție al anumitor angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență
(ISU), după apariția, în spațiul public, a unor secvențe video, filmate în perioada de declanșare a
acțiunii de intervenție. Practic, unii dintre angajații primului echipaj de intervenție au fost acuzați în
spațiul media că „asistau pasiv”, într-o „intervenție haotică” 61 la operațiunile de salvare ale
subiecților care participaseră la acel spectacol, însă nimeni nu discută și despre faptul că, deși nu era
profesionist, unii dintre acei angajați ISU este posibil să fi manifestat, în mod pre-reflexiv și
neelaborat, cel de-al patrulea stadiu al mecanismelor de coping, acela al reflexului de mimare a
morții. De asemenea atenția publică a fost direcționată către comportamentul reprobabil, de tip
injurios62, al unuia dintre conducătorii dispozitivului de intervenție; nimeni însă nu discută și despre
posibilitatea ca acel tip de comportament să fie un mecanism de apărare, mai exact un mecanism de
apărare agresiv, al treilea în succesiunea ierarhică a modului de instalare, de tip distructiv. Un
indiciu al faptului că cei trimiși la intervenție în „cazul Colectiv” au fost copleșiți de situație și,
extrem de probabil, la nivel individual, au fost confruntați cu instalarea unor astfel de mecanisme de
coping, este și declarația unuia dintre conducătorii ISU, potrivit căreia, „nu suntem pregătiți în scoli
pentru dezastre și nici nu suntem roboți. Am fost anunțați pentru un incendiu.”63 Tot de aici rezultă
însă și soluția: instruire și training de specialitate pentru învățarea și dobândirea, la nivel reflexiv, a
răspunsului psihologic corect pentru astfel de situații.
Materialul de față nu își propune să identifice, să analizeze și să scuze sau să acuze, un eventual
comportament neprofesionist, ci doar să deschidă un dialog în legătură cu importanța cunoașterii acestor
mecanisme de apărare umane pentru a găsi soluții reale de prevenire a instalării lor.
Într-o manieră similară dorim să atragem atenția și asupra faptului că, prin confruntarea zilnică
cu situații atipice, limită, este cu adevărat dificil pentru un angajat al forțelor de ordine să deceleze, cu
celeritate, între cazurile „reale de criză” și cele „reclamate în mod fals a constitui crize”. Putem
exemplifica o astfel de temă prin evidențierea nenumăratelor disensiuni și luări de poziții în
contradictoriu în ceea ce privește comportamentul, atât al celor care apelează cât și al celor care
răspund, la apelurile de urgență 112. În principiu, prin definiție, serviciul de urgență 112 este exact
acel „spațiu” în care pot fi semnalate „crizele” de către diverși subiecți aflați în situații limită.
Incendiul de la Colectiv, nefericitul și extrem de popularizatul caz „Caracal” dar și alte
cazuri semnalate la 112, în ultimul timp, sunt edificatoare în acest sens. Dincolo de nivelul ridicat
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sau scăzut de profesionalism, demonstrat de anumiți angajați, de prezența sau absența empatiei
profesioniștilor din anumite cazuri, teme pe care materialul de față nu își propune nicidecum a le
analiza, întrucât există alte instituții abilitate, dorim să ne referim la situațiile în care, în fracțiuni de
secundă, angajatul trebuie să analizeze și să decidă dacă „criza” reclamată este reală. Decizia de a
considera o anumită situație drept „criză reală” conduce, aproape instantaneu, la elaborarea unor decizii
operaționale și, pe cale de consecință, la disponibilizarea unor resurse într-o acțiune de intervenție ce se
poate dovedi, ulterior, a fi inutilă și, din nefericire, pune instituția în imposibilitatea de a rezolva alte
situații care, în mod adecvat, impuneau alocarea de resurse semnificative (oameni, echipamente și
infrastructură de intervenție). În astfel de cazuri, dincolo de educarea comportamentului empatic, este
necesară o la fel de mare atenție acordată pregătirii de specialitate pentru a nu pune angajații în situația
de a fi ei înșiși depășiți de situațiile pe care le reclamă diverșii subiecți.
Deloc în ultimul rând putem face trimitere la suporterii împătimiți ai unor echipe de fotbal,
denumiți „ultrași” care, pe fondul neasumării rezultatelor sportive ale echipei favorite, se dedau la
„acte de vandalism, apostrofări, bannere denigratoare.” 64 Cunoașterea unor astfel de mecanisme
pre-reflexive de apărare ar permite imediat identificarea celui de-al treilea nivel ierarhic de coping
ce corespunde celei de-a patra motivații fundamentale. Ca urmare, atât negociatorii cât și
conducătorii dispozitivelor jandarmeriei, trimise să rezolve conflictul, ar ști imediat care sunt
cauzele declanșatoare ale crizei și cum anume pot acționa pentru dezamorsarea sa rapidă.
IV. CONCLUZII
În materialul de față am urmărit să exemplificăm importanța cunoașterii în practica
organelor de intervenție în situații de criză și conflict, a condițiilor și modului de instalare a unor
mecanisme de coping. Riscul instalării acestor mecanisme pre-reflexive de apărare este de înțeles în
cazul persoanelor implicate în aceste conflicte însă este inacceptabil pentru cei desemnați să apere
ordinea și liniștea publică și să intervină în astfel de situații critice. Dintr-o perspectivă umană poate
fi de înțeles faptul că și angajații instituțiilor de aplicare a legii ar putea fi depășiți de situațiile în
care se află în anumite momente ale activității lor, însă din perspectivă profesională acest lucru nu
poate fi acceptat, ci trebuie rezolvat. Din aceleași considerente, merită subliniat faptul că provocarea
umană esențială, pe care o propune analiza existențială, aceea de „a trăi o viață completă” 65, plină
de semnificație, este la fel de importantă atât pentru subiecții diferitelor crize cât și pentru angajații
care au atribuții de intervenție în aceste situații.
Care sunt însă soluțiile pentru a preîntâmpina apariția unor astfel de reacții?
Soluția principală este educația, adică instruirea de specialitate atât a angajaților cu sarcini
operative cât și a celor cu sarcini de planificare, comandă și control a operațiunilor. Acest tip de
instruire specifică, trebuie realizată atât în cadrul formării de bază în profesie cât și cu caracter
continuu. Comandantul ISU, care recunoștea faptul că este o mare diferență să intervii la un
dezastru și a interveni la un simplu incendiu, făcea de fapt trimitere la necesitatea de a nu lăsa
apariția unor astfel de situații, la voia întâmplării, ci de a le preîntâmpina, în mod profesionist. Așa
cum reliefa și Lazarus, prin instruire psihologică se pot forma „automatisme care cuprind un
răspuns psihologic corect” care să se declanșeze în astfel de situații atipice.
O astfel de instruire de specialitate trebuie să acopere toate potențialele situații de conflict,
inclusiv, de exemplu, comportamentul în situații de alarmare a subunităților de intervenție în cazuri
de criză. Este inacceptabil ca, în astfel de situații, angajații desemnați să gestioneze anumite situații
să nu fie capabili să se gestioneze mai întâi pe ei înșiși.
Pe de altă parte, la fel de importantă este și investigarea periodică, cu caracter continuu și
bazată pe instrumente moderne de psihodiagnostic, a tipologiilor de personalitate a angajaților din
structurile de apărare și ordine publică.
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ȘTIINȚE POLIȚIENEȘTI
AN ANALYSIS OF TERRORIST THREAT IN CYBER-SPACE
AS AN EMERGING THREAT
Eleni GKYZI 1
Michail CHALARIS 2
Abstract (en.): Last decades our everyday life has changed dramatically due to the globalization which is
affecting with a significant way the way we work, we communicate and socialize. The technology evolution has
affected societies with electronic systems and this technological development could not leave terrorism untouched.
Cyber space has become a venue for terrorists’ groups who have started to use online capabilities, the technological
advancements and social media becoming more sophisticated, and improving their cyber-related skills.Terrorism has
appeared in multiple forms throughout its existence. Although terrorist group, members and related actions are almost
unique, since the victims, the locations, the time, the ways of actions and the personality of the terrorists have common
characteristics, we are leading to different outcomes each time. Terrorism has changed throughout the years; objectives,
targets, tactics and motivation. Trends could be noticed through all aspects of life.Internet is nowadays the most
important platform for communication between terrorist organizations and their supporters. The cyber terrorism is a
new type of terrorist attack. It refers to the attack taking place in cyber-space, where the flow of information
momentarily evolves through its global network. This paper will discuss concepts such as terrorism, cyberspace, cyberattacks, cyber-war, and cyber-terrorism.
Keywords: Terrorism, cyberspace, cyber-attacks, Cyber-terrorism, Internet

I. INTRODUCTION
Terrorism is a complex concept and activity and could not be explained fully by one theory
or another. The terrorism as a term is not even agreed and that makes it more difficult and more
complex, although it is by its nature. Before 2001, the traditionally concept of terrorism and the
related methods of attacks were car bombs, hijacking and political assassinations. After 2001, new
threats and scenarios started to grow such as airplanes, trains or vessels could easily be turned
against countries and people, as new, unrealized forms of terrorist attacks. Cyber-terrorism, as a
new trend in terrorism, since it is often referred to by the public and mass media. The rise of the
Internet, the development of technology and cyber capabilities have further increased the fear and
focus on cyber-terrorism. Terrorists need communication to exist and pass their demands; for that
reason, terrorists have started to use online capabilities, the technological advancements and social
media becoming more sophisticated, and improving their cyber-related skills.
The cyber terrorism is a new type of terrorist attack. It refers to the attack taking place in
cyber-space, where the flow of information momentarily evolves through its global network. Cyberattacks, cyber espionage, stealing governments’ information are few examples of the new form of
terrorism which, most importantly, hides a political motive. Cyberspace is one immense reality, an
electronic landscape where data moves with great speed; it is an electronic environment created as a
sum of worldwide telecommunication resources without geographical and national borders.
Using terms such as cyber-crime and cyber-attack, we are trying to define the origin of this
phenomenon. At the same time, the political background of the new kind of terrorism and the extent
of the threat it poses to international security, is being investigated interactively through the science
of international relations and geopolitical analysis.
While cyber systems introduce benefits, they also create risk. Misuse, exploitation and even
simple failure of these systems may lead to injuries or deaths, or disruption of the vital trade
activity.
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Approaching the new kind of terrorism, we understand that terrorism is not just about the
political life of a country, but it also extends to international politics. The political background of
the new kind of terrorism and the extent of the threat it poses to international security, is being
investigated interactively through the science of international relations and geopolitical analysis.
II. TERRORISM & CYBER SPACE
Terrorism is a term widely used but not precisely defined. Existing bibliography does not
provide a generally accepted definition of the term. Terrorism is a purely ideological phenomenon.
Individuals and groups resort to terrorism because they have a political or religious vision for the
future that they do not believe will be achieved without the use of violence.
The risk of terrorist acts, due to the use (or threat of use) of chemical, biological,
radiological and nuclear weapons, has had an impact at all levels of decision-making, both in the
United States and internationally. Several factors, such as the spread of technologies and materials,
the alarming effects of state and international terrorism, and the bleak trend of comparatively fewer,
but higher, human losses of terrorist attacks have led to the creation of a new and demanding
security environment.
Terrorism is a complex and variable phenomenon. It appears in many different practices, in
different parts of the world, in order to achieve various goals. It happens in democracies, in
authoritarian regimes, in transitional governments, but also in developed, less developed or
developing economies. Terrorist groups differ considerably from one another. They differ in the
nature of their ideology and the specialization of their political goals. They differ in their
relationship with religion, as well as the support they receive from their communities. They also
differ in the use of violence.3 Terrorism has psychological effects to the victims as well as to a
wider "target audience", which may include an ethnic or religious rival, an entire country, a national
government or a political party, or public opinion in general. Through widespread publicity of the
use of force, terrorists seek to gain power and influence in order to bring about the desired political
change, either at local, national or regional level or at international level. 4
So, what is terrorism? The term is used so often that one can wonder if we really need to get
along with the definition of the concept. Most of us we have a vague idea or impression of what
terrorism is, due to the lack of a specific, accurate, and truly explanatory definition of the word.
Obviously, a universal definition remains an elusive and deceptive dream because of the difficulty
to define precisely terrorism and due to its complexity, so organizations and governments adopt
different definitions.
United Nations has provided the international community with an acceptable and binding
definition for terrorism: “An anxiety inspiring method of repeated violent action, employed by
(semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic criminal or political reasons,
whereby – in contrast to assassination – the direct targets of violence are not the main targets”5 The
US Department of Defence defines terrorism as “unlawful use or threatened use or force of violence
against people or property to coerce or intimidate governments or societies, often to achieve
political, religious or ideological objectives” 6
European Union defines terrorism as “a threat that does not recognise borders and may
affect states and peoples irrespective of their geographical location. EU States and citizens are not
an exception. Individuals and groups who believe that they can advance their political aims by using
terror pose a serious threat to the democratic values of our societies and to the rights and freedoms
of our citizens, especially by indiscriminately targeting innocent people. Acts of terrorism are
criminal and unjustifiable and must be treated as such under all circumstances.” 7 The legal
definition of terrorism is very important. This is so because it determines what acts are considered
3
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terrorist and therefore who is considered a terrorist, but also because the definition of terrorism
triggers a series of controversial police, judicial and prosecution powers 8 The exact definition of
terrorism is important for both society and the government in the efforts of successful investigations
and prosecutions of terrorists within the existing judiciary system9 The symbolic nature of terrorism
provides two major distinctions between terrorism and revolution and between terrorism and other
forms of violence. If the purpose of violence is to gain usefulness objects (money, weapons, etc.) or
denying these resources to an enemy, this act falls under the condition of crime, such as robbery,
murder, m preliminary design, etc. if on the other hand our purpose is symbolic expression, then we
are dealing with terrorism. This highlights the discrimination between terrorism and revolution,
where or symbolic violence is used not only for the purpose of overthrowing a political system, but
as a means of attracting attention and weakening financially systems and security systems through
network attacks.
The French Revolution is a benchmark in terrorism, since the term terrorism derived from
the revolutionary terrorist activities during the French Revolution and the circumstances were
thought to justify such actions10. Concerning modern terrorism, the anarchist doctrine is thought to
have emerged during the second half of the 19th century, accompanied by the rise in revolutionary
doctrines and technological advancements of the Industrial Revolutions, an increase in populations,
and a clear improvement of the economic situation, both in the United States and in Europe, the
circumstances thus created two distinct social classes the proletariat, the workers and the
bourgeoisie, that did not engage in manual labor.11
Since the mid-1990s, the Internet has had a revolutionary impact on culture and trade,
through electronic mailing, instant messaging, voice over Internet Protocol (VoIP), two-way
interactive video calls, the World Wide Web with discussion forums, blogs, social networking, and
online shopping services. Now, the internet continues to grow, driven by an unstoppable and
growing demand for transportation for larger volumes of information and faster speeds for use in
the areas of commerce, entertainment and social networking.
The Internet provides a completely new form of communication. Previously people only
communicated through direct contact between people, which was very time consuming and
unreliable. Apart from that, they were not completely safe because there was the possibility of
stopping the messenger and learning the message he was carrying. Since the internet is online,
people can communicate in different ways, such as email. However, other forms, more modern
forms, such as video calls and meeting calls, are also available. Communication between users has
become much faster, more reliable and above all much safer with a variety of cryptographic modes.
The Internet makes the information available worldwide. This is also one of its main
features, providing information to users. Now there is no need to search for a good book in libraries
and bookstores, it can simply search the user through the internet for the information he is looking
for. This is not limited to searching in a book in electronic form. He can watch videos and get
information from other users through forums. With the internet the world has easier and more
complete access to information. It makes our lives easier. A user can write an e-mail, read a
newspaper, play a game, get informed about the latest events at the other end of the world, pay bills
from home. These are just some of the comforts provided by the internet.
The Internet also enables anyone to express anything he wants. This in itself is not bad, but
unfortunately it is in human nature to exploit and malign. The anonymity of the internet enables
anyone to express racist ideologies to malice to express violence through writing and to transmit
dangerous ideas through the internet. Because the internet is easily accessible by anyone with
Internet access, this feature of the internet can be particularly damaging. All this results from the
anonymity offered by the internet because the user has the security of this anonymity exploits it
many times with a malicious purpose. Pornographic content but also material with violent content is
8
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circulated which is much more damaging, as has been shown by various attacks by minors in
schools and public spaces.
Cyberspace indicates the environment created by computer-based communications
networks. Most aspects of life today, from education to entertainment, working and living, have a
cyber-version, almost everything that exists in the real world, exists in one way or another in
cyberspace. Cyberspace is an entire universe. As such “Cyberspace refers to the fusion of all
communication networks, databases and information sources into a global virtual system”.
Additionally, “Cyberspace is not a static domain, but a dynamic construct that is still rapidly
expanding. In sharp contrast to land, sea, air and space, cyberspace is not part of nature; it is humanmade and therefore shaped by human behaviour.” 12
Electronic crime is a new form of crime. In the beginning, cybercrime simply consisted of
eavesdropping and evolved into many different types of crime.
III. CYBER-TERRORISM
Since September 11, 2001, many policy-makers, journalists, consultants and scholars have
been convinced that the world faces a "new" terrorism, different from the past. Thus, governments
and political elites were accused of failing to recognize the nascent risk of "new" terrorism in the
1990s, and therefore failed to prevent the disaster of 11 September 200113. The objectives of "new"
terrorism are considered to be unlimited and non-negotiable. The goals of "new" terrorists shoot
from religious sides, which place particular emphasis on transformational and revealing beliefs.
The goals of "old" terrorism are believed to be negotiable and limited. The goals of "old"
terrorists were understandable, tangible and usually related to issues of nationalism and territorial
autonomy. The states could negotiate with the "old" terrorists and agreements could be reached.
Moreover, the means of "new" terrorism are considered to be radically different in relation to the past.
The "new" terrorist is believed to be determined to cause as many victims as possible among his
enemies and is more inclined to use "weapons of mass destruction" than traditional religious groups.
The "new" terrorism structure is radically different, even though cyber-terrorism contains some
traditional elements of terrorism such as its premeditated and pre-designed nature, as it is not a random
act, a lot of thought has been put into it and technological preparation is required and is backed by
political motivations and goals and aims to harm, affect or at least generate fear towards civilians.
Terrorism is a violent act, specifically designed to attract attention, and then, through the
publicity it generates, to convey its message. Modern media and communication as the main
channel of information for such acts play a vital role in the calculations and plans of terrorists.
Obviously, terrorism and the media are strongly linked. Terrorists need communication to exist and
pass their demands; it is not a random act of rage and emotions, but is carefully planned with a
specific aim.
Terrorist groups make use of strategic communication for their survival and expansion. It is
the most successful way to gain support, audience and recruits and to promote a legitimizing
narrative in order to achieve that. Terrorism's existence and continuation relies upon media,
communication and strategic communication.
Terrorist have developed through time and have become more and more advanced and
sophisticated while at the same time adapting to the developments in society, such as by exploiting
technology and mastering social media. A new trend that terrorist organizations seem to present is
the ability to brand their organization and its activities, as would an enterprise with its products,
creating a unique brand that will differentiate them from other terrorist groups.
But there is a growing concern among federal officials that these problems are being caused
by electronic terrorists and is part of an organized effort by them or other foreign intelligence and
espionage services or other groups to map possible security flaws a critical system. An electronic
cyber terrorist is someone who intimidates or forces a government or organization to promote his /
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her political or social goals by promoting computer-based attacks against computers, the network
and the information stored for them.
In general, cyber-terrorism can be defined as an act of terrorism committed through the use
of cyber resource or computer resources14. As such, a simple propaganda on the Internet, in the
form of bomb attacks during the holiday, can be considered electronic terrorism. There are also
forms of attacks directed towards specific individuals and their families, organized by groups on the
Internet, which tend to cause fear among people, demonstrate their power by collecting information
that can cause harm to them, etc.
Social media have been incorporated into our lives and, in a way, have become an extension
of it. Media have transformed the business world since they are used for digital marketing,
communications, news and political life during election periods and that fact proves that social
media are powerful and could instigate change. Therefore, social media are a very strong and
effective tool that terrorists join and exploit its benefits. Terrorism relies on publicity and media
coverage and what better than having in a way, their own channels of communication and create
and distribute their own version of the truth and the cause's narrative.15
The Internet and social media are very attractive means for terrorist use, as aforementioned,
and provide a nearly completely uncensored environment in which to act in. Terrorist activity can
be spotted throughout all media platforms varying from chat rooms until the most common,
Facebook, YouTube, and mostly Twitter, in order to promote their ideology and acquire recruits
and funds, both vital for their existence.16 Social media are more attractive from traditional media,
since they are available for anyone at a low cost and make anything they choose public, contrasting
with traditional media which require resources in order to promote their ideology worldwide.
Cyber-terrorism has many benefits, such as its inexpensive nature, anonymity not to mention
they do not raise suspicion, also, they provide anonymity. Meanwhile, it provides terrorists with a
broader selection of a target audience. It does not require physical proximity of the attacker to the
target, and hence can affect a larger population comparing with the traditional methods of
terrorism.Obviously we could though that cyber-terrorist could first be be hackers and when they do
not achieve their political goals they adopted a more drastic approach, the cyber-terrorism.
Terrorism is the use of violence with a political message. The modern terrorists use the
internet to express its ideology globally and gain the favor of the simple citizen. The attacks on New
York and the Pentagon in 2001 were proof the positive and negative effects of their increasing use
information and communication technologies. Research has shown that used internet services to
coordinate and carry out their invasion17
The exploitation by media terrorists remains the most popular way of conveying a climate of
psychological blackmail to population. Transferring text and images to a web page gives more
ground for terrorist organizations to communicate and to organize campaigns of political violence.
Terrorists are favored by the fast and low-cost communication routes available to every person
society. Cyber-terrorism and the design of cybercrime are evidence of the use of communication
technologies for cover-up data. Any terrorist organization will try to divide it link between political
and apolitical society on the Internet. But only in semi-authoritarian societies the internet will carry
out real politics change.
The internet is, if not the main one, at least one of the most important and effective means of
cybersecurity activities with regard to terrorist action. As states evolve, they become increasingly
dependent more than high-scale technologies, such as computers, which related to data on national
infrastructures. Because of her complexity and interaction, these infrastructures are a target for
technological blows. Complex national systems are presented as possible targets, attacks that can
lead to disaster Results. Attacks can be carried out using computers or explosive substances or by
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blocking communication pathways, with the aim of cause a circuit of malfunctions with the ultimate
goal of collapsing all control systems of an important state structure, such as an airport.
The internet contains five key features according to which it has become an ideal tool for
terrorist organizations. First, includes fast communications. People can hold on real-time
discussions using online services messages. Second, instructions, information as well as money can
move through it at a lower cost. The terrorist organizations they have twice as much potential for
action as government organizations and businesses in the field of communication and media. In this
way, even small terrorist organizations can have a strong presence in the international system,
analogous with that of large government agencies. Still, the possibility of creation software helps
smaller training users in terrorist organizations to handle the internet with great ease.
Large-scale power distribution disconnections can paralyze important infrastructure of a
country, such as problems with frequency of flights, leaks in oil and gas pipelines have caused a
great deal interest from the media. The terrorists, through broad and constant observation of
developments at national and international level, increasingly they are more convinced that national
structures are a tempting and fragile one target.
A terrorist wants to influence global developments such as organization of a global banking
system129, or transactions between banks setting them as targets of their attacks. A successful hit
may have an immediate effect, but the most important hits will not cause only loss of money but
can cause loss confidence in individuals, and political and economic developments in general both
national as well as international.
Today, many terrorist groups have their own websites on the internet. They use the Internet
to transmit them their thoughts and their opinions, to recruit new members and of course to contact
another member in other countries for a successful outcome their activities. Such organizations
consider the capabilities of the Internet as a means of defense and as a weapon of mass subversion.
Given the trends in cyber-terrorism, we can we conclude that the day when some terrorist
organizations will exist only in cyberspace is not far. Personal contacts will also be lost terrorists
will use the Internet to prepare their attacks against countries with advanced electronic networks.
Interventions give ground banking and commercial networks, government networks, online
services, telephone systems, health systems, etc. Pretty much all of this systems are exposed to
undermining and electronic attacks.
Following the attacks of September 11, 2001, Al Cain used the Internet to launch a series of
ideological battles and religious in accordance with the wording of Islamic law. Hundreds of
approved Muslims around the world have expressed it a negative view of the attacks, considered al
Qaeda hypocrites. Al Kaidah created two internet sites discussing the attacks in New York. The
result was the outbreak of an ideological war.18
The internet gives the necessary anonymity in order to protect them identities of terrorists.
Terrorists have access to the Internet in systems to disguise or disguise themselves. Online
encryption services enable terrorists invade services by breaking every security valve. The Internet
in general, produces an atmosphere of virtual fear and virtual reality. People are afraid of things and
situations in the realm of the notion in which the Internet moves. The virtual threat of computer
attacks mainly belong to this sphere. The so-called cyber-fear, is generated by suspicion about what
it can do does a computer (flying down aircraft, destroying government structures, stock market
crashes, etc.), and how often it can do so. It is obvious that the internet, empowering small groups
and giving them the image of being more capable than ever as it really is. This provokes constant
feelings fear of state or non-state actors but also of ordinary citizens. The international electronics
network, allows the consequences of their actions to be enhanced with continuous messages and
threats directly against the majority of the population, still and if the terrorist organization is
incapable of action. As a result, internet allows one person or group to maximize their presence and
its importance, appearing more threatening than it is.
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The internet can still be a means of financing for small groups budget. Countless terrorist
organizations seek financial support directly from Internet users visiting their websites. Such kind
of pleas may take the form of general statements underlining it the need for organizations for
money, which are either expressed by the mandate for direct donation or by providing financial
accounts for the move of funds. Another way to raise money is through creation online shopping
and selling items such as books, multimedia, flags, t-shirts, etc. A large number of Islamic terrorism
projects are funded through fraud by credit cards.
Bulk data transfer via the Internet can provide information on the suitability of the
objectives against which terrorists can act on. Internet of Things, Big Data are widening the surface
of cyber-attacks since the enormous number of entry points that can be affected. Personal
information and sensitive data can be stolen.
The definition of cyber-terrorism is very complicated. At an early stage we could classify it
a phenomenon in the broader spectrum of terrorism, separating the instrument of action this. In
other words, the simple interpretation of the term is that cyber-terrorism is the act of terrorism
through use computer. The purpose of the attack through cyber space comprises four categories:
loss of integrity, the loss of availability, the lack of privacy and the physical destruction.
Cybercrime is growing continuously. Thousands of cyber-attacks are reported, such as virus
attacks, electronic scams, spoofing attacks, etc. Obviously, we can understand the fact that, cyberterrorism has evolved rapidly over the last few years. All that is needed is very good knowledge of
computer and networks. The evolution of the cyber terrorism is a component of the modern security
framework and is spread from the banking services till the defense.
IV. CONCLUSIONS
Terrorism exist as long as humanity does. Cyber-terrorism is the execution of any
cybercrime that can seriously harm a country or an international organization and intend to
intimidate population, or illegally forcing a public authority or international organization to commit
or abstain from any act or to seriously harm or destroy the fundamental constitutional. Cyberterrorism is a more specific concept than cybercrime and it is not the same with it.
This new kind of terrorism comes in a time when technology progress is evolving rapidly.
The mass of information and of cyber data prevents them from being identified responsible for any
attack, also leading to erroneous estimates and speculations. Part of the problem is the inability of
governments to react catalytically to this dangerous, public safety hazard, and phenomenon.
Comparing terrorist attacks with those in the past we realize that nowadays there attaches
are becoming more sophisticated in a rapid way and are designed to achieve mass casualties, and
the trend towards greater lethality will continue (Global Trends 2015). Terrorist attacked are
supported by international organizations through the world which offer to terrorist huge capabilities
in order to achieve their goals.
The effective treatment of this realistic threat, the cyber-terrorism, requires action at
European and international level, and in particular the use of a common, universal definition that
keep in mind that cyber-terrorism does not “know” local and temporal constraints, does not require
the physical presence and presence of the perpetrator; all of which can take on indefinite and
unpredictable dimensions in the digital world.
Governments have taken measures to find out and eliminate terrorism and additionally have
designed adequate defenses and security barriers to prevent attacks. Terrorists try to continually
advance their methods in order to survive and succeed by overcoming the governmental defenses
and barriers. Therefore, it is critical for the terrorists to be one step ahead of the counterterrorism,
adjust their tactics, modus operandi and sometimes even their weapon systems 19 . Therefore,
terrorism seems to adapt to such changes and finds other ways to act.
When reading the term cyber-terrorism makes it clear that the first component of it refers to
"cybercrime", that is, to the point of being and operating in the digital cyber space. For this reason,
19
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in the main definitions of cybercrime, there is talk of attacking "information" systems, networks,
etc., concepts which as we shall see below are essential conceptual elements of cyberspace, which
were first legislated in the Budapest Convention in 2001.
Terrorism will probably exist as long as humanity does and will keep on creating new forms
and trends in order to adapt and continue to exist.
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STUDY OF CONDITIONS THAT ARE NECESSARY FOR A TERRORIST
ORGANIZATION OR GROUP TO SURVIVE
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Abstract(en.): The purpose of this report is to shed light on the conditions that are necessary for a terrorist
group to survive. Terrorism has existed and presented itself in various shapes and types throughout history. Since the
beginning of this century technology has become an integral component of our world and it is transforming the manner
in which people think, communicate, and manage their everyday lives. In this context, terrorist groups have undergone
transformation and aim to overcome barriers and challenges by developing new “modus operandi”, approaches and
frameworks. Undoubtedly, the terrorist attacks on 9/11 illustrated a cornerstone in the tradition of terrorism. The scale
of the attacks, the unconventional means by which they were carried out, and the massive losses of lives had not
previously been experienced to such an extent. The effects it had on the global community was immense, because it
illustrated that terrorism had reached new heights and everyone and anyone could fall victim to these types of attacks.
These attacks that led to mass casualties marked a new era in terrorism. Subsequently, the emergence of terrorist groups
motivated by religious extremism, mainly Muslims, became a crucial element of the shift from traditional to new
terrorism. 9/11 incident made humanity to realize the size of the threat and to seek for the conditions that help a terrorist
group in order to rise, survive and expand and additionally added the terrorism phenomenon on the top issues that will
shape the global security agenda.
Keywords: terrorism,threat, motivation, counter-terrorism strategies.

I. INTRODUCTION
It is general accepted that French revolution was the starting point for the history of modern
terrorism and has evolved ever since. The most common causes or roots of terrorism include
civilizations or culture clashes, globalization, religion, Israeli-Palestinian conflict, or the Russian
invasion of Afghanistan. More personal or individual-based reasons for terrorism are frustration,
deprivation, negative identity, narcissistic rage, and/or moral disengagement 5 . Since the 1960s,
however, terrorism has undergone profound transformation. Due to technological advancement in
form of transportation and the influence of the mass media, and globalization, the scope of terrorist
attacks has broadened. Thus, terrorism too has prospered from the rapid technological advancement
since the industrial revolution.According to Cronin (2003), “terrorism achieved a firmly
international character during the 1970s and 1980s, evolving in part as a result of technological
advances and partly in reaction to the dramatic explosion of international media influence” 6.Since
9/11, many policy makers, journalists, consultants, and scholars have become convinced that the
world confronts a “new” terrorism unlike the terrorism of the past7.
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II. DEFINING TERRORISM
The definition of the term terrorism has long been disputed by scholars, politicians, security
policy makers and philosophers.Terrorism is intended to be a matter of perception and is thus seen
differently by different observers8. The difficulty in defining terrorism is that it is caught up with
the notion that it can be, in particular circumstances, legitimate to use violence. Furthermore, the
incentives of terrorist acts can be motivated by various reasons and be triggered by various
emotions and can be perceived differently, which makes it much harder to give it a general meaning
and definition. Simultaneously, terrorism and terrorist attacks often trigger strong emotional
reactions amongst spectators. Additionally, the problem is that some of the organizations
committing political violence rather than viewing themselves as terrorists view themselves as
freedom fighters. In this way, they attempt to justify their actions by claiming that they have been
unfairly treated or have somehow been subdued to malpractice, which must be fought.
1937 Geneva Convention for the Prevention and Punishment of Genocide was the first
attempt to define terrorism in an international instrument, which defined terrorism as “all criminal
acts directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of
particular persons or a group of persons or the general public.” This definition was criticized for its
lack of precision, and the Convention never entered into force as it did not receive the necessary
number of ratifications. Ensuring a widely accepted definition of terrorism is key to an effective
international approach to combating terrorism. This is not just because of the political and moral
connotations that accompany the term, but also because there are significant legal
consequences 9 .Terrorism occurs in many different frameworks and takes different
formations.According to Wilkinson (1997) 10 , terrorism can be conceptually and empirically
distinguished from other forms of violence and conflict by the following characteristics:
1. It is premeditated and designed to create a climate of extreme fear.
2. It is directed at a wider target than the immediate victims.
3. It inherently involves attacks on random or symbolic targets, including civilians.
4. It is considered by the society in which it occurs as ‘extra-normal’, that is, in the literal sense that
it violates the norms regulating disputes, protest and dissent.
5. It is used primarily, though not exclusively, to influence the political behavior of governments,
communities or specific social groups.
Nowadays, International organizations and distinguished agencies such as the FBI and the US DOD
and realize the need to define terrorism. While each definition is a bit different, they do have
constant themes. These themes include involving premeditation terrorist acts which are motivated
by some political or social agenda, terrorists generally target non - combatants or civilians and are
generally sub-national or clandestine groups. The configuration of terrorist groups is generally
dependent on one's environment, relationship with the state, motivation and/or goals11.
III. THE UN DRAFT COMPREHENSIVE CONVENTION ON TERRORISM
The draft Comprehensive Convention on Terrorism currently being considered by the UN
attempts to define terrorist action. The definition of terrorism in the current draft of the Convention
is controversial. It states in Article 2:
Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person, by any
means, unlawfully and intentionally, causes: (a) death or serious bodily injury to any person; or (b)
serious damage to public or private property, including a place of public use, a State or government
facility, a public transportation system, an infrastructure facility or the environment; or (c) damage
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to property, places, facilities, or systems referred to in paragraph 1(b) of this article, resulting or
likely to result in major economic loss, when the purpose of the conduct, by its nature or context, is
to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or
abstain from doing any act12.
This is a wide definition, which has been criticized for its lack of precision. Under the
definition, terrorism includes not only action causing death or serious bodily injury, but also
“serious damage to public or private property” and any (not only serious) damage that is likely to
result in “major economic loss.”13
IV. TYPES OF TERRORISM
In the modern era there is an ongoing discussion on the categorization of terrorism
typologies. Security policy makers and scholars have defined the term terrorism within the context
of systematic typological classifications. According to the United States National Advisory
Committee on Criminal Justice Standards and Goals14,there are six distinct types of terrorism. All
of them share the common traits of being violent acts that destroy property, invoke fear and attempt
to harm the lives of civilians.
1. Civil disorder – is a sometimes violent form of protest held by a group of individuals,
usually in opposition to a political policy or action. They are intended to send a message to a
political group that “the people” are unhappy and demand change. The protests are intended to be
non-violent, but they do sometimes result in large riots in which private property is destroyed and
civilians are injured or killed.
2. Political terrorism – is used by one political faction to intimidate another. Although
government leaders are the ones who are intended to receive the ultimate message, it is the citizens
who are targeted with violent attacks.
3. Non-political terrorism – is a terrorist act perpetrated by a group for any other purpose,
most often of a religious nature. The desired goal is something other than a political objective, but
the tactics involved are the same.
4. Quasi terrorism – is a violent act that utilizes the same methods terrorists employ, but
does not have the same motivating factors. Cases like this usually involve an armed criminal who is
trying to escape from law enforcement utilizing civilians as hostages to help them escape. The law
breaker is acting in a similar manner to a terrorist, but terrorism is not the goal.
5. Limited political terrorism – acts are generally one time only plots to make a political or
ideological statement. The goal is not to overthrow the government, but to protest a governmental
policy or action.
6. State terrorism – defines any violent action initiated by an existing government to achieve
a particular goal. Most often this goal involves a conflict with another country.
While these six typologies strive to provide a comprehensive and contemporary discussion
of typologies, it is important to note that this list is not exhaustive or conclusive. Patterns of
terrorism and the task of categorization are constantly in motion. Thus, three more categories of
terrorism arise:
7. International terrorism – defines terrorism that spills over onto the world’s stage. Targets
are selected because of their value as symbols of international interests, either within the home
country or across state boundaries.
8. Criminal Dissident terrorism – this type of terrorism is solely profit-driven, and can be
some combination of profit and politics. For instance, traditional organized criminals accrue profits
12
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to fund their criminal activity and for personal interests, while criminal political enterprises acquire
profits to sustain their movement.
9. Gender – Selective terrorism – this type of terrorism directed against an enemy
population’s men or women because of their gender. Systematic violence is directed against men
because of the perceived threat posed by males as potential soldiers or sources of opposition.
Systematic violence is directed against women to destroy an enemy group’s cultural identity or
terrorize the group into submission.
V. TRENDS IN TERRORISM
The Global Terrorism Index (GTI) produced by the Institute for Economics & Peace (IEP)
based on data from the Global Terrorism Database (GTD). It is a comprehensive study analyzing
the impact of terrorism for 163 countries and which covers 99.7 per cent of the world’s population.
The GTI 63th report provides a comprehensive summary of the key global trends and patterns in
terrorism over the last 20 years, covering the period from the beginning of 1998 to the end of 2017.
As depicted in figure 1, the four terrorist groups responsible for the most deaths in 2017
were the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), the Taliban, Al-Shabaab and Boko Haram.
These four groups were responsible for 10,632 deaths from terrorism, representing 56.5 per cent of
total deaths in 2017. In 2012, just prior to the large increase in terrorist activity around the world,
these four groups were responsible for 32 per cent of all deaths from terrorism.

Figure 1. Total terrorism deaths by country, 2016 - 2017
Figure 2 shows how the various factors correlated with terrorist activity are systematically
related.There are multiple paths to radicalization, however, there are some factors that appear to be
common amongst individuals who turn to terrorism. There are often links to exclusion, poor
governance structures and forms of discrimination.
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Figure 2. How the various factors correlated with terrorist activity are systematically related.
VI. MOTIVATIONS FOR TERRORISM / CONDITIONS TO SURVIVE
While we all agree that counter terrorism actions must be taken from authorities and citizens
alike, the root causes of terrorism must also be addressed if we are to truly make headway against
this evolving treat. This part of the paper makes an analysis of under what conditions terrorist
groups can survive and be motivated. The OSCE Action Plan on Combating Terrorism states that:
No circumstance or cause can justify acts of terrorism. At the same time, there are various
social, economic, political and other factors, including violent separatism and extremism, which
engender conditions in which terrorist organizations are able to recruit and win support. The OSCE’s
comprehensive approach to security provides comparative advantages in combating terrorism by
identifying and addressing these factors through all relevant OSCE instruments and structures15.
The configuration of terrorist groups is generally dependent on one's environment,
relationship with the state, motivation and/or goals. It is of a great importance to explore the links
between the incidence of terrorism and the state of a country's economy. Groups that are unhappy
with the current economic status quo, yet unable to bring about drastic institutional changes, may
find it rational to engage in terrorist activities. The result is a pattern of reduced economic activity
and increased terrorism. In contrast, an alternative environment can emerge where access to
economic resources is more abundant and terrorism is reduced. Scholars have categorized causes of
terrorism including ideological, psychological and strategic motives.
(i) Terrorist ideologies are explanations of how the social world operates, and calls for
individuals to undertake violent actions in support of that perception of the world. Ideology incudes
religion or political philosophies, provides justification for violence and identifies a groups
A.W. Kruglanski & S. Fishman “Psychological factors in terrorism and counterterrorism: individual, group, and
organizational levels of analysis”Social Issues and Policy Review, 2009, pp 1–44.
15
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principles and values. Terrorism occurs when ideological motivation meets with operational
capability. Boko-Haram is an example of a terrorist group motivated by ideology. The group’s
intention is to prohibit all forms of Western education since it is believed to be sinful.
(ii) Psychological state of mind it is another reason for engagement in terrorism.Psychology
of terrorist does not exist: it is only a common psychology or a psychology of common people
related to a societal object called terrorism and where “terrorism as such represents a
psychologically coherent concept” as Kruglanski and Fishman (2006a)put it 16 . More interesting
then is the psychology of terrorism as a tool to reach political, social and psychological goals. In
addition, terrorist’s psychological structure is embedded within the terrorism psychology, i.e.,
which psychological goals could be served by being part of a terrorist movement or believing that
terrorism is a good means for political action.
(iii) Strategic Perception. When politics fail, terrorism seen as a logical option. People can win
government’s attention by using terrorism. Montiel and Shah (2008)17showed that the attribution of the
terms “terrorists” or “freedom fighters” is influenced by group status, and more specifically by whether
the group judging the target is socially disadvantaged or dominant. Furthermore, poor economic
conditions can increase the likelihood of terrorism. Terrorists come from relatively poor and
undemocratic countries and commit attacks in relatively rich and democratic ones.
VII. EDUCATION AND TERRORISM
On a positive note, education can act as a prevention measure through the teaching of
fundamental values such as democracy, the rule of law, mutual respect, tolerance for different faiths
and beliefs and individual freedom. With this way young people can fully participate in modern
society and realize their democratic rights. Educating can fight radicalization and lead to the
eradication of terrorist ideas. On the other side of the spectrum, contemporary terrorists come from
well-educated and liberal backgrounds. This proves that extremist ideology recognizes no religion
or community. In most cases terrorism is more like a violent form of political engagement, since
more educated people from privileged backgrounds are more likely to participate in politics.
Additionally, terrorist organizations may prefer to use highly educated individuals as operatives
because they are better suited to carry out acts of international terrorism since the terrorists must fit
into a foreign environment to be successful.
VIII. CONCLUSIONS
Global terrorism derives its strength from the terrorist and extremist ideology, which is
being widely spread. Scholarly research on the typological classifications of terrorism is useful for
understanding terrorist environments and specific terrorists. It also allows for an exploration of the
motivations that guide terrorists, which can aid in developing counter-terrorism methods and
measures tailored specifically to the type of attack or threat. Furthermore, trends that develop in the
world in which terrorism exists are constantly in motion; innovation in communication
technologies, global interconnectedness, and the mechanisms of weaponry and violence all
contribute to shifts in these categories. Despite these changes, it is important to continue research in
the realm of terrorist typologies in order to explore the roots of terrorism and find prevention
measures. Before we can develop an effective counter-ideology program it is necessary to
accumulate sufficient knowledge and expertise in the terrorist ideology. In this regard, it is crucial
to encourage promoting intergovernmental efforts to fight the terrorist ideology and propaganda, as
well as exchanges of national best practices and achieved results.

Montiel, C. J., & Shah, A. A. (2008). “Effects of political framing and perceiver's social position on trait attributions
of a terrorist/freedom fighter”. Journal of Language and Social Psychology, 27(3), 266-275. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.1177/0261927X08317951
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STUDY AND EVALUATION OF THE WAYS IN WHICH TERRORIST
ORGANIZATIONS SEEK TO EXPLOIT THE MEDIA
Miltiadis MELIADIS1
Afroditi SIPITANOU2
Michail CHALARIS3
Abstract (en): In this paper, a bibliographic literature review and an attempt will be made to exploit the
relationship between Terrorism and Media. Additionally, it will be discussed the main principal difficulties in defining
terrorism and finally, an analysis of the relationship of the Mass Media and terrorism will be made. As it is well known,
and accepted, terrorism and media are totally symbiotic with each other. Terrorists need media to pass their agenda as
also to gain fame, prestige and more power and influence and the media need to gain more viewers, readers, followers
and gain the “battle” of the information against other media. This famous “cooperation” that sometimes is pushed to the
limits, all in the name of fame, more numbers and of course of getting more and more popular and the one that has more
influence. This symbiotic relationship in the past was mostly done by newspapers and television but nowadays, with the
help of the internet and the social media, everything is more simple and anyone has the ability to express directly, even
live, his/her opinions and make terrorist acts even just for fame. The future of this “relationship” will be something to
study due to the fact that thanks to the internet the media are less needed but until today this “relationship” is still alive.
Keywords: terrorism; media; exploit; fake news.

Introduction
Terrorism, Media and Society relationship is a field of long-term research analysis. This is a
dynamic relationship which evolves and changes constantly, depending on the circumstances, the
historical circumstances, the policies, the economic time's social circumstances. This relationship
appears in all forms and manifestations of terrorism, while its capacity and the variability
characterizing it is depicted in Academic-bibliographic research. The latter, indeed, seems to be
continually enriched as it constantly discovers new data and new parameters that change and often
detract from traditionally established perceptions and positions.
Historically, Mass Medias’ are proven decisive for the development of terrorism, its aims
and actions and its need for publicity. Moreover, it is worth to mention that Mass Medias many
times act as the necessary fuel to move the machine of terrorism to advertise its ideas and goals.
Finally, terrorism and media, especially the mass media and the modern ones, the social
media, have a symbiotic relationship were the one “support” the other. This statement will be
analyzed and explained in the following chapters.
Terrorism and Media
Terrorism can be seen as a violent act, specifically designed to attract attention, and then,
through the publicity it generates, to convey its message. Modern media and communication as the
main channel of information for such acts play a vital role in the calculations and plans of terrorists.
Indeed, without Mass Media coverage, the effects and effects of terrorist acts are not spread and are
not being transferred, is strictly limited to the direct victim/attack, instead of the wider "target
audience" against which the violence of terrorism in reality. Only by spreading terror and fear to a
much larger audience, terrorists can gain the maximum degree of leverage needed and needed to
bring about the desired political change (Hoffman, 2006).
It is a fact that terrorism and the media are linked to one another, in a symbiotically inherent
relationship, feeding and exploiting one another for its own purposes. The most commonly used and
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established view of most political, academic and other researchers is that the media can be
described as either 'the best friends of terrorists' or' the oxygen of publicity, in which (the terrorists)
based" (R.W. Apple Jr . 1985), from the well-known transfer of former British Prime Minister
Margaret Thatcher (Hoffman, 2006).
Special mention should be made on the internet, nowadays the most important platform for
communication between terrorist organizations and their supporters. Online discussion forums are
still vital οf propaganda, mostly terrorist organizations with a religious background. The
propaganda of terrorists and its spread is increasingly based on social media such as Facebook,
Twitter, and YouTube (TE-SAT, 2014).
"Covering terrorism by the media facilitates two global targets for terrorists. Terrorists are
gaining attention as the volume and the position of journalistic coverage of the events affect the
public debate. There is evidence that stories of terrorism that fit into the right context affect public
attitudes and perceptions of politically motivated violence "(Nacos, 1994).
We can distinguish between three stages of terrorist exposure, the first and simplest is when
an action is taking place and the media broadcast it, the second when the terrorists send their
messages directly to the media, but they decide whether and how to transmit them the third, which
is the one with the greatest influence, is when terrorists have full control.
However, although former British Prime Minister Margaret Thatcher said in a public speech
that "publicity is the oxygen of terrorism", it has been proven in practice that terrorist actions did
not stop where their projection was forbidden. Moreover, the development of new technologies has
allowed terrorists to no longer depend exclusively on Mass Medias.
For their part, Mass Medias cover terrorist acts not only because they are news but also why
the public's response to such actions leads to high audience numbers - sales and thus to increased
commercial revenues. This news is drama, shock, distress, anger, surprise, and thus are a first-rate
opportunity for widespread visibility, encompassing all the elements that keep the audience in front
of their screens and beyond. Therefore, there is a symbiotic relationship between terrorist acts and
Mass Media, and the mechanism is the media's "thirst for such news", while on the other hand
terrorists seek to propagate their propaganda and broaden their political goals (Oates, 2008).
However, this does not mean that if there was a case of stopping terrorist actions, the media would
also "disappear".
Principal difficulties in defining terrorism
The relationship between the media and terrorism is a field of research that has been
developed mainly since the 1970s. Of course, the problem we have encountered in analyzing both
the definition of terrorism and the field of terrorism is not missing. Thus, in many cases, this
relationship as a field of Academic research is simply a subordinate specialty of tertiary studies or is
usually part of a limited number of academic studies, such as Communication, Law, Political
Science and Sociology.
The largest part of research is spent on the descriptive and narrative level, supported by
examples of incidents in which the media have a role to play particularly in the terrorist incidents
selected to cover journalism (eg Alexander, 1977, Wilkinson, 1981, Nacos, 1994, 2002 to Jeffrey
Ian Ross, 2007, Martin, 2013). Another piece of research focuses on criticizing the relationship
between media and terrorism (eg Schlesinger, 1983, Jenkins, 2001, Jeffrey Ian Ross, 2007). Finally,
there is also a part of the research that deals with media coverage of terrorism (eg Bassiouni, 1981,
Jenkins, 2001 to Jeffrey Ian Ross, 2007). Other areas of this relationship that have been extensively
studied include censorship in the press about terrorism, the relationship between the media and the
police (State Security Agency) the possibility that the perpetrators of terrorism by promoting their
actions in the media succeed in making an "open invitation" to prospective they say "positive" its
actions, to engage in terrorism. Although there is little research to support this view, some scholars
insist that Mass Medias indirectly help recruit new terrorists.
What emerges, however, from the brief mention of how Mass Medias are associated with
terrorism is that there is a particular relationship between them, a relationship that is multifaceted
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but also multidimensional. However, it is certain that Mass Medias are an important variable in
terrorism and its role is decisive. The importance of Mass Media is also linked to the way in which
Joint Opinion receives messages on terrorism. As Konstantopoulou says (2008), three are the main
factors shaping the perceptions, attitudes, and positions of the Common Opinion in relation to the
information provided by the media. These factors are:
1) Mass Media give the information a burden that does not have it by itself
2) The information presented by the media is late in relation to the actual facts and
3) The media offer one-dimensional information knowing that the Common Opinion works
with simplistic mechanisms.
Essentially, Konstantopoulou expresses a position of particular importance for Terrorism.
That is to say, in the dualism Terrorism and Media, the Common Opinion is the ultimate recipient
for which the "struggle" is made to be more affected, namely the Terrorists and the official State
body through the media.
Hoffman (2006), who also uses the term cohabitation to describe the relationship between
the media and terrorism, argues that three major revolutions in mass communication have had a
direct impact on terrorism. The first revolution occurred in the 19th century with the discovery of
the printing machine, which allowed large-scale printing of books and works. A prime example
according to Hoffman (2006) of the symbiotic relationship between terrorism and the media during
this period is the Russian revolutionary group of Narodnaya Volye in 1878, which under the
influence of Bakunin's theories, groups anarchists, were blowing factories. The anarchists
eventually managed to assassinate not only the Russian Tsar Alexander II in 1881 but also US
President William McKinley in 1901. It is the first time that terrorism appears to have nothing to do
with the state but to depend on the action of citizens and it is the first time terrorists have used their
action to communicate their messages to a larger number of listeners. The second major revolution
in mass communication occurred in 1968. This year was marked not only by the development of
international terrorism in the context of the third wave of Rapoport (New Left Ideology), but also
by the first transmission of a satellite signal to television in the US, which has accelerated the flow
of news and terrorists have begun to use it to achieve their goals. The third revolution in
communication emerged at the end of the 20th century and compared to the two previous ones is
less based on the technological revolution and more on changing the way news is presented. This
concerns the so-called "CNN Syndrome" which, according to Hoffman, has revolutionized the
continuous (24-hour) flow of news. The influence of this network was so important that most of the
American media imitated the CNN channel as the model of information whenever there was a
major event (national or international) that was, according to channel operators, news that needed
continuous coverage. The Al Jazeera Arabic network was also created on the model of CNN and
aims to act as the "counterweight" of information in the Arab world (and even broadcasts news in
English). Today, with the technological revolution of the Internet, the spread and popularity of
Social Media, we can talk about a fourth technological revolution, which is now almost nullifying
the time and changing the way the news is broadcast. In particular, Social Media Networks are the
new means by which not only information, but also comments and images are rapidly transmitted,
and where the role of the individual acts both as a recipient of the information and as a
commentator.
Mass Media and Terrorism. The analysis of this relationship
Terrorist organizations throughout the historical development of terrorism are political
pressure groups that seek to communicate their positions and display their messages. Conducting
violent blows to which they attribute symbolic meanings, they are "critically" placed against
everyday life and opposed to their own positions, while seeking, according to Chantzi (2012), to
overthrow the existing status quo and impose an another, consistent with its own ideology. They are
pursuing, according to Shapiro et al. (2011) "to dissolve the sense of Public Security and Order and
to undermine the trust of the Common Opinion to the decision-makers and political, religious and
social systems".
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Media is an extremely powerful factor in the dynamics of the evolution of terrorism. Of
course, here too the relationship of media and terrorism is an important field of reflection in
Academic research. In addition, any kind of discussion about this relationship is also a point of
rivalry between academics. Regardless of any discussions or disagreements between academics, it is
important to stress that any research should focus on the power of Mass Media on social, political or
economic conflicts, and how that power determines and influences the attitude and view of the
Common Opinion on these conflicts.
Technological developments today, where Social Media Networks have a dominant position
in news broadcasting in the immediate future, where citizens themselves can capture and transmit
images and comments almost at the same time as the occurrence of an event, allow terrorist attacks
to be made public way that would have been unthinkable in the past. For example, modern
technologies have made it possible even in small terrorist groups to use the media as a powerful
weapon by offering their content, reportages and images, and in such a way that the media
ultimately serve the interests of terrorists often against its will (inadvertent allies).
Terrorists from the outset found a powerful ally in the media that allowed them to attract public
attention for their team and their demands. Besides, this "alliance" is also confirmed in the book "The
Minimum of Urban Guerilla", published in 1969 and written by Brazilian Carlos Marighella, one of the
most important theorists of modern terrorism. It is one of the most basic manuals for many terrorist
movements in the world. In the Handbook there is a special reference to the many and different ways in
which terrorism can exploit the media. According to Marighella in 1969 (Bassioyni, 1981) “informing
about revolutionary acts is enough for the media to act as an important propaganda tool for you and that
psychological warfare is a battle technique based on direct or indirect use of Mass Media”. In this way,
it basically places Mass Media and communication in the tactics used by terrorism to achieve the
desired effects on a psychologically high level and to influence the Common Opinion. Brigitte Nacos,
one of the most prominent Academics who have studied the subject, said that global terrorists are
committing violent actions with three common goals:
1. Be attentive
2. Be recognized and
3. Earn respect and acquire legalization (Nacos, 2002).
These goals are feasible for those individuals or groups who, due to their action, receive the
greatest possible attention from the media.
In general, the relationship between media and terrorism is considered as "symbiotic" as
terrorist organizations use the media as a platform for transmitting their message but also to
maximize the impact of their impact on the social level. At the same time, they offer up-to-date and
interesting news to the media mainly because terrorism is usually a violent act that is perceived
specifically to attract attention and then through the publicity it causes to communicate a message.
In this context, Mass Medias have a special focus on the ability of terrorists to gain the coveted part
of publicity they seek to influence the Common Opinion.
Some scholars have formulated the view that development of Mass Media has had a
significant influence on the development of terrorism. Wilkinson (2002), Hoffman (2006) and
others oppose this view, stating that terrorist organizations in history have tried to convey the
message of their actions in many different ways.
The French sociologist Michael Wieviorka (1993) tries to reject the theory that terrorism and
the media are in a symbiotic relationship while developing a theory according to which there are
four types of relationships between terrorists and the media.
1. Pure indifference. Clear indifference occurs when terrorists do not even want to terrorize
a population group but neither to implement any propaganda action through their actions.
2. Relative indifference. According to her, the perpetrators are indifferent to the news of the
violence they cause even if it affects the citizens.
3. Mediated strategy. Terrorists use the media as a messaging tool.
4. Total break. The relationship where terrorists face the media, publishers, and journalists
as enemies that deserve to be punished and destroyed.
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Wilkinson (2002), rejects these types and, in order to justify his position on the symbiotic
relationship between terrorism and the media, states that terrorism is a psychological weapon, the
force of which depends to a great extent on the transfer of the threat in the Common Opinion and
that is the essence of cohabitation. According to the very evidence of the nature of the relationship
between terrorism and the media, it is in the following fields:
1. Terrorism feeds on publicity and
2. The freedom of Mass Media in an open society allows the manipulation and
exploitation of the Common Opinion
Miller Tunman (2003), talks about a symbiotic relationship between terrorism and the media
from which no one can escape. He pointed out that terrorism is capable of writing a drama - no
matter how scary it is - to attract the attention of the media.
In addition to the classical terrorist threats that are being implemented through the disclosure
of terrorist actions, the influence of modern media has also launched a propaganda war in which
terrorist organizations attach great importance. The propaganda war can have a strong
psychological effect and can maximize the outcome of certain acts. Terrorists, on the one hand,
need the propaganda of the media to promote the "absolute justice" of their actions and their goals,
but at the same time, they know how much damage can be caused by negative publicity. The
importance of propaganda is very important, so for terrorism the four aims of using media in
propaganda are:
1. The propaganda of acts of terrorism and the creation of fear in the target group that they
wish to influence.
2. The mobilization of greater numbers of population support within the national boundaries
for the purpose of terrorism but also the mobilization of the international Common Opinion,
emphasizing the fact that such issues are fair to their purpose and that their victory is indisputable.
3. The frustration and interruption of the efforts of the Governmental and Security Forces
against them.
4. To mobilize and strengthen the participation of real and potential supporters and thus to
recruit new members, raise more money and inspire new attacks (Wilkinson, 2002).
Immediacy, exclusivity, and drama become the main ways to attract viewers and, of course,
higher advertising revenue (especially on television). Terrorism and the Mass Media, as shown by
the preceding analysis, are two fields with strong interconnection, which complement one another.
The real issue, however, is not so much the relationship as the way in which the Common Opinion
and government decision-making process are affected in a way that helps terrorists.
However, if we wanted to categorize the relationship between media and terrorism, we
would say that Mass Media operate the following way when they refer to terrorism:
1. Termination of terrorism. Before reporting the news of a terrorist act, the media should
explain the reasons for the attack on innocent citizens. In order to find motivation and to show
political or social content, the media often rationalize terrorism. If terrorists have political, social or
cultural motives, then the reasons for their existence as presented and explained by the media may
cause sympathy with terrorists or even identification with the purposes of terrorism.
2. Identity of terrorism. Terrorists are given different names from the media. Many times
they are called killers and sometimes referred to as fighters fighting for independence. Some of
these titles and ratings are associated with positive values (eg justice, equality, etc.) and this can
have a positive effect on the Common Opinion and the view it has on terrorism.
3. Terrorists are solitary warriors. The presentation of a terrorist act often emphasizes the
inequality of opposing forces. A small terrorist group is often confronted with various groups of
soldiers of anti-terrorist forces and police that are numerically multiple. The fact that terrorists are
ready to sacrifice their lives (often with heroism and self-sacrifice) often has a positive effect on
their image.
4. Stockholm Syndrome: It is no surprise that often the victims of terrorist acts often identify
with terrorists and their motives and even offer them their help. This phenomenon can be explained
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in part by the fact that the victim often sees terrorists in humanity. The media could present this
unexpected behavior in a positive context for the listeners (Peresin, 2007).
Terrorist organizations, however, choose their timing in order to maximize media
attention" (Rohner and Frey, 2007) and may strike more when media attention is already
on them.
The following table shows steps in which terrorism is built on the media and without them.
Media Oriented terrorism
Non-media oriented terrorism
 Terrorist involve journalists or media
 Events are unclaimed
personalities in the event
 Tapes and photographs are not made public
 Terrorist group announce their association
 Attacks are made in less newsworthy
with the event
countries
 Terrorist group or individual is willing to
 Event is standard in procedure or common
be interviewed
to prior events
 Terrorist group tapes or photographs event
 Low profile or unknown victims
and provides it to the public through the Internet
 Most common event is a bombing or assault
or media
 Attacks are in newsworthy countries or on
people from newsworthy countries
 The attack is on established or high-profile
newsworthy individuals
 The event causes fatalities or injury
 Event is purposely unique and dramatic
 Most common event is hijacking or
hostage taking/kidnapping for nonmonetary
reasons
Table 1. Indicators of media-oriented and non-media oriented terrorist events
Terrorism and the media, as shown by the preceding analysis, are two fields with strong
interconnection, which complement one another. The real issue, however, is not so much the
relationship as the way in which the Common Opinion and Government decision-making process
are affected in a way that helps terrorists. Hoffman belongs to a group of Academics who believe
that the answer to this question is not that simple. There are views shared by politicians,
government officials, scientists and communication theorists who believe that MASS MEDIAs
favor the goals of terrorists, thus acting as the "Publicity oxygen" for terrorism or as a "transformer"
of the media's effort to gain publicity (and consequently great releases if we talk about print media
or TV viewing if it concerns television) without potentially minimizing its influence on the
Common Opinion. Hoffman also warns that no one should ignore the fact that television coverage
of terrorist acts is almost always negative (due to the brutality of acts), and Laquer (1987), who
noted that although journalistic coverage of terrorism can often be beneficial and particularly
beneficial to terrorists, publicity does not result in a favorable attitude of the Common Opinion to
terrorists or the purpose of terrorism.
The list of scholars of the mass media relationship and terrorism is endless, and it is
constantly evolving, as a new field emerges within this relationship, which is being explored in
particular. Miller (1982), for example, about the nature of her relationship, describes it as a
relationship "Dependence" between media and terrorism, while Tuman (2003) nearly 20 years later,
extends this view by saying that this "dependency" is in addition to the new strand and the
entertainment part of the media (mainly programs related to Talk Shows). This one 'Dependence',
which is now deeply rooted, as suggested by Tuman (2003), shows at the same time that terrorists
eventually manage to manipulate the media to ensure the promotion of their purpose, the publicity
of their goals and the diffusion of rhetoric through media outlets and notices, to a global audience.
The nature and scale of this "dependence" are largely related to whether the "debate" relates to
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government or non-governmental terrorism and who defines the concept of terrorism and its
parameters. Usually, the majority of research, which discusses the relationship between the media
and terrorism, focuses on a model of terrorism that is non-governmental. But even countries that
support terrorism can have a symbiotic relationship with the media even if the official state strictly
controls the media or works propagandistically with the free media. This case concerns totalitarian
regimes, especially where the term terrorism is necessary to delimit the enemy's "camp" and the
threat to the regime, and only the word tremors lend itself to controlling the Common Opinion.
Television news focuses mainly on what is known as "visual culture". Attention is drawn to
the fact that each "new" receives its corresponding percentage in the audiovisual material that
exists. The presence or lack of audiovisual material remains a determining factor when terrorist
issues are selected. As the media are looking for images and sound from the attacks, this is also a
consequence of their design. Terrorists are always keen on selecting targets that will spark the
interest of the media and "snap" viewers/listeners from the spectacle they offer. This, in turn, means
providing a significant amount of images, which guarantees presence in the media. Following this
logical series, the September 11 attacks are top of the list, as the media had enough visual material
to ensure their news coverage and to "satisfy" the public imagination for live coverage of the
events. The same occurred in the 2004 terrorist attacks in Madrid, the 2012 Boston Marathon, etc.
It is clear from the above that the media face a very difficult task to cover terrorist incidents.
Realistically, such incidents cannot be ignored. Indeed, in terms of the theory of liberal opinion,
consumers expect the media to be informed about the tragedy. But even in terms of the theory of
social responsibility, which allows the restriction of news when they can destabilize or disrupt the
population, terrorism cannot be ignored. Media should decide how much information to report on
victims, how to report an action without risking a rescue attempt, what information should not
reveal why it would damage the investigation of the authorities and whether speculation about
possible future attacks without causing panic (Oates, 2008). The Washington Post publisher,
Katharine Graham, once said: "Publicity can be oxygen for terrorists. But I say: news is the source
of life of freedom. If terrorists succeed in depriving our freedom, their victory will be much greater
than they would have hoped for and much worse than we were afraid of. "(Nacos, 2010).
As Marshall McLuhan stated in 1964 (Livieratos and Frangoulis, 1991), one of the most
well-known researchers on the social impact of Mass Media, said that without communication there
would be no terrorism. This small proposal has an important truth that has remained strong and
unaltered in recent decades. It is a commonplace to cite the relationship for the diffusion of terrorist
messages and the existence of modern media. Terrorism, however, existed before the media. One
example is the type of terrorism associated with anarchism in the 19th century. Anarchism used the
murders of individuals and other attacks to influence the peoples. The murder of important
personalities or the acts that took place in front of hundreds of thousands of eyewitnesses were
considered to be the most effective ways that these events would become more widely known at a
time when there was a strong government control over information and that the media were
operating with the specific purpose of "propagating" Government positions. Technological
developments today, where Social Media Networks have a dominant position in news broadcasting
in the immediate future, where citizens themselves can capture and transmit images and comments
almost at the same time as the occurrence of an event, allow terrorist attacks to be made public way
that would have been unthinkable in the past. For example, modern technologies have made it
possible even in small terrorist groups to use the media as a powerful weapon by offering their
content, reportages and images, and in such a way that the media ultimately serve the interests of
terrorists often against its will (inadvertent allies).
Conclusion
It is beyond any doubt that the relationship of the media and more specifically the internet
and social media, to terrorism, is a quite interesting and powerful relationship.
On the one hand, the media are interested in making large audience numbers or collecting
clicks as traffic in the 21st century is now being measured, and on the other hand, the terrorists live
and target advertising and the advertising they can offer technology to convey and narrate their
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ideas into the world for multiple purposes. Initially to inform who they are and why they are doing
so, in addition to sowing fear and finally gathering new members and being recognized and
supported by individuals, organizations, entities, and even countries with the same philosophy or an
approach against their common goal.
Today we can say that thanks to the new technologies, there is now a real immediate
briefing not only of the leaders of a state but of all the citizens about the views, positions and what
the terrorist organizations are aiming for.
Terrorist acts are news and the main role of the media is to transmit them. This is something
that terrorists have shown over time to understand and act accordingly. Yet, in addition to Nacos'
general wishes for publicity, Nacos (2010) distinguishes three additional communication goals of
terrorists, attention, recognition, and respect for and legitimacy in some cycles, and areas.
In seeking to gain attention, they try to define the agenda setting in order to make their
existence, their methods and their goals known to the general public. In seeking recognition, they
try not only to define the agenda-setting but also to frame their actions in order to convey their
message automatically. In pursuing respect and legitimacy, terrorists are not only trying to
intimidate the target audience, but also impress their potential supporters by finally recruiting new
members, as well as appearing as legitimate representatives of their struggle.
It is important to mention, as mentioned above, that all terrorist organizations are investing
in their promotion and their main objective is no longer traditional media (radio, newspaper, and
television) but social networks such as Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo, etc. Having
the ability to make live video of their actions with the last example in New Zealand, where a farright anti-Muslim attacked two mosques using facebook live. This particular movement had a
double role, he wanted to live and live through his act, but he wanted the most visibility of his act
with the aim of advertising himself and his actions to find more imitators.
Today, traditional media may have restricted images and videos from acts of terrorism but
unfortunately or fortunately most citizens are not informed by them, but by the internet and social
networks that show on the altar of "all for clicks" everything and they have no moral and social
limitations. Equally, many extreme groups create from websites to social accounts in order to pass their
opinions and ideas, but also to network with locals, national and global. Attempts to remove and
prohibit them from participating in a social network does not limit them as there is plenty of them today
that they will be delighted to import a few thousand or even millions of new accounts and extreme
views they express as this gives them new revenue and the greater part of the online newsletter.
In conclusion, we can say that, over time, there was a symbiotic relationship between
terrorism and the mass media, but today, for the sake of the internet, we are in new paths that are
more complex than a simple relationship. Now the terrorist becomes the journalist, the filmmaker
and the commentator of his actions, and the citizen can easily and quickly find whatever
information he wants almost everywhere. The advertising of terrorist acts as well as ugly and being
is one of the most attractive to the general public to watch them.
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EXAMINAREA CĂRȚII DE IDENTITATE – ASPECTE PRACTICE /
IDENTITY CARD EXAMINATION – PRACTICAL ASPECTS
Petruț –Florin ENACHE1
Abstract (en.): Within this article, we propose to present a study case regarding the examination of an identity
card from a person, which was suspected of being forged. After the examination of the identity card, it was discovered
that the document is authentic and the element which create a false representation of the reality to the law enforcement
was represented by the UV security feature. This element was damaged and after other researches in this field, we
observed that even some authentic identity cards react the same as the questioned document. As a result of all the
aspects that we observed and collected, we were able to establish that the questioned document was a genuine one.
Keywords: Identity card, security feature, UV light, forgery, counterfeit
Abstract (ro.): Prin intermediul acestui articol ne propunem să prezentăm un caz privind examinarea unei cărți
de identitate a unei persoane, suspectate a fi falsificată. În urma examinărilor efectuate în cauză, se constată faptul că
documentul supus examinărilor este autentic, iar elementul care inducea în eroare organele legii era reprezentat de
deteriorarea elementelor de siguranță care reacționează în lumină UV. În urma cercetărilor efectuate cu privire la
deteriorarea elementelor de siguranță specifice examinărilor UV, s-a aflat faptul că există și cărți de identitate autentice
care prezintă o deteriorare similară. Astfel, în urma tuturor aspectelor observate, s-a putut stabili că documentul de
identitate în litigiu este autentic, nefiind falsificat.
Cuvinte-cheie: carte de identitate, element de siguranță, lumină UV, falsificare, contrafacere.

I. Introducere
Un aspect foarte important în această activitate, de care depinde și acuratețea rezultatelor, îl
reprezintă experiența acumulată în timp, precum și pegătirea specialistului/expertului criminalist
care realizează lucrarea/examinarea.
Sunt cazuri, în activitatea practică, în care nivelul de cunoștințe dobândit de către
specialistul/expertul criminalist nu este suficient pentru a fi în măsură a realiza un raport
criminalistic, la acesta adăugându-se și partea de experiență dobândită din activitatea practică.
Este și cazul studiului de caz pe care îl vom prezenta în continuare, referitor la stabilirea
autenticității unei cărți de identitate atât pe paza elementelor de siguranță cât și pe baza experienței
criminalistului.
II. Conținut

Fig. 1 - Aversul documentului în litigiu.
Pentru efectuarea examinărilor comparative s-a folosit o carte de identitate SPECIMEN
(autentică).
1
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Fig. 2 - Aversul cărţii de identitate SPECIMEN
În continuare s-a procedat la efectuarea examinărilor separate şi comparative între cartea de
identitate în litigiu, care face obiectul prezentei lucrări şi cartea de identitate SPECIMEN.
În urma acestor examinări s-a constatat că documentul în litigiu prezintă texte şi desene
realizate şi plasate asemănător cu cele ale cărţii de identitate SPECIMEN, asemănări la nivelul
fidelităţii grafice, a modalităţii de imprimare cât şi a elementelor de siguranţă.
Totuşi, la nivelul elementelor de siguranţă vizibile în ultraviolet, se constată o diferenţă,
comparativ cu cele ale documentului SPECIMEN, diferenţă care va fi explicată şi ilustrată în
continuare.
Prezentăm în continuare cele mai reprezentative aspecte constatate, după cum urmează:
 Dimensiunile 2 cărţilor de identitate (litigiu/comparaţie) sunt similare, iar micile diferenţe
constatate cu ocazia efectuării măsurătorilor sunt nesemnificative. Dimensiunile constatate
(lungimea, lăţimea şi grosimea cărţii, fotografia titularului, drapelul şi stema) sunt prezentate în
tabelul sinoptic prezentat în cele ce urmează.

LITIGIU

Fig. 3

2

Dimensiunile din tabelul de mai sus au fost realizate cu ajutorul programul informatic Lucia Forensic.
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COMPARAŢIE

Fig. 4
Fig. 3 - 4 – Lăţimeaşi lungimea cărţilor de identitate.
PARAMETRI LITIGIU COMPARAŢIE
Lungime
104,9
105,2 mm
mm
Lăţime
74,0 mm 74,2 mm
Grosime

0,7 mm

Fotografia
titularului
Drapelul

36,5 x
36,5 x 30,0 mm
29,8 mm
45,4 x 7,1 45,5 x 7,0 mm
mm
35,9 x
36,0 x 25,5 mm
25,7 mm

Stema

0,7 mm

LITIGIU
COMPARAŢIE

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 5 – 6 – Dimensiuni ale fotografiilor
titularilor cărţilor de identitate.

LITIGIU

Fig. 7
COMPARAŢIE

Fig. 8
Fig. 7 – 8 – Dimensiunile drapelului naţional din cuprinsul cărţilor de identitate.
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LITIGIU

Fig. 9

COMPARAŢIE

Fig. 10
Fig. 9 – 10 – Dimensiunile stemei naţionale din cuprinsul cărţilor de identitate.
Asemănările ce se regăsesc la nivelul dimensiunilor parametrilor anteriori menţionaţişiilustraţi,
utilizarea aceluiaşi tip de caractere la redarea menţiunilor de completare (excepţie fac cele referitoare la
datele individuale ale fiecărei persoane în parte) şiplasamentul similar al acestora atât în cazul cărţii de
identitate în litigiu cât şi în cazul celei model de comparaţie este de asemenea susţinutşi de suprapunerea
totală realizată cu ajutorul sistemului videospectral VSC 5000.
În fig. 11, în nuanţă de roşu este redată cartea de identitate în litigiu iar în nuanţă de verde
este redată cartea de identitate model de comparaţie.

Fig.11 – Suprapunere totală a celor două cărţi de identitate (litigiu/comparaţie).
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 Prezenţa liniaturii anticopiere ce realizează desenul de fond (litigiu/comparaţie).

COMPARAŢIE

LITIGIU

Fig. 12
Fig. 13
Fig. 12 – 13 – Cele două cărţi de identitate (litigiu/comparaţie) şi detalii cu privire la modalitatea
de realizare a liniaturii anticopiere.
 Prezenţa în partea inferioară a cărţii de identitate în litigiu a celor două linii OCR – B
(sistem codificat de identificare optică a caracterelor) ce conţininformaţiişi caractere de control
calculate pe baza unui algoritm. În urma verificării celor două linii, nu s-au constatat neconcordanţe
cu privire la conţinutul acestora.
LITIGIU

Fig. 14 – Cele două linii OCR
 Din punct de vedere al modului de realizare, traseele grafice ale cărţii de identitate în
litigiu sunt formate dintr-o grupare matricială de puncte color (cyan, yellow, magenta şiblack)
formate din stropi de substanţă scripturală de formă circulară, depuşi deasupra suportului de hârtie.
În zonele acoperite de această substanţă scripturală nu este vizibilă microporozitatea suportului.
Toate aceste aspecte sunt specifice realizării documentului în litigiu prin intermediul unui dispozitiv
ce funcţionează pe principiul xerografic (copiator/imprimantă laser color). Această modalitate de
imprimare este specifică şicărţii de identitate model de comparaţie.
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COMPARAŢIE

LITIGIU

Fig. 15
Fig. 16
Fig. 15 – 16 – Detaliu cu privire la modalitatea de imprimare
 În spot de lumină ultravioletă (365nm) elementele de siguranţă fluorescente prezente pe
aversul şi reversul suportului celor două cărţi de identitate (litigiu/comparaţie) reacţionează în mod
diferit. De asemenea şi suportul cărţii de identitate în litigiu prezintă zone cu grad sporit de
fluorescenţă.
Se constată faptul că elementele de siguranţă fluorescente prezente pe suportul documentului
în litigiu sunt foarte estompate, neclare, distingându-se într-o oarecare măsură doar forma acestora.
Totuşi se observă că elementele de siguranţă fluorescente corespunzătoare cărţii de identitate
în litigiu corespund ca plasament cu cel al elementelor de siguranţă fluorescente aferente cărţii de
identitate model de comparaţie.

LITIGIU
Fig. 17

COMPARAŢIE
Fig. 18
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LITIGIU
Fig. 19

COMPARAŢIE
Fig. 20
Fig. 17 – 20 – Imagini realizate în spot de lumină ultravioletă (365 nm).
În urma analizării fotografiilor numerotate anterior de la 17 la 20 s-a constatat faptul că în
cazul documentului în litigiu elementele de siguranţă fluorescente sunt vizibile simultan atât pe
aversul cât şi pe reversul acestuia. Acest aspect este uşor nefiresc având în vedere modul în care
reacţionează elementele de siguranţă fluorescente în cazul documentului model de comparaţie.
Acest mod de comportare a documentului în litigiu s-ar putea datora unei game variate de
factori precum: modalitatea de păstrare a documentului (dacă documentul a fost expus la o sursă
intensă de lumină sau căldură; dacă documentul a intrat în contact cu diferite substanţe chimice sau
de orice altă natură etc.) sau chiar calitatea deficitară a substanţei scripturale cu care au fost
imprimate elementele de siguranţă fluorescente precum şi a celor trei straturi din plastic care
alcătuiesc structura cărţii de identitate în litigiu, care a permis difuzarea substanţei scripturale.
Totuşi, nu putem stabili cu certitudine natura factorilor ce au contribuit la rezultatul pe care l-am
constatat. Enumerarea factorilor anteriori este una strict exemplificativă, nefiind exclusă existenţaşi
a altor categorii de factori incidenţi.
Având în vedere multitudinea elementelor de siguranţă constatate pe care le-am prezentat şi
ilustrat anterior, considerăm că diferenţele regăsite la nivelul elementelor de siguranţă fluorescente
sunt nesemnificative.
De asemenea, la nivelul menţiunilor de completare realizate cu substanţă de culoare neagră
nu au fost constatate urme de modificare/alterare precum nici a liniaturilor anticopiere peste care
sunt imprimate acestea. Totodată, în urma examinării suportului de plastic al cărţii de identitate în
litigiu, nu au fost constatate aspecte care să ne indice vreo intervenţie asupra acestuia (ex: eventuale
urme de dezlipire, radiere etc). Astfel, apreciăm că documentul în litigiu nu este contrafăcut sau
falsificat.
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Fig. 21 – Detaliu cu privire la scrisul de completare şi a liniaturilor anticopiere aferente
din cuprinsul cărţii de identitate în litigiu

Fig. 22

Fig. 23
Fig. 22 - 23 – Detalii cu privire la integritatea straturilor din plastic din care este realizată cartea de
identitate în litigiu

III. Concluzii
Apreciăm că pregătirea specialistului/expertului criminalist este deosebit de importantă.
Aceasta sau lipsa acesteia are un impact deosebit în înfăptuirea actuluin de justiție prin acuratețea
concluziilor formulate, nu de puține ori organele judiciare bazându-se foarte mult soluțiile
pronunțate pe concluziile rapoartelor de constatare și expertiză efectuate în cauză.
IV. Bibliografie
1. Fig. 1 – 23 – imagini din practica judiciară;

215

EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE PE TERITORIUL
MARII BRITANII / EXPLOATATION OF VULNERABLE PERSONS
ON THE UNITED KINGDOM TERRITORY
Vasile Cătălin GOLOP
Abstract (en): The frequent disappearances of young people, most of them minors, prompted me to write this
article. All the more so in the aspect in which our country is put to shame by the big countries of Europe by the way in
which these crimes are brought to the attention of the public. At the same time, an alarm signal must be drawn to the
state authorities for obvious involvement in this particularly serious phenomenon, considered "criminal", and when I
use this term, I mean the destruction of the future of some young people. They are killed, figuratively speaking, by these
criminals, both psychologically and physically, getting to the point where they could never be recovered.
Specifically, I want to bring to your attention the case, named by the authorities involved in the research,
"Tăndărei", which represents the case study of this article.
Therefore, we are not talking about Monaco or any famous city in Europe, but about the city of Țăndărei, in the
south-east of Romania, a poor city that has become overnight the center of commerce in Romania regarding the obscure
market for trafficked children.
Another very important point that should be taken into account by the romanian authorities is the fact that
special measures should be introduced to protect and help children, as victims of trafficking.
Keywords: traffickers, victims, begging, exploitation, country of destination, authorities
Abstract (ro.): Dispariţiile frecvente ale tinerilor, o mare parte dintre ei minori, m-au determinat să scriu acest
articol. Cu atât mai mult şi sub aspectul în care ţara noastră este pusă la loc ruşinos de marile ţări ale Europei prin
modalitatea în care sunt aduse în atenţia opiniei publice aceste infracţiuni. În acelaşi timp, trebuie tras un semnal de alarmă
către autorităţile statului pentru o implicare evidentă asupra acestui fenomen deosebit de grav, considerat chiar “criminal”,
şi când folosesc acest termen, mă refer la distrugerea viitorului unor tineri. Sunt ucişi, cu sens figurat, de către aceşti
criminali, atât din punct de vedere psihic, cât şi fizic, ajungând în situaţia de a nu mai putea fi recuperaţi, niciodată.
Concret, vreau să aduc în atenţie speţa, numită de către autorităţile implicate în cercetări, “Ţăndărei”, care
reprezintă studiul de caz al acestui articol.
Prin urmare, nu vorbim despre Monaco sau despre vreun oraş faimos din Europa, ci despre oraşul Ţăndărei,
din sud-estul României, un oraş sărăcăcios care a devenit peste noapte centrul comerțului din România în ceea ce
priveşte piaţa obscură de desfacere a copiilor traficaţi.
Un alt punct de vedere deosebit de important şi care ar trebui luat în calcul de către autorităţile din România
este faptul că ar trebui introduse nişte măsuri speciale de protejare şi ajutorare a copiilor, ca victime ale traficului.
Cuvinte-cheie: traficanţi, victime, cerşetorie, exploatare, ţară de destinaţie, autorităţi

I. INTRODUCERE
Calitatea vieţii este dată de acele împrejurări care oferă posibilitatea unui om de a se
dezvolta în condiţii armonioase, mulţumitoare şi cu realizări pe toate planurile. De aici rezultă şi
înclinarea atenţiei părinţilor asupra creşterii copiilor în cele mai bune condiţii, ocrotirea şi educarea
acestora, îndrumarea în viaţă şi deschiderea drumului către succes până în momentul în care aceştia
să devină independenţi şi să fie responsabili de propriile decizii.1
Dispariţiile frecvente ale tinerilor, o mare parte dintre ei minori, m-au determinat să scriu
acest articol. Cu atât mai mult şi sub aspectul în care ţara noastră este pusă la loc ruşinos de marile
ţări ale Europei prin modalitatea în care sunt aduse în atenţia opiniei publice aceste infracţiuni.
Acest articol scoate în evidenţă o situaţie extrem de gravă prin prisma faptului că rolul principal este
jucat de către copii, care reprezintă pentru întreaga societate a globului viitoarea generaţie pentru a
ne putea identifica mai departe ca naţie.
Dacă aducem în discuţie toate tratatele şi convenţiile internaţionale care s-au încheiat şi
semnat până în prezent putem observa că în absolut toate primează interesul superior al minorilor,
cu o multitudine de drepturi ale acestuia încă de la naştere şi până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar
având în vedere vulnerabilităţile la care aceştia pot fi supuşi, noi ca societate trebuie să-i punem în
centrul atenţiei şi să ne asigurăm că vor creşte şi se vor dezvolta în cele mai bune condiţii şi nu să-i
1

http://www.scritub.com/sociologie/protectia-victimelor-traficulu235158516.php.
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lăsăm să fie corupţi de cealaltă parte a societăţii, care nu are decât un singur obiectiv şi anume, cel
al exploatării.
II. Cazul Ţăndărei – studiu de caz
Inexorabila eroziune a societăţii româneşti a transformat pe unii oameni în nişte persoane
fără suflet, capabile de orice pentru a-şi realiza propriile obiective. Cu toate acestea mai există o
categorie, despre care nu ştiu cum aş putea să-i mai numesc, când mă gândesc la faptul că nu fac
nimic altceva decât să ia identitatea altor persoane, să le îngrădească orice drept, ajungând să-i
controleze prin orice mod doar pentru a-i exploata în orice domeniu pentru a-şi construi un trai de
lux şi pentru a avea foarte mulţi bani şi anume traficanţii de persoane. Aceştia s-au dezvoltat din ce
în ce mai mult, în special, din cauza sărăciei din România şi datorită faptului că în foarte multe state
dezvoltate anumite servicii sexuale nu sunt pedepsite, iar la noi da. Însă în acest articol vreau să
aduc atenţia asupra unui alt aspect, şi anume cel al exploatării copiilor.
În fiecare an foarte mulţi copii sunt traficaţi cu scopul de a fi exploataţi, fiind recrutaţi fie
prin constrângere, fie prin înşelăciune, sau chiar luaţi cu forţa din diferite locuri când nu sunt
supravegheaţi. Aceştia sunt transportaţi pe teritoriul ţării sau peste hotare si revânduţi ori de câte ori
este necesar pentru afacerea lor.
Ceea ce au reuşit traficanţii de persoane să construiască pe banii britanicilor şi ai turiştilor
care vin pe teritoriul Angliei au transformat o localitate din România într-un lux, după cum au
relatat ziarele din Marea Britanie, unde, dintr-o localitate cu un trai precar şi fără locuri de muncă,
au apărut peste noapte case grandioase şi maşini foarte scumpe. Toate acestea sunt rezultatul
diferitelor activităţi la care au fost supuşi copiii traficaţi, cu preponderenţă exploataţi în scopul
cerşetoriei şi furturilor de stradă. Prin copil, se înţelege orice persoană cu vârsta sub 18 ani, cu
drepturi, inclusiv acela de a fi protejat împotriva oricăror manifestări de natură infracţională sau ca
sursă de pe urma căruia alţii să-şi clădească o viaţă mai bună, deoarece nicio fiinţă umană nu se află
în proprietatea altei persoane şi cu atât mai mult să decidă asupra soartei acesteia.2
În concluzie, nu vorbim despre Monaco sau despre un alt oraş renumit din Europa, ci despre
oraşul Ţăndărei, din sud-estul României, un oraş sărac care a devenit peste noapte centrul
comerțului din România în ceea ce priveşte traficul de copii.
Intervenţia pentru destructurarea acestor grupări necunoscute a început în anul 2010, când sa sperat că toate acele “crime” vor putea fi investigate, probate şi judecate fără nici un fel de
impediment, iar acei copii să fie eliberaţi şi să fie introduşi în toate programele de protecţie şi
reintegrare în societate. A fost o operațiune comună majoră, la care au participat sute de lucrători de
poliţie din statele implicate, denumită Operaţiunea ”Europa” şi privită ca un real succes ca urmare a
reţinerii acelor membrii ai grupării.3
Însă, după toată această concentrare de forţe, multă muncă pentru strângerea de probe pentru
condamnarea inculpaţilor, în data de 27.02.2019 toate speranţele s-au năruit când Tribunalul
Harghita, după 53 de termene, i-a achitat pe cei 25 de inculpaţi ca urmare a intervenirii prescripţiei
răspunderii penale şi în acelaşi timp a dispus şi ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra
bunurilor inculpaţilor.4
De când România a aderat la Uniunea Europeană s-a creat o legătură mai bună cu toate
statele membre, iar trecerea granițelor a fost mult mai uşoară, moment în care sute sau mii de copii
au început să fie traficaţi în toată Europa, iar din Ţăndărei în Marea Britanie. Odată ajunşi aici, erau
instruiţi şi organizaţi foarte bine, concentraţi, în special, în centrul Londrei, pentru că acolo era
fluxul cel mai mare de trecători, în special turiști. Aceştia trebuiau să facă sute de lire pe zi, fără a
păstra vreun ban la sfârşitul zilei, iar dacă erau arestaţi, nu era o problemă foarte mare, deoarece
conform legislaţia în vigoare din Anglia nu puteau fi reţinuţi mai mult timp şi bineînţeles că revenea
din nou pe stradă la “meseriile” lor.
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Această reţea era foarte bine organizată, astfel încât, fiecare membru al ei avea câte o sarcină
foarte bine definită. Copiii erau permanent monitorizați de anumiţi membri ai reţelei, care se
deplasau în jurul lor pentru a se asigură că evita orice fel de neplăceri din partea copiilor, în sensul
că ar putea spune despre situaţia lor. Situaţia lor concretă se materializa prin identităţi false, găzduiți
în condiții groaznice, fără un minim de igienă, iar în ceea ce priveşte alimentaţia, aproape că lipsea.
Nu aveau voie să meargă la şcoală, iar dacă nu făceau faţă, erau bătuţi şi torturaţi pentru a-i forţa să
facă bani din ce în ce mai mulţi din cerşetorie şi furturi. Se considera că odată cu trecerea timpului
erau mai experimentaţi şi că trebuie să producă mai mult.
Copiii cu handicap erau folosiţi în mod special pentru cerşetorie, deoarece sunt cei care pot
crea cel mai uşor un impact emoţional asupra trecătorilor.
Tinerele au fost forţate să se prostitueze în bordeluri sub stricta supraveghere a membrilor
reţelei tot pentru a se asigura că vor preîntâmpina eventualele intenţii ale acestora de a lua legătura
cu cineva care ar putea să le salveze sau chiar să incerce să fugă. Cel mai grav este faptul că vorbim
de fete cu vârste foarte fragede, de până la 14-16 ani, care sunt forţate să întreţină raportul sexuale
cu mai mult de 10 clienţi pe zi.
III. Provenienţa victimelor
O mare parte dintre aceşti copii, proveniţi din familii extrem de sărace, sunt adesea vânduți
chiar de către părinţii lor pe sume modice, împreună cu promisiunea eronată că vor avea o viață mai
bună în ţara de destinaţie.
Potrivit unor informaţii, odată ajunşi în străinătate copiilor li se aducea la cunoştinţă faptul
că familiile lor vor fi în pericol dacă încearcă să fugă sau să vorbească cu cineva, în timp ce rudele lor
erau avertizate că nu-şi vor mai vedea copiii dacă vor depune plângeri sau vor întreprinde alte
demersuri legale. În urma operaţiunii de desfiinţare a totală a grupării au fost descoperiţi în jur de 180
de copii care dormeau pe jos, cu diferite boli, cu cicatrici de la arsuri, inclusiv cu păduchi şi care
necesitau de urgenţă tratament medical, de asemenea au fost descoperite cantităţi mari de aur, sume
mari de bani şi diferite arme care prin întrebuinţarea lor ar putea pune viaţă în primejdie a persoanelor.
Pe lângă toate acestea au fost descoperite şi foarte multe documente false de trecere a graniţelor.
Nu toate victimele au putut fi identificate, însă, în egală măsură, cele care au fost găsite au fost
repatriate în România şi chiar readuse în rândul familiilor. Din cauza faptului că nu au avut parte de
nicio protecţie şi-au schimbat declaraţiile iniţiale date în Marea Britanie, afirmând chiar că au fost bine
îngrijiţi acolo unde au fost descoperiţi, chiar dacă dovezile anchetatorilor în realitate arătau contrariul.
Problema cea mai mare a fost că autorităţile din România au luat în considerare a doua
mărturie a victimelor, nu pe cea dată în prima parte, în străinătate, în faţa poliţiştilor britanici, care
au lucrat sub o procedură specifică, astfel încât mărturiile şi doveziile administrate să poată fi
folosite în instanţele din România.
IV. Percepţia Occidentului cu privire la România după cazul Ţăndărei
Potrivit Europol, România este considerată principala țară sursă de persoane traficate. Pe
teritoriul Europei grupările de crimă organizată vorbesc cu mândrie despre ceea ce fac şi afirmă
adesea că acolo legea este în mâinile lor.
Cazul a fost atât de mediatizat, încât a făcut înconjurul lumii, cu ştiri apărute pe întreg
teritoriu european, cât şi pe unele posturi internaţionale de televiziune cum ar fi BBC şi Al Jazeera.
Poliţistul englez care a condus ancheta din Marea Britanie a avut o reacţie dură la adresa
autorităţilor române când a aflat că inculpaţii din dosarul Ţăndărei au fost achitaţi ori faptele s-au
prescris după 9 ani de procese. Ceea ce s-a întâmplat aduce critici foarte dure la adresa României,
referindu-se în special la o suspiciune rezonabilă de corupţie, incompetenţă şi lipsă de respect faţă
drepturile fundamentale ale oamenilor de a fi respectate. După acest eşec, ţara noastră este,
probabil, singura ţară din Europa care, într-o cauză de criminalitate organizată transfrontalieră cu
trafic internaţional de minori, timp de 9 ani şi pe parcursul a 53 şedinţe de judecată, a amânat
permanent cauza fără a audia nicio parte.5
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Paradoxul este că, în urma celor petrecute, a fost schimbată o parte a legislaţiei europene în
acest domeniu, în sensul că, în anul 2011, după ce a fost prezentat cazul în Parlamentul European,
Uniunea Europeană a adoptat o directivă care a redefinit exploatarea copiilor pentru cerşetorie şi
infracţiuni stradale, ca fiind forme de muncă forţată. Această directivă a fost un real succes, fiind
adoptată de către toate statele membre, implicit şi de România.6 După unele statistici ale statului
britanic a rezultat faptul că după imediata aderare a României la Uniunea Europeană, infracţiunile
comise de români la Londra au crescut semnificativ.
În momentul în care forţele de ordine din Anglia au ajuns la concluzia că situaţia nu mai
poate continua în ritmul acesta, au luat luat hotărârea ca, împreună cu poliţiştii din ţara de origine,
să efectueze o acţiune comună împotriva acestei grupări de traficanţi depe teritoriul României, după
ce în prealabil au investigat prin anumiţi anchetatori care este cu adevărat situaţia în România. Aşa
a fost înfiinţată, în baza unei directive europene din 2000, prima echipă mixtă de investigare
româno-britanică (Joint Investigation Team – JIT) într-un caz de trafic de persoane. Poliţiştii
britanici au colaborat cu omologii lor români printr-un permanent schimb de date şi informaţii utile
de ambele părţi, pentru ca până la final să strângă probe puternice împotriva traficanţilor.7
V. Concluzii
Această formă a criminalităţii organizate are consecinţe extrem de grave pentru persoanele care
trec printr-o astfel de experienţă, în sensul că repercusiunile post-traumatice nu mai pot fii vindecate
niciodată, chiar dacă au fost parcurse toate programele de incluziune socială. Cu atât mai mult aceste
traume se resimt asupra copiilor, care sunt la vârsta în care ocrotitorii ar trebui să aibă grijă de
dezvoltarea lor. Victimele ca să aibă curajul să colaboreze cu autorităţile prin punerea la dispoziţie de
informaţii, inclusiv ca martor, trebuie ajutate, încurajate si supravegheate fără întrerupere.
De asemenea o problemă este şi estimarea numărului de copii exploataţi. O cauză care
îngreunează foarte mult efectuarea unei statistici clare este chiar natura clandestină a modalităţilor
de traficare şi a dificultăţilor de identificare a acestor categorii de victime.
În opinia mea cei mai mulţi copii traficaţi trec printr-o transformare psihică şi fizică majoră
din momentul separării de comunitatea în care au trăit.
Un alt punct de vedere deosebit de important şi care ar trebui luat în calcul de către
autorităţile din România este faptul că ar trebui introduse nişte măsuri speciale de protejare şi
ajutorare a copiilor, ca victime ale traficului, cum ar fii : punerea la dispoziţie diferite programe de
asistenţă în centre de stat, fără costuri, ocrotirea dreptului la identitate şi intimitate, protecţia activă
din partea autorităţilor împotriva celor care i-au eploatat şi inclusiv consilierea psihologică necesară
pentru a redevenii un copil normal, fără o conştiinţă încărcată cu cele trăite pe perioada traficării.
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PROBAȚIUNEA JUDICIARĂ CIRCUMSCRISĂ VIOLENȚEI DOMESTICE
DIN PERSPECTIVĂ VICTIMOLOGICĂ, ÎN CONTEXTUL APLICĂRII
PREVEDERILOR ORDINULUI DE PROTECȚIE PROVIZORIU /
JUDICIAL PROBATION RELATED TO DOMESTIC VIOLENCE
FROM VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE IN THE CONTEXT
OF ENFORCING THE PROVISIONAL PROTECTION ORDER
Adrian Gabriel IONIȚĂ1
Abstract (en.): Domestic violence and gender based violence are two of the most serious and pervasive human
rights violations that not only affects the personal safety and security of victims, but also prevents their full individual
and societal development.The article adressses the issue of judicial probation related to domestic violence and gender
based violence from victimological perspective.Also the content of the article discusses the main legal regulations of
domestic violence in Romania as well as the main factors that determine the occurrence of domestic violence, but also
psychological aspects from a victimological perspective. This paper focuses on the main types of domestic violence
manifestations such as physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence and threats and it
also elaborates the process of normalization of violence within our society, based on the ignorance that comes from the
acceptance of the three stages of the cycle of violence – The ”honeymoon”, the escalation and the outburst. The article
also presents the main regulations included in the provisional protection order. The order sets the procedure of
intervention the policeman has to follow, one of cooperation with other institutions which have attributes on the line of
preventing and fighting domestic violence, the issuing procedure of the order and also its implementation.
Keywords:domestic violence, genderbased violence, judicial probation, provisional protection order.
Abstract (ro.): Violența domestică precum și violența de gen reprezintă două dintre cele mai serioase și
universal răspîndite încălcări ale drepturilor omului care afectează atât integritatea fizică a victimelor cât și securitatea
acestora și în același timp le împiedică dezvoltarea individuală și socială. Articolul abordează problematica probațiunii
judiciare circumscrisă violenței domestice și de gen din perspectiva victimologică. Această lucrare evidențiază
principalele tipuri de manifestare ale violenței domestice , precum violența fizică, violența psihică, violența sexuală,
violența economică și amenințările și discută de asemenea despre procesul normalizării violenței în cadrul societății,
bazat pe ignoranța care se trage din acceptarea celor trei trepte ale ciclului violenței – „luna de miere”, escaladarea și
izbucnirea.De asemenea în conținutul articolului sunt aduse în discuție principalele reglementări legislative ale
violenței domestice în România precum și principalii factorii care deteremină apariția violenței domestice dar și aspecte
de ordin psihologic din perspectivă victimologică în același timp fiind prezentate și principalele reglementări cuprinse
în ordinul de protecție provizoriu. Ordinul de protecție provizoriu stabilește procedura de intervenție a polițiștilor, de
cooperare cu celelalte instituții ce au atribuții pe linia prevenirii și combaterii violenței domestice, procedura de emitere
a acestuia, precum și cea de punere în executare.
Cuvinte-cheie: violență domestică, violență de gen, probațiune judiciară, ordin de protecție provizoriu

I. INTRODUCERE
Prin dispozițiile legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 217/2003
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, legislația în domeniu a fost modificată și
actualizată conform prevederilor cuprinse în directivele europene care reglementează domeniul
violenței domestice și violenței de gen.
Astfel, conform articolului 1 al legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice (actualizată) „prevenirea și combaterea violenței domestice fac parte din politica integrată de
ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.Statul român, prin
autoritățile competente elaborează și implementează politici și programe destinate prevenirii și
combaterii violenței domestice precum și protecției victimelor violenței domestice”[2]
Prin aceste două aliniate legiuitorul subliniază importanța sprijinirii familiei, importanța
consolidării solidarității familiale și accentuează cele două direcții fundamentale de acțiune ale
autorităților statale în privința violenței domestice, respectiv prevenirea și combaterea acesteia.
Aceste două direcții de acțiune evidențiază atât caracterul proactiv al acțiunilor dar și pe cel reactiv
al măsurilor care vizează problematica violenței domestice în România.
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, adrian.ionită@academiadepolitie.ro.
Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 1.
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II. ASPECTE LEGISLATIVE REFERITOARE LA VIOLENȚA DOMESTICĂ ÎN
ROMÂNIA
Conform prevederilor legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice(actualizată) prin sintagma violența domestică înțelegem „orice inacțiune sau acțiune
intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se
produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți precum și între actuali sau foști
parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.” [3]
Din această definiție a violenței domestice se poate sesiza cu ușurință intenția legiuitorului
de a lărgi cât mai mult spectrul, condițiile, cauzele sau acțiunile/inacțiunile care pot fi circumscrise
sau încadrate la acte materiale ale infracțiunii de violență domestică.
De asemenea au fost aduse ajustări și sintagmei „membru de familie” pentru a putea fi
cuprinse în cadrul acesteia cât mai multe categorii de persoane între care există legături familiale,
astfel conform legii 217/2003 actualizată prin „membru de familie” trebuie să înțelegem
următoarele categorii de persoane:
a) „ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții și copiii acestora, precum și persoanele
devenite rude prin adopție, potrivit legii
b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție; frații, părinții și copiii din alte relații ai
soțului/soției sau ai fostului soț/fostei soții;
c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și
copii, actuali sau foști parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenții și
descendenții partenerei/partenerului, precum și frații și surorile acestora;
d) tutorelesaualtăpersoană care exercităînfaptoriîndreptdrepturilefață de persoanacopilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică,
dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în
exercitarea sarcinilor profesionale. ”[4]
Conceptul de „violență domestică” este foarte amplu și complex și potrivit opiniilor
exprimate de organizațiile nonguvernamentale care au efectuat diferite studii privind acest fenomen
în țara noastră, acesta reprezintă o serie repetată de acte sau comportamente agresive, coercitive
și/sau atacuri de natură fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală, pe care o
persoană le manifestă față de ascendenți, descendenți, frați, surori, soții și copii ale acestora,
soț/soție și fostul soț/soție, precum și față de persoanele cu care au stabilit relații asemănătoare
acelora dintre soți sau dintre părinți și copii. Scopul acestor acțiuni agresive sau coercitive este
reprezentat în principal de controlarea, dominarea victimei și punerea acesteia într-o postură de
inferioritate și dependență totală față de agresor.
O altă chestiune de noutate introdusă prin modificările legislative recente o reprezintă
asimilarea la statutul de victimă a copiilor minori care sunt martori la actele de violență sau la
diferitele forme de agresiune care au loc în cadrul familiilor acestora.
Potrivit reglementărilor aceleiași legi 217/2003, se consideră că la momentul actualviolența domestică
se poate manifesta sub o multitudine de forme, cele mai importante dintre acestea fiind următoarele:
a) „ violențaverbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de
insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;
b) Violența psihologică – impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări
de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în
orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare
ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice
fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate
de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de
transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează
temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
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c) Violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire,
tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate,
inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni
cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru
viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);
d) Violența sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare,
manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal;
e) Violența economică – interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice,
inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă
necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a
poseda, folosi și dispune de bunurile comune, control inechitabil asuprabunurilor și resurselor
comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății,
inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar;
f) Violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni,
interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/ limitarea
realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul
de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și
alte acțiuni cu efect similar;
g) Violența spirituală – subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților
moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de
familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a
vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la
credințe și practici spirituale șireligioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu
repercusiuni similare. ” [5]
III. FACTORI CARE DETERMINĂ APARIȚIA SAU MENȚINEREA VIOLENȚEI
DOMESTICE
Ținând cont de complexitatea conceptului de „violență domestică” sau chiar „violență de
gen”, trebuie să avem în vedere că acestea se pot rezuma la un singur episod agresiv însă de cele
mai multe ori presupun numeroase acte de violență fizică sau emoțională, formându-se în acest sens
un model de comportament intenționat și abuziv realizat cu scopul de a impune și exercita controlul
absolut asupra unui membru de familie.
Fie că ne referim la un singur episod violent sau la crearea unui comportament agresiv față
de membrii familiei trebuie avut în permanență în vedere caracterul subiectiv și personal al acestor
fapte, ceea ce face să devină foarte dificilă realizarea unei ierarhii riguroase a factorilor criminogeni
ai acestui fenomen.
Conform studiilor și cercetărilor realizate în domeniu o importantă departajare între
categoriile factorilor criminogeni trebuie să fie făcută între factorii exogeni ai violenței domestice și
cei endogeni.
În literatura de specialitate, factorii exogeni au fost definiți ca fiind cei „care țin de mediul
în care trăiește individul, comportamentul infracțional făcând parte dintr-un fenomen complex de
inadaptare, de neintegrare socială, ceea ce îi generează individului o anumită stare conflictuală între
idealurile sale, sistemul său de valori și ofertele societății”[6], iar factorii endogeni au la baza
comportamentului deviant structura biologică și personalitatea individului.
Referitor la factorii exogeni, în literatura de specialitate s-a realizat o clasificare a acestora
ținând cont de natura lor, dar și de influența pe care o manifestă la nivel general în factori culturali,
factori socio-economici, factori juridici și factori politici.
În rândul factorilor culturali identificăm una dintre cele mai importante cauze ale violenței
domestice, în special ale violenței conjugale care se referă la stereotipurile sociale ce au impus rolul
dominant al bărbatului într-un cuplu și pe cel de subordonare al femeii. Percepția în România, în
5
6

Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 4
D.L. Hogaș, Patriarhatul, subordonarea femeii și violența domestică, Editura Lumen, Iași, 2010, p. 29.
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special în mediul rural referitor la viața de cuplu plasează bărbatul pe o poziție superioară femeii,
pe o poziție total dominantă, familia fiind percepută ca aflându-se sub controlul bărbaților pe
modelul patriarhal de relaționare și decizie, în care bărbatul ia deciziile importante iar femeia se
supune, ascultă, se conformează și-l urmează.
Un alt factor cultural vizează mentalitatea și percepția asupra desfacerii căsătoriei sau pur și
simplu încheierii unor relații conjugale, existând încă adânc înrădăcinat ideea conform căreia
divorțul sau despărțirea nu reprezintă altceva decât recunoașterea unui eșec, de cele mai multe ori
al femeii, considerată a fi responsabilă de unitatea familiei. Se întâmplă de foarte multe ori ca după
agresiunile sau violențele partenerului, victima să se îndrepte și să solicite sprijin familiei de
proveniență, prietenilor apropiați și uneori chiar persoanelor din vecinătate, însă reacția acestora să
fie de dezaprobare și de nemulțumire față de intențiile victimei de a părăsi relația toxică și de „a-și
destrăma casa”. De foarte multe ori victimele sunt sfătuite de categoriile de persoane menționate
anterior să se reîntoarcă la agresor „de dragul copiilor” și să încerce să gestioneze diferit pe viitor
momentele de agresivitate ale partenerului.
Constatăm în continuare că există o aprobare tacită a violenței domestice în societate și o
permisivitate manifestată de societate față de violența domestică deoarece în cele mai multe cazuri,
la nivelul comunității sunt cunoscute familiile în care se manifestă violența domestică însă nimeni
nu reacționează, iar atitudinea manifestată este de neimplicare și totală indiferență.
Un alt aspect care ține de factorii culturali ce determină violența domestică este reprezentat
de continua degradare socială și de faptul că agresivitatea, violența a ajuns să fie percepută ca o
modalitate de rezolvare a situațiilor tensionate atât la nivelul familiei, cât și la nivel comunitar.
Astfel, familia din care provine individul, prietenii, colegii de serviciu, vecinii reprezintă tot atâția
factori care pot determina apariția comportamentului violent și pot impune modalitățile de acțiune
și de rezolvare a divergențelor.
Dacă luăm în considerare ipoteza că violența ar reprezenta o formă de manifestare a
agresivității care se învață, iar imitația este cea mai ușoară formă de învățare, putem aprecia că
mijloacele de comunicare în masă au la rândul lor un rol important în apariția și perpetuarea
episoadelor de violență domestică. Apreciem acest fapt din perspectiva ideii că deși în familia de
proveniență nu au avut loc episoade agresive, societatea în general debordează de violență și se
manifestă în grădinițe, în școli, la TV, în mediul online, iar comportamentele agresive devin
modele de urmat și pot reprezenta normalitatea pentru viitorii adulți.
Factorii juridici au de asemenea un rol important în perpetuarea comportamentelor violente
în familie deoarece încrederea societății în general în sistemul juridic este scăzută, procedurile
legale aplicabile în cazurile de violență domestică sunt încă greoaie și confuze, iar în multe dintre
instituțiile publice cu atribuții în domeniu pregătirea „specialiștilor” lasă mult de dorit. Toate aceste
elemente constituie factori agravanți ai fenomenului care în același timp îngreunează activitățile
specifice de prevenire și combatere ale violenței domestice.
Referitor la factorii politici care influențează problematica referitoare la violența domestică
apreciem că implicarea redusă a femeilor în politică, menținerea instituției familiei exclusiv ca
spațiu privat și în același timp limitarea posibilităților statale de intervenție în legăturile de cuplu
reprezintă cauze care favorizează apariția și menținerea violenței domestice ca o constantă în
societatea românească.
Dacă avem în vedere factorii socio-economici ai violenței domestice ne putem referi în
principal la sărăcie ca fiind una dintre cauzele violenței în familie deoarece frustrările acumulate de
imposibilitatea satisfacerii anumitor nevoi materiale se răsfrâng de cele mai multe ori asupra vieții
familiale și asupra membrilor de familie.
O altă cauză des întâlnită este reprezentată de dependența financiară în care femeia este
adusă și menținută într-un cuplu toxic, prin această stare partenerul își poate exercita controlul
absolut atât din punct de vedere fizic cât și emoțional
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IV. ASPECTE DE ORDIN PSIHOLOGIC REFERITOARE LA VICTIMA
VIOLENȚEI DOMESTICE
Problematica acestui domeniu poate fi privită din perspectiva factorilor endogeni care
favorizează apariția și perpetuarea violenței domestice. Din acest punct de vedere în literatura de
specialitate au fost făcute referiri multiple atât la comportamentul agresorului cât mai ales la
comportamentul victimei și la aspectele de ordin psihologic care determină acceptarea
comportamentului agresiv în mediul familial de către victimă.
De cele mai multe ori pentru victimă primul episod de violență reprezintă șocul cel mai
puternic și acesta este și momentul când apar primele întrebări cu privire la existența viitoare a sa și
la posibilitatea întemeierii unei familii bazate pe respect reciproc și susținere necondiționată. Acest
moment reprezintă și debutul luptei dintre victimă cu ea însăși în încercarea de a se convinge la
nesfârșit că momentul violent a reprezentat o excepție, un caz izolat care nu se va mai repeta.
Realitatea ne arată însă că violența domestică manifestă un caracter de ciclicitate, care nu se va opri
niciodată de la sine. Întotdeauna după episoadele agresive vor urma momente de împăcare, de
regrete comune, de momente în care agresorul își va găsi numeroase justificări și va promite că „nu
se va mai întâmpla niciodată”. Invariabil, după perioadele de acalmie vor apărea alte acte de
violență care în timp devin tot mai dese și mai grave, iar perioadele liniștite aproape că dispar cu
totul și victimă ajunge în momentul în care se resemnează și consideră că trebuie să își accepte
„destinul” marcat de violență continuă.
Starea de violență în viața de cuplu se instaurează treptat la fel ca și efectele psihologice
asupra victimelor și semnelor manifestate de acestea, semne care includ stări de oboseală,
anxietate, tulburări de somn, dificultăți de concentrare, stări depresive, autoizolare. Toate aceste
stări se pot instaura în mod conștient dar de cele mai multe ori apar independent de voința și
conștiința victimei.
Reintegrând ideea că într-o societate civilizată violența nu poate fi justificată sub nicio
formă, mai ales în mediul familial se naște întrebarea firească „care sunt cauzele care mențin
victima într-o relație toxică?”. Studiile în domeniu au evidențiat o serie de asemenea cauze, fără
însă a exista o ierarhie a acestora și neexcluzând posibilitatea să se manifeste mai multe cauze în
paralel. Astfel cele mai comune cauze pentru care o victimă (în special femeie) rămâne într-o
relație violentă sunt următoarele:
 Iubirea – în ciuda episoadelor violente victima încă are sentimente față de agresorul ei;
 Lipsa de sprijin –victima se simte singură, izolată, vulnerabilă, nu știe cui să solicite
ajutorul și nu reușește să identifice un punct de echilibru nici în vreuna dintre persoanele
cunoscute, nici în vreuna dintre instituțiile cu atribuții în domeniu;
 Frica – o victimă abuzată trăiește cu o stare constantă de teamă față de ce ar putea păți ea
sau copiii ei la următorul episod violent sau mai ales la orice tentativă de a-l părăsi pe
agresor;
 Religia sau convingerile arhaice – de cele mai multe ori faptul că o victimă a violenței
domestice părăsește domiciliul conjugal reprezintă pentru comunitate sau chiar pentru
reprezentanții Bisericii un act ce trebuie blamat, un fapt ce va distruge o căsnicie;
 Rușinea – de cele mai multe ori victimele violenței domestice își doresc ca niciunul dintre
cunoscuți să nu afle despre violențele și umilințele la care sunt supuse;
 Dependența financiară – victimele violenței domestice sunt aduse în majoritatea cazurilor
într-o stare de dependență materială față de agresorii lor pentru a nu părăsi relația;
 Încrederea victimei că prezența ei în cadrul familiei poate schimba în bine comportamentul
agresorului și speranța că lucrurile se vor remedia în viitor.
 Dorința victimei de creștere și educare a copiilor într-un cadru familial biparental.
V. ORDINUL DE PROTECȚIE PROVIZORIU
Pentru sprijinirea victimelor violenței domestice a fost creată instituția ordinului de
protecție provizoriu care se emite conform art. 22 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice „polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că
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există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol
printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.” [7]
Polițiștii ajunși la fața locului pot constata existența unui risc iminent pe baza evaluării
situației de fapt și dacă aceștia constată că sunt îndeplinite condițiile necesare emit un ordin de
protecție provizoriu pentru o durată de 5 zile - 120 de ore.
„Obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordenele de protecție provizorii
devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen.” [8]
Conform prevederilor art. 22^2 a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea
violenței domestice, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce vizează violența domestică și pentru a
obține probe cu privire la fapta respectivă „polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau
reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane
juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că
actele de violență domestică au loc sau au avut loc în spațiile respective.Polițiștii pot folosi forța și
mijloacele din dotare, în mod adecvat și proporțional” [9]
Același act legislativ stipulează în mod expres care sunt condițiile de formă care trebuiesc
îndeplinite pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu, în cuprinsul acestuia fiind menționate
în mod obligatoriu următoarele:
a) „data, ora și locul unde este emis;
b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl
emite;
c) date care să asigure identificarea agresorului/agresorilor împotriva căruia/cărora se
dispun obligații sau interdicții prin acesta;
d) date care să asigure identificarea victimei/victimelor sau a altor persoane în favoarea
cărora se dispun măsuri de protecție prin acesta;
e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea acestuia și indicarea probelor
pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt;
f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;
g) data și ora la care începe aplicarea măsurilor de protecție, precum și data și ora la care
acestea încetează;
h) dreptul de a contesta ordinul de protecție provizoriu, termenul de exercitare a acestui
drept și instanța la care se poate depune contestația.”[10]
îl emite.
O altă chestiune de noutate este reprezentată de faptul că polițiștii pot dispune anumite
măsuri concrete de protecție pentru diminuarea riscului constatat, prin intermediul ordinului de
protecție provizoriu, pe o durată de cinci zile astfel:
a) „evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este
titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună;
c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față
de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de
învățământ a persoanei protejate;
d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute.”[11]
Ordinul de protecție provizoriu se semnează obligatoriu de către polițistul care l-a întocmit
și se comunică atât agresorului cât și victimei. De asemenea ordinul de protecție provizoriu trebuie
să fie înaintat pentru confirmare într-un termen de 24 de ore de la data emiterii către Parchetul de
pe lânga Judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis. „Procurorul de la parchetul
Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 22 ^1
Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 22 ^5
9
Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 22 ^2
10
Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 22 ^3
11
Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Art. 22^4
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competent decide cu privire la necesitatea menținerii măsurilor de protecție dispuse de organul de
poliție în termen de 48 de ore de la emiterea ordinului de protecție provizoriu.” [12]
„Procurorul confirmă necesitatea menținerii măsurilor de protecție dispuse de organul de
poliție prin ordinul de protecție provizoriu, aplicând o rezoluție cu caracter administrativ pe
exemplarul original al acestuia. În cazul în care constată că nu mai este necesară menținerea
măsurilor de protecție dispuse, procurorul poate dispune motivat încetarea măsurilor de protecție,
cu menționarea momentului de la care acestea încetează. Procurorul comunică acest lucru de îndată
unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea
imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia.” [13]
VI. CONCLUZII
Fenomenul violenței domestice se manifestă sub numeroase forme în țara noastră atât în
mediul urban cât mai ales în mediul rural, fiind generat de o multitudine de factori culturali, socioeconomici, juridici și politici. Pe lângă acești factori de natură exogenă, trebuie să ținem cont și de
specificul psihologic al victimei și de motivațiile intrinsece ale acesteia de a accepta violența și de a
rămâne „prizonieră” în relații toxice.
Rolul organelor judiciare este mult îngreunat în acest domeniu tocmai datorită elementelor
expuse anterior și caracterului strict privat al vieții de familie care determină de cele mai multe ori
reticența victimelor.
Apreciem ca fiind oportună apariția legislației internă a ordinului de protecție provizoriu,
document care conferă atribuții sporite și clar delimitate lucrătorilor de poliție care în cele mai multe
dintre cazuri sunt primii respondenți la sesizările privind faptele circumscrise violenței domestice.
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Laurențiu - Gabriel CÎRSTEA1
Abstract (en.): It is no wonder that human trafficking is also called the slavery of the 21st century, since this
crime has become one of the most profitable illegal activities for the traffickers, after the illicit trade of weapons and
explosives and the trafficking of illegal substances and drugs. By commiting this horrid crime, the human rights and
dignity are severly affected.
Worldwide organizations can provide various statistics, but it is widely acknowledged that millions of human
beings are trafficked and exploited on an annual basis. The majority of the persons that are easily manipulated by the
organised crime groups is formed by children and women, more exactly those persons that are vulnerable and unable to
defend themselves.
Regardless of their age or sex, all human beings can become the subject of human trafficking, moreover, a
large number of men are targeted by the traffickers especially for labour exploitation.
The statistics concerning this criminal phenomenon depict human trafficking as one of the transnational crime
phenomena with the most rapid increse worldwide. In the recent years, human trafficking has undergone a constant
growth, therefore becoming a problem of both national and international interest. This phenomenon is not a sequential
one, because it involves a large number of people and it implies profound social and economic effects, as a consequence
of the fact that it represents a grave breach of the human rights, which is constantly becoming more and more serious.
Keywords: Human trafficking, slavery, organized crime, human rights, vulnerable people exploitation.
Abstract (ro.):Numită nu întâmplător și sclavia secolului XXI, traficul de fiinţe umane este una din
infracțiunile cele mai profitabile pentru traficanți, după traficul de arme, explozivi, substanțe toxice și cel de droguri.
Prin săvârșirea acestei odioase infracțiuni se încalcă grav drepturile legitime ale omului dar și demnitatea umană.
La nivel mondial foarte multe organizaţii furnizează diferite statistici, dar în general este acceptat faptul că
milioane de persoane sunt traficate şi exploatate anual. Majoritatea persoanelor ce pică în plasa rețelelor de crimă
organizată sunt copii şi femei, adică acele persoane vulnerabile și lipsite de apărare.
Indiferent de vârstă și sex toate persoanele pot fi exploatate, foarte mulți bărbați sunt vizati de către traficanţi
în special pentru exploatare prin muncă.
Statisticile în domeniul de referință descriu traficul de fiinţe umane ca fiind una dintre afacerile ilegale la nivel
mondial, cu cea mai rapidă creştere. În ultimii ani traficul de fiinţe umane a cunoscut o creştere constantă, devenind o
problemă naţională dar şi una internaţională. Fenomenul nu este unul secvențial, implicând un număr mare de
persoane, cunoscând profunde conotaţii de ordin social şi economic, demonstrând încălcarea profundă a drepturilor
fundamentale ale omului şi devenind o problemă ce se agravează continu și constant.
Cuvinte-cheie: Traficul de ființe umane, sclavia, crimă organizată, drepturile omului, persoane vulnerabile,
exploatare.

I.INTRODUCERE
Renumita agenție France Presse menționează că aproximativ 46 de milioane de persoane
sunt victime ale sclaviei moderne și mai mult de jumătate dintre aceștia trăiesc în cinci țări: India,
China, Pakistan, Uzbekistan și Rusia.
Traficul de persoane, femei forțate să se prostitueze, copii pe post de soldați, muncă forțată,
folosirea tinerilor în contrabanda sau trafic de droguri, toate acestea sunt forme de sclavie
modernă întreținute în mod principal de sărăcie. Statisticile spun că fenomenul este în continuă
creștere, conform unei estimări recente ale Indexulului Global al Sclaviei pe 2016, realizat de Walk
Free Foundation, campanie lansată in 2012 cu scopul sensibilizării opiniei publice și a guvernelor la
flagelul sclaviei moderne. Aceștia definesc sclavia modernă drept “situații de exploatare pe care o
persoană nu le poate refuza sau din care nu poate ieși din cauza amenințărilor și a violenței”. Acest
fenomen este cel mai răspândit în continentul asiatic. Aici sunt deja cunoscute publicului larg
situațiile în care muncitorii sunt forțați să muncească până la epuizare pe un salariu extrem de mic.
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Într-un top al exploatării prin muncă pe primul loc este India cu 18,3 milioane de sclavi moderni,
fiind urmată de China, unde 3,39 de milioane de oameni sunt reduşi la sclavie, apoi de Pakistan, cu
2,13 milioane; de Bangladesh, cu 1,53 de milioane și de Uzbekistan, cu 1,23 de milioane de sclav,
este posibil ca cifrele să fie mult mai mari, deoarece în țări ca India și China, din cauza fricii de
autorități și a densității populației din cele două mari țări, a recensământului persoanelor pare să nu
fie real. Raportul mai menţionează și indiferența guvernelor din Iran, China şi Hong Kong la
această situație. Într-un clasament în ceea ce privește procentul populatiei afectate de sclavie,
Mauritania are cea mai mare proporţie de victime (4%), fiind urmată de Uzbekistan (3,97%), Haiti
şi Qatar. Clasamentul este completat de India, Pakistan, R.D. Congo, Sudan și Republica
Centrafricană. Ultimele locuri in clasament sunt ocupate de Islanda şi Luxembourg, cu aproximativ
100 de victime fiecare. Franţa are 8.600 persoane afectate de sclavie. Continentul cel mai puțin
afectat este Europa procentul fiind de 1,6% din populație, existând peste 550.000 de victime, în
principal supuse sclaviei sexuale și economice. Țări ca Bulgaria, Republica Cehă şi Ungaria sunt pe
primele locuri. De asemenea, un caz aparte este și Turcia cu un număr mare de cazuri, in special
copii care sunt forțați să se căsătoreasca la vârste fragede. Țara noastră se afla pe locul 32 în lume,
cu un număr estimat la 80.200 de persoane afectate de sclavie, adică aproximativ 0,4% din
populatie. Tot în acest top al populației exploatate, România se află alături de Rusia și Ucraina
printre principalii “exportatori” de prostituate pentru țări din vestul Europei dar și din Regatul Unit.
II. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE
Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea
drepturilor omului sunt valori care se regăsesc în toate tratatele Organizației Națiunilor Unite și ale
Uniunii Europene.
Primul document internaţional împotriva traficului de persoane datează din anul 1904, când
s-a încheiat Acordul Internaţional pentru suprimarea comerţului cu sclavi albi, iar în 1910 a fost
adoptată Convenţia Internaţională pentru suprimarea comerţului cu sclavi albi, prin care 13 ţări
participante se obligau să condamne persoanele care se ocupau cu astfel de activităţi2.
Încă din anul 1930, Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la
Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii a hotărât să adopte
diferite propuneri în legătură cu munca forţată sau obligatorie. Adoptată la 28 iunie 1930 și care va
fi denumită Convenţie privind munca forţată ce urmează a fi ratificată de către Membrii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii conform dispoziţiilor Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii3, astfel termenul de muncă a fost definit astfel:
1. Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifica prezenta convenţie se
angajează să desființeze folosirea muncii forţate sau obligatorii, sub toate formele ei, în termenul cel
mai scurt posibil.
2. În vederea acestei desființări totale, munca forţată sau obligatorie va putea fi folosită în
timpul perioadei tranzitorii, numai în scopuri publice şi în mod excepţional, în condiţiile şi cu
garanţiile stipulate în articolele care urmează.
3. La expirarea unui termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii,
Consiliul de Administraţie al Biroului internaţional al Muncii a examinat posibilitatea de a desființa
fără vreo altă întirziere munca forţată sau obligatorie sub toate formele sale şi va hotărâ dacă este
cazul să înscrie aceasta problemă pe ordinea de zi a Conferinței.
4. În sensul prezentei convenţii, termenul "muncă forţată sau obligatorie" va însemna orice
muncă sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse oarecare şi pentru care
numitul individ nu s-a oferit de bună voie.
5. Totuşi, termenul "muncă forţată sau obligatorie" nu va cuprinde, în sensul prezentei convenţii:
a) orice muncă sau serviciu pretins în virtutea legilor privind serviciul militar obligatoriu şi
destinat unor lucrări cu caracter pur militar;
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b) orice muncă sau serviciu fãcând parte din obligaţiile civile normale ale cetăţenilor unei
țări pe deplin independentă;
c) orice muncă sau serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condamnări pronunţate
printr-o hotărâre judecătorească, cu condiţia ca această muncă sau serviciu să fie executat sub
supravegherea şi controlul autorităţilor publice şi ca numitul individ să nu fie cedat sau pus la
dispoziţia unor particulari, societăţi sau unor persoane morale private;
d) orice muncă sau serviciu pretins în cazurile de forta majoră, adică în caz de război,
catastrofe sau pericol de catastrofe ca: incendii, inundatii, foamete, cutremure de pămînt, epidemii
şi epizootii violenţe, invazii de animale, de insecte sau de paraziti vegetali daunatori, şi în general
orice împrejurări care pun în pericol sau risca sa pună în pericol viata sau condiţiile normale de
existenta a întregii populaţii sau a unei părţi din populaţie;
e) muncile mărunte de la sat, adică muncile executate în interesul direct al colectivităţii de
către membrii acesteia, munci care deci pot fi considerate ca obligaţii civice normale ce revin
membrilor colectivităţii, cu condiţia ca populaţia însăşi sau reprezentanţii săi direcţi sa aibă dreptul
să se pronunţe asupra justeței acestor munci.
O altă convenție și anume a Organizației Națiunilor Unite ce a jucat un rol important în
lupta împotriva traficului de ființe umane, intitulată ”Convenţia pentru Suprimarea Traficului de
Persoane şi a Exploatării Prostituţiei altora, din 2 decembrie 1949”, a deschis drumul pentru
protejarea victimelor a imigranţilor sau emigranţilor4, în special a femeilor şi copiilor.
La mai puțin de doi ani, apare la 28 iulie 1951 apare Convenţia privind Statutul Refugiaţilor
şi Protocolul său adiţional privind Statutul Refugiaţilor. Considerind că in Carta Organizației
Natiunilor Unite și Declarația Universală a Drepturilor Omului, aprobată la 10 decembrie 1948 de
către adunarea generală, este afirmat principiul ca ființele umane, fără deosebire, trebuie să se
bucure de drepturile omului și de libertățile fundamentale, Organizatia Natiunilor Unite a
manifestat, în mai multe rânduri, profunda solicitudine față de refugiati 5 și că s-a preocupat să
asigure acestora exercitiul cel mai larg posibil al drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului,
considerând că este de dorit să revizuiască și să se codifice acordurile internaționale anterioare
referitoare la statutul refugiaților și să se extindă aplicarea acestor instrumente și protecția pe care o
instituie pentru refugiati printr-un nou acord, ca din acordarea dreptului de azil pot rezulta sarcini
deosebit de grele pentru anumite țări și ca rezolvarea corespunzatoare a problemelor a căror
dimensiune și caracter internațional au fost recunoscute de către Organizația Natiunilor Unite nu
poate fi realizată, în această ipoteză, fără o solidaritate internatională.
Traficul de fiinţe umane, definit prin Directiva UE nr.36/2011, poate fi clasificat ca ”o formă
modernă de sclavie” şi este o încălcare gravă a drepturilor omului, mai degrabă decât o problemă de
imigraţie. Persoanele, în special cele care nu au fost traficate pentru prostituţie forţată, au fost tratate
ca infractori şi ca imigranţi ilegali de autorități. Ca atare, acestea au fost arestate şi expulzate, uneori
chiar judecate pentru trecere frauduloasă a frontierei sau pentru utilizarea de documente de călătorie
falsificate. Traficanţii au fost condamnaţi pentru călăuzire în unele cazuri, dar foarte rar au fost traşi
la răspundere pentru numeroasele încălcări ale drepturilor omului, care însoţesc această infracţiune,
cum ar fi viol, condiţii de sclavie, abuz fizic şi psihologic.
Traficul de fiinţe umane este interzis prin mai multe tratate internaţionale, specifice în
domeniul drepturilor omului şi a fost vizat în continuare în legislaţia Uniunii Europene.
Convenţia din 1979, privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,
cere statelor semnatare să ia măsuri „pentru a suprima toate formele de trafic de femei şi
exploatarea femeilor prin prostituţie” 6 . Statele iau în calcul toate domeniile - politic, social,
economic și cultural - toate măsurile corespunzatoare, inclusiv prin dispozitii legislative, pentru a
asigura deplina dezvoltare și progresul femeilor, in scopul de a le garanta exercitarea și beneficiul
drepturilor omului și libertătilor fundamentale, pe baza egalității cu bărbații.
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Deși sclavia a fost abolită de mai mult timp, traficantul exploatează toate lacunele și
vulnerabilitățile legislative. O convenţiae din 1989, cu privire la drepturile copilului, interzice
traficul de copii în orice scop, precum şi exploatarea sexuală a copiilor şi în scop de muncă forţată
sau exploatarea prin muncă. Acest tratat este important pentru protecţia copiilor care au fost
traficaţi.
Un alt instrument legislativ al Organizației Națiunilor Unite pentru protecția copiilor în ceea
ce privește traficul de persoane și anume Protocolul Opţional al Convenţiei Drepturilor Copilului,
privind vânzareacopiilor, prostituţia şi pornografia infantilă 7 , din 25 mai 2000, definește pentru
prima oară termenii “vânzare de copii, prostituția copiilor, pornografia infantilă” dar și procedura
privind adopțiile. Astfel ”statele părţi vor lua toate măsurile juridice sau administrative adecvate
pentru a se asigura că toate persoanele implicate în procedura de adopţie acţionează conform
dispoziţiilor instrumentelor juridice internaţionale aplicabile. Totodată în ar.3 se face referire la
”oferirea, livrarea sau acceptarea unui copil, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul: –
exploatării sexuale a copilului; – transferul de organe de copil pentru profit; – supunerii la muncă
forţată a copiilor”,tot aici se amintește termenul de ”material pornografic”.
Alte tratate relevante conţin dispoziţii specifice, cum ar fi Convenţia suplimentară a
Naţiunilor Unite privind abolirea sclaviei, a comerţului cu sclavi şi a instituţiilor şi practicilor
similare sclaviei. Cadrul juridic internaţional include, de asemenea, în centrul drepturilor omului,
combaterea traficului de fiinţe umane.
În acest sens, două exemple sunt foarte importante. Convenţia Europeană anti-trafic din
2005 şi Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzic în mod explicit traficul de
fiinţe umane. Traficul de fiinţe umane, şi în special cel cu minori, ţine capul de afiş pe agenda
internaţională de mai mult de un deceniu. Directiva UE nr. 36/2011 menţionează “copil” sau
“copii” de 65 de ori. Cu toate acestea, recent, comunitatea internaţională a recunoscut faptul că
traficul de copii este şi o chestiune de muncă forţată.În timp ce foarte mulţi oameni sunt acum
conştienţi de faptul că femeile şi copiii (uneori chiar băieţi şi bărbaţi) sunt traficaţi în întreaga lume
pentru comerţul cu sex, dreptul copiilor de nu fi exploataţi este încălcat în multe alte feluri. Copiii
sunt frecvent folosiţi ca forţă de muncă și în agricultură. Sau pot fi exploatați şi într-o varietate de
industrii, de la fabrici mari la mici ateliere meşteşugăreşti, dar și în minerit sau în domeniul
pescuitului. Fetele, în special, sunt traficate pentru munca în casă, la îngrijirea copiilor. De
asemenea, există copii traficaţi de miliţiile şi bandele armate din zonele de conflict, fiind obligați să
săvârșească infracțiuni. Mulţi copii sunt despărţiţi de familii şi exploataţi în economia subterană,
caz în care sunt foarte dificil de urmărit, expunându-se la un risc ridicat şi la mai multe forme de
violenţă. Reţelele criminale şi alte persoane exploatează copii prin cerşetorie, infracţiuni stradale
sau spălat de parbrize. Unii copii sunt folosiţi în calitate de curieri de droguri sau dealeri, ori în
infracţiuni minore, cum ar fi efracţiile sau furtul din buzunare. Experienţele traumatice suferite de
victime, în urma abuzurilor din perioada exploatării, sunt de cele mai multe ori multiple şi pot
apărea după o perioadă mai lungă de timp. Expunerea la traumă reiese din apariţia semnelor clinice
ale bolii sau tulburării de stress post-traumatic, specific victimelor infracțiunii de trafic de fiinţe
umane. Așa cum se arată încă din primul articol al Directivei nr.36/20118, prevenirea și combaterea
traficului de persoane este o prioritate a Uniunii Europene și a statelor membre.
Nivelul scăzut de educație, este principala cauză a traficului de fiinţe umane, acesta fiind
urmat de șomaj, sărăcie și discriminarea ce vizează toate aspectele vieții sociale. Tot mai des
întâlnim familii monoparentale, părinți ce sunt plecați la muncă în diferite țări europene și nu
numai, fapt ce contribuie pe deplin la neglijarea copiilor care, de multe ori, sunt lăsați cu un bunic, o
rudă sau chiar singuri. Minorii cu vârste cuprinse între zece și paisprezece ani sunt vulnerabili în
fața traficanților ce s-au școlit în arta racolării. Atât infractorii, cât și reţele criminale organizate, au
luat sub control această ecuaţie economică a „cererii şi ofertei” traficului şi a persoanelor traficate,
pentru a exploata şi a genera profituri pentru ei înşişi.
Protocolul opţional al Convenţiei Drepturilor Copilului, privind vânzareacopiilor, prostituţia şi pornografia infantilă,
din 25 mai 2000, art.2 lit.a,b,c, art.3.
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O directivă Uniunii Europene impune statelor membre să instruiască personalul care ar
putea să vină în contact cu victimele traficului de fiinţe umane. Statisticile traficului de fiinţe umane
arată că traficanţii recrutează bărbaţi şi femei de toate vârstele - copii, adulţi, vârstnici - din medii
sociale şi nivele de educaţie diferite, pentru diferite scopuri. Nu înâmplător, persoanele care au
afecţiuni fizice sau mentale sunt vizate pentru diferite forme de exploatare, acestea fiind mai ușor
de prins în plasa traficanților, cum ar fi exploatarea prin muncă sau prin cerșetorie.
În România traficul de ființe umane este asociat cu o paletă largă de infracțiuni începând de
la exploatare prin muncă forțată, exploatare prin cerșetorie, exploatare sexuală, obligarea la
săvârșirea de infracțiuni până la prelevarea de țesuturi și organe.
Codul penal incriminează traficul de persoane la art. 210. Infracţiunea se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 10 ani, respectiv cu închisoare de la 5 la 12 ani în cazul formei agravate
prevăzute la alin. (2). Subiect activ al acestei infracţiuni poate fi şi persoana juridică, dacă fapta se
săvârşeşte în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice 9.
Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană, cu condiţia ca vârsta acesteia să fie de peste
18 ani. În ipoteza în care subiectul pasiv are o vârstă mai mică de 18 ani se va putea reţine
infracţiunea de trafic de minor (prevăzută la art. 211 Cod penal). O modalitate frecventă de
săvârşire a infracţiunii este reprezentată de inducerea în eroare a persoanei, cu scopul de a convinge
victimele să accepte serviciile propuse. Victima este înşelată de traficant prin prezentarea unor
informaţii false, de exemplu făptuitorul afirmă că va asigura toate condiţiile necesare deplasării
victimei într-un stat unde aceasta doreşte să îşi caute un loc de muncă10.
STUDIU DE CAZ PRIVIND SCLAVIA DIN COMUNA BEREVOIEȘTI 11 , SAT
GĂMĂCEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.
În perioada 2008-2017, în satul Gămăcești din comuna Berevoiești familii de etnie rromă
care locuiau în zonă, au exploatat prin muncă și prin obligarea la practicarea cerșetoriei mai multe
persoane, fiind folosite metode și procedee de racolare și exploatare care au avut drept consecințe
directe dezumanizarea victimelor și inducerea lor într-o permanentă stare de sclavie.
Cazul de sclavie de la Berevoești, fără precedent în țara noastră, a beneficiat de o puternică
mediatizare în presa locală, națională, dar și internațională, având un puternic impact în rândul
opiniei publice.
Tot la fel de mediatizată a fost și lipsa de reacție, pasivitatea pe termen lung a factorilor
locali din comuna Berevoești, aspect ce a dus indirect la o generalizare a fenomenului infracțional
asociat traficului de persoane la nivelul întregii comunități.
Situația de fapt
Începând cu anul 2008, în comuna Berevoiești, satul Gămăcești, jud. Argeș, s-au constituit
mai multe grupuri infracționale specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane,
structurate pe baza relațiilor de familie,care au recrutat un număr de 38 de persoane minore și
majore, prin constrângere, inducere în eroare, răpire sau profitând de starea de vulnerabilitate în
care se aflau acestea, în scopul exploatării prin supunerea la executarea de munci și îndeplinirea de
servicii în mod forțat și prin obligarea la practicarea cerșetoriei. Traficanții au folosit procedee de
recrutare și exploatare care au adus victimele în stare de aservire și de lipsire de libertate.
Victimele erau minori instituționalizați, minori fără sprijinul familiei, persoane cu
dizabilități fizice sau psihice, persoane cu un nivel educațional scăzut, cu situații materiale precare,
fară aparținători, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Cazul de sclavie de la Berevoești reprezintă fără dubii o cauză de o complexitate deosebită
prin amplitudinea sa, prin mijloacele tehnice de investigație folosite, prin numărul mare de suspecți
identificați și arestați, prin numărul mare de victime identificate, prin modalitățile extrem de
A. Ionaş, A.F. Măgureanu, C. Dinu, Drept Penal. Partea Specială, Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 128.
V. Dobrinoiu (Coordonator), Noul Cod Penal Comentat. Partea Specială, Ediţia A II-A, Universul Juridic, Bucureşti,
2014, p. 126.
11
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violente de racolare și exploatare a victimelor, dar și prin perioada lungă de timp în care s-a realizat
exploatarea acestora.
Racolarea victimelor
În mod cert, traficanții au reușit să exploateze foarte eficient vulnerabilitatea victimelor, ca
metode de racolare folosite de membrii grupurilor infracționale fiind evidențiate:
- răpirea din locuri publice (de lângă biserici, stații de autobuz, gări și autogări) sau din
propriile locuințe;
- promisiunea unui loc de muncă bine plătit și asigurarea cazării și a hranei pe toată perioada
șederii (în acest sens victimele erau racolate de la locuințele de domiciliu, din cadrul societăților
comerciale unde își desfășurau activitatea sau din centrele de plasament unde erau
instituționalizate).
Categorii de victime
Pornind de la modalitățile concrete de racolare a victimelor, precum și de la faptul că o
parte din victime nu aveau locuințe stabile, provenind din medii sociale defavorizate, iar restul
victimelor erau calificate profesional în categoria de conducători auto profesioniști, membrii
grupărilor infracționale considerau că au în exploatare 2 categorii de victime:
- orfani - în principal era vorba de victime cu nivel educațional scăzut, persoane cu diverse
dizabilități fizice și/sau psihice, ce proveneau din familii dezorganizate, care nu aveau surse de venit
stabile și nu beneficiau de asistență socială din partea autorităților statului.
- conducători auto - era vorba de victimele care posedau permis de conducere și conduceau
autoutilitarele cu care traficanții transportau materiale lemnoase pentru a fi comercializate. De
asemenea victimele erau folosite pentru a lua în nume propriu sancțiunile contravenționale aplicate
de autoritățile statului atunci când se constatau abateri de la regimul circulației pe drumurile publice
sau de la regimul silvic.
Exploatarea victimelor
După racolare, victimele erau transportate la locuințele membrilor grupărilor, unde erau
forțate să efectueze zilnic diverse munci și activități, atât în gospodăriile suspecților, cât și în
proximitatea localității.
Muncile respective constau în:
- activițăți gospodărești - să măture în curte, să spele rufe, să spele vase, să îngrijească
animale domestice.
- activități în domeniul forestier - tăierea ilegală de arbori din pădurile din apropierea
localității și transportarea de masă lemnoasă cu ajutorul cailor înapoi în gospodării, unde lemnele
erau încărcate în autoutilitarele suspecților care se deplasau cu acestea în zona de sud a României
pentru comercializare (în principal în județele Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj). Victimele mai erau
puse să spargă lemne, să descarce și să încarce lemne în/din mijloace de transport.
- victimele erau obligate să cerșească alimente în zonele cu afluență mare la public,
produsele primite fiind consumate de către membrii grupului infracțional.
Ca si mijloace de intimidare, victimele erau amenințate și agresate fizic, lovite cu palmele,
pumnii, picioarele, biciul și diverse obiecte contondente, persoanele vătămate fiind aduse în stare de
aservire și lipsire de libertate în condițiile în care acestea erau supravegheate permanent de către
membrii grupărilor. În perioada de trafic victimele au fost supuse unor traume înjositoare și
exploatate în regim de sclavie, fiind forțate să accepte forme de servitute, cum ar fi munca sau
servicii forțate.
S-a constatat că în urma agresiunilor la care au fost supuse, victimele prezintă multiple
traumatisme la nivelul corpului, în cazul unora dintre ele fiind necesară intervenția specializată a
personalului medical în vederea recuperării.
În majoritatea cazurilor victimele au suferit vătămări corporale și psihologice atât de grave,
încât, din punct de vedre medical, nu mai este posibilă o refacere completă și revenirea la starea de
sănătate fizică și mentală inițială. De asemenea, efectele traumelor suferite de victime s-au
manifestat atât în planul sănătății fizice, cât și a sănătății mentale, victimele prezentând în general
un complex de reacții psihosomatice, psihologice.
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Abuzurile suferite de victime au fost multiple, de la privarea de hrană și odihnă, la condiții
de trai extrem de precare, la limitarea sau negarea libertății de mișcare, accesul la asistență medicală
negat, menținerea în stare de captivitate, abuzul fizic, amenințări, intimidarea.
De cele mai multe ori, victimele nu primeau mâncare, iar când primeau li se ofereau resturi
de mâncare, erau legate (cu lanțuri sau chingi) sau încuiate pe timpul nopții ca să nu fugă. Unor
victime li se aplicau tratamente umilitoare — erau dezbrăcate complet și udate alternativ cu apă
rece și caldă; erau legate de mâini și picioare și puse să mănânce de pe jos, erau puse să se bată între
ele pentru amuzamentul suspecților, li se arunca mâncarea pe jos.
În situația în care starea de sănătate a victimelor se înrăutățea datorită relelor tratamente
aplicate, le era refuzat accesul la servicii medicale specializate.
De asemenea, există suspiciunea ca unele victime au fost violate sau abuzate sexual.Cei care
incercau să fugă, erau legati de picioare și târâți cu calul prin pădure, erau bătuți cu biciul și legați
cu lanțuri.
Deși în spațiul public și în mass media au apărut reacții negative la adresa sentințelor penale,
fiind criticate pedepsele, considerate extrem de mici, raportate la pericolul social concret al faptelor
comise, trebuie subliniat faptul că instanța de judecată a avut în vedere următoarele circumstanțe:
- inculpații nu au avut antecedente penale;
- inculpații au recunoscut comiterea faptelor şi au acceptat încadrarea juridică pentru care a
fost pusă în mişcare acţiunea penală, felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare,
fiind astfel încheiate între inculpați și procurori acorduri de recunoaștere a vinovăției; inculpații au
beneficiat astfel de reducerea pedepselor.
- inculpații au recunoscut întinderea prejudiciului cauzat victimelor, astfel că instanța de
judecata a obligat inculpații la plata de daune morale către victime.
III. CONCLUZII
Persoanele fără locuințe și fără venituri stabile, cu carențe educative, expuse la sărăcie,
constituie cea mai vulnerabilă categorie de victime, care “beneficiază” de un sistem facil de
recrutare din partea traficanților, toate acestea constituind elemente ce au întreținut activitățile
infracționale din zona traficului de persoane, cu referire directă la exploatarea prin muncă.
Promisiunea unei vieţi mai bune şi înşelarea victimei sau familiei acesteia, dar în egală
măsură și marginalizarea socială a acestora au fost elemente aproape omniprezente în cauzele și
condițiile care au favorizat recrutarea victimelor de către traficanți.
Cu toate că eforturile internaţionale (inclusiv legislative) pentru combaterea fenomenului
infracţional s-au intensificat în ultima vreme, asistăm la o creştere a numărului de infracţiuni de
trafic de persoane sau de infracţiuni ce sunt în general asociate acestora (ţinerea în stare de sclavie,
exploatarea persoanelor, supunerea la muncă forţată, traficul de organe etc.).
Cazul de sclavie de la Berevoești a adus în discuție necesitatea implicării factorilor locali,
în special a celor din mediul rural, în prevenirea acestui fenomen infracțional, cu asumarea de
responsabilități clare, care vizează informarea instituţiilor statului în situația identificării cazurilor
de trafic de persoane.
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FEMEIA ÎN ORGANIZAȚIILE TERORISTE / THE WOMAN
IN TERRORIST ORGANIZATIONS
Țuțu PIȘLEAG1
Emil GÎRDAN2
Abstract (en.):The leaders of the terrorist groups have constantly promoted unthinkable approaches for the
democratic society in order to achieve their objectives. The recruitment of women and their involvement in terrorist
attacks is a recently reported approach. In general, women who chose to embrace the terrorist ideology were involved in
non-combative activities such as recruitment, propaganda, attracting new supporters, providing logistical support,
education, medical support etc. The psychological motivations that determine women to get involved in terrorist attacks
may differ from those of men, so the prevention is a real challenge for law-enforcement structures. The terrorist
organization ISIS has over-promoted the key role of women, succeeding in attracting followers from all over Europe,
America or Australia. In this context, these may be the very first signs of changing the perception regarding the role of
women in Eastern society. In EU, the main states facing an exacerbation of the terrorist phenomenon have started
programsto helpwomen in order to facilitate the early signs of terrorist risks.
Keywords:terrorist woman, propaganda, combat activities, social-networking, sacrifice, radicalization.
Abstract (ro.):Liderii grupărilor teroriste au promovat în permanență abordări de neconceput pentru societatea
democratică în vederea atingerii obiectivelor. Recrutarea femeilor și implicarea lor în atacuriteroristereprezintă o
abordare semnalată recent. În general femeile care au ales să îmbrățișeze ideologia teroristă au fost implicate în
activități non combative precum recrutarea, propagandă, atragerea de noi susținători, oferirea suportului logistic,
educația, sprijinul medical etc. Motivațiile de ordin psihologic care determină femeile să se implice în producerea de
atacuri teroriste pot diferi de cele ale bărbaților, sens în care, prevenirea reprezintă o adevărată provocare pentru
structurile de combatere. Organizația teroristă ISIS a promovat excesiv importanța rolului femeii, reușind să atragă
adepți inclusiv de pe teritoriul Europei, Americii ori al Australiei. În context, apar primele semne ale modificării
percepției privind rolul femeii în societatea orientală. La nivelul UE, principalele state care se confruntă cu o exacerbare
a fenomenului terorist au demarat proiecte care vizează persoanele de sex feminin în vederea facilitării identificării și
semnalării riscurilor teroriste.
Cuvinte-cheie:femeia terorist, propagandă,activități combatante, rețeasocială, sacrificiu, radicalizare.

I.INTRODUCERE
Terorismul reprezintă o tactică de luptă neconvențională, specifică conflictului de tip
asimetric. Adepții acestui conflict au căutat în permanență să dezvolte noi abordări, de neconceput
pentru structurile antiteroriste, printre care implicarea femeilor și copiilor în procese acționale.
Cu toate că prezența femeilor în grupările teroriste nu este un o concepție nouă,dimensiunea
implicării acestora a evoluat simultan cu recunoașterea potențialului lor în cadrul organizațiilor
teroriste. Acestea au fost semnalate atât pe teritoriul statelor din Orient, cât și pe teritoriul Europei
începând cu anii ’80.
Rapoartele agențiilor de monitorizare, cercetare și combatere a fenomenului terorist indică
faptul că în ultimii ani femeia terorist s-a implicat direct și activ, atât ca promotor al acestuia dar
mai ales ca luptător. În cursul anului 2015, la apogeul expansiunii ISIS, se estimează că aproximativ
20% din totalul luptătorilor străini din cadrul organizației erau femei.
Cel mai frecvent, acestea au fost atrase de campanii derulate prin intermediul social media
sau al platformelor de instant messaging. 3 În mediul on-line este semnalată existența unor
formațiuni la nivelul organizațiilor teroriste pe criteriul de gen, în cadrul cărora se utilizează metode
diferențiate de recrutare și îndoctrinare a femeilor în funcție de zona geografică vizată.
Acțiunile desfășurate de organizația teroristă ISIS au produs rezultate fără precedent în
privința recrutării femeilor. În general, femeile de origine musulmană sunt recrutate prin utilizarea
mijloacelor specifice mediului on-line, datorită limitării acestora de a se afla în spații publice. În
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală, Domeniul Ordine Publică Și Siguranță Națională,
București, România, tutu.pisleag@yahoo.com.
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J. Huckerbyjan, When women become terrorists, în Rubrica opinii a publicației The New York Times, 2015.
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statele arabe, femeile pot fi influențate sau forțate de membrii familiei să se implice în activități
teroriste, pentru a evita sentimentul de dezonoare ori din dorința de a trece de la rolul de victimă la
cel de „idol ideologic”.
Conform ultimelor estimări, 13% din
21%
personalele care au călătorit în Siria și Irak sunt
4
femei. Dintre acestea, aproximativ 36% provin din
15%
32%
Europa, cu o diferență de 6 procente în favoarea
Europei de Est posibil datorită influențelor
16%
culturale și religioase din statele Balcanice.
16%
Asemenea bărbaților, femeile care se
întorc pe teritoriul Europei din țări precum Siria
America și Australia
Vestul Europei
și Irak reprezintă o amenințare în creștere,
Estul Europei
Asia
neclară și dificil de gestionat.
Alte zone
La nivel global, una dintre cele mai mari
Figura 1. Ponderea femeilor în organizația teroristă
provocări a autoritățiloreste generatăde femeile
ISIS în funcție de zona de proveniență
din organizația teroristă ISIS care aleg să se
întoarcă în țările de origine după pierderea
teritoriilor, deși acestea reprezintă un procent mic din totalul persoanele returnate (reîntoarse) din
Siria și Irak (4%), conform unui raport ONU5.
Același Raport semnalează un aspect necesar a fi consemnat în abordările instituționale privind
integrarea luptătorilor străini reîntorși, respectiv, probleme cu care se confruntă femeile care s-au
căsătorit cu membri ISIS după returnarea în fostele comunități, chiar dacă soții lor sunt decedați.
II.MOTIVAȚIA RECRUTĂRII ȘI ÎNROLĂRII ÎN ORGANIZAȚIILE TERORISTE
În general, preferința organizațiilor teroriste pentru implicarea femeilor în misiuni sinucigașe
a fost determinată de o serie de convingeri între care:
– femeile nu realizează operațiuni de tip „hit-and-run”6, moartea fiind preferabilă riscurilor
capturării;
– femeile nu atrag foarte mult atenția forțelor de securitate, fiind adesea considerate
inofensive;
– efectul mediatic creat de succesul atacuri de tip terorist este superior actorilor de sex
bărbătesc;
– disponibilitatea sacrificiului femeilor în speranța reîntâlnirii soțului dispărut în „Paradis”;
– femeile sunt mai organizate, devotate, capabile, tenace, rezistente la stres și durere în
comparație cu bărbații teroriști;
– comparativ cu bărbații, femeile par mult mai motivate, pe fondul dorinței de a se evidenția
în societate;
– femeile sunt mai ușor de manipulat, prin folosirea unor argumente de ordin psihologic spre
deosebire de bărbați, în cazul cărora sunt folosite argumente de ordin material, sexual ori
religios;
– femeile disimulează mai ușor, sub hainele tradiționale (figura 2), veste cu explozibil, arme
sau alte dispozitive.

J. Cook, G. Vale, From Daesh To „Diaspora”: Tracing the women and minors of Islamic State,CTC Sentinel,2018,
p.3.
5
Raportul Consiliului de Securitate al ONU,Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist fighters:
research perspectives, Februarie, 2019, p.8.
6
Acțiune de tip „lovește și fugi”, fulger.
4
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Tip de voal pe care
femeile musulmane îl
poartă pe cap și care le
lasă fața vizibilă

Tip de voal pentru față
care acoperă capul și
fața cu excepția zonei
din jurul ochilor.

Veșmânt de culoare
neagră care acoperă
aproape în totalitate
corpul, lăsând la vedere
doar o parte din față și
ochi.

Veșmânt de culoare
neagră purtat de femei
pentru a le acoperi în
totalitate corpul și
capul
în
locurile
publice.

Fig. 2. Îmbrăcămintea tradițională musulmană la femei.
(sursa: www.shutterstock.com)

Analiza evoluției evenimentelor de natură teroristă din
ultimii ani indică dorința femeilor de implicare acțională în
susținerea cauzelor grupărilor teroriste. În acest sens pot fi
amintite următoarele exemple:
– în cadrul grupării Al-Shabaab 7 au fost constituite
detașamente de femei antrenate pentru executarea de
misiuni sinucigașe;
– în cadrul grupării ISIS au fost identificate brigăzi formate
exclusiv din personal feminin (majoritatea de cetățenie
occidentală) denumite Al-Khanssaa;
– în cadrul grupării teroriste Martirilor Al-Aqsa8activează o
unitate specială de femei antrenate pentru executarea de
Figura 3. Femei luptătoare în
misiuni sinucigașe.
organizația ISIS.
Rolul femeii în societatea arabă oferă posibilități limitate
acestora de a se implica în fazele acționale ale unui atac.
În general se preferă implicarea lor în activități, non combative la nivel global, dar cu efecte mult
mai nocive pe termen lung.Analiza rapoartelor TE-SAT 9 indică o creștere a procentului femeilor
implicate în activități de terorism (propagandă, atragerea de noi susținători, suport logistic și chiar
executarea de atacuri) pe teritoriul Europei, în special în privința terorismului etnic-separatist.

Grupare jihadistă fundamentalistă din Estul Africii afiliată Al-Qaeda.
Coaliție de grupări armate palestiniene din Cisiordania, responsabilă pentru executarea mai multor atacuri împotriva
Israelului.
9
Analize „Terrorism situation & Trend Report” întocmite la nivelul EUROPOL în perioada 2015-2019.
7
8
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Femeile sunt implicate în activități de recrutare 10 și propagandă precum: organizarea de
evenimente pentru susținerea organizațiilor teroriste, discursuri referitoare la evenimente cu impact
negativ care le-a marcat viața etc.
Structurile de law-enforcement din Marea Britanie, Germania, Spania și Belgia au raportat
situații concrete în care femeile au fost implicate în activități teroriste de recrutare desfășurate pe
teritoriul Europei.
Propaganda teroristă al cărei public țintă sunt femeile contribuie în mare măsură la prezența
lor frecventă pe scena terorismului.11
Prin comparație cu bărbații, un studiu12 realizat în anul 2016 a semnalat faptul că femeile au
o conectivitate superioară în rețea la nivel colectiv și transferă mesaje de recrutare, fișiere,
rugăciuni, propagandă video și audio, conectând regiuni diferite ale rețelei. Prin aceste activități
reușesc să strângă și fonduri care sunt esențiale pentru supraviețuirea și rezistența sistemului.
III. PROFILUL FEMEII TERORISTE
Se poate discuta despre un cumul de factori de ordin social, economic, politic, ideologic și
personal care determină indivizii femei și bărbați să se alăture organizațiilor teroriste.
Din analiza comparativă a atacurilor teroriste executate de atentatori sinucigași femei și
bărbați de origine arabă13, se constată următoarele aspecte privind profilul acestora:
a) vârsta până în 35 de ani (apropiată de cea a bărbaților);
b) educație superioară prin comparație cu cea a bărbaților;
c) procent mai mic al șomajuluianterior afilierii la gruparea teroristă prin comparațiecu bărbații;
d) majoritatea sunt văduve sau divorțate.
IPOTEZĂ:Motivația femeilor de a comite acte teroriste este dată mai degrabă de stimuli
personaliși mai puțin de angajamentul față de obiectivele grupării.
În ceea ce privește femeile de origine occidentală care aleg să se alăture organizațiilor teroriste,
de regulă, acestea au fost victime ale abuzurilor domestice și au crescut în familii destrămate. Nu este
exclus să fi săvârșit fapte antisociale în copilărie și să fi consumat substanțe stupefiante.
Majoritatea femeilor occidentale care s-au alăturat grupării teroriste ISIS au cetățenie dublă.
(Un studiu14 al Universității din Amsterdam indică faptul că numai 20% dintre femeile care s-au
alăturat ISIS au origini olandeze, majoritatea având cetățenie marocană - 45% și turcă – 12%).
De regulă, împărtășirea ideologiilor organizațiilor teroriste de către femei a reprezentat o
alegere individuală, complementară interesului acestor organizații preocupate de extinderea
efectivelor combatante ori de necesitatea de a identifica și exploata noi oportunități.
Motivațiile de ordin psihologic nu au fost încă suficient analizate, dar studiile realizate până
în prezent15 indică faptul că femeile sunt motivate oarecum de aceeași factori ca și bărbații:
a) nemulțumirea față de condițiile socio-politice;
b) sacrificiul pentru colectivitatea din care provin;
c) existența unui sentiment de umilire de natură fizică, psihică sau politică;
d) intenția de a obține beneficii economice;
Misiunea de încurajare a activităților teroriste reprezintă un prim pas al implicării femeilor în plan acţional, acestea
fiind promotori determinanți în diseminarea ideii de „martiriu” în rândul tinerilor.
11
Exemplu: îndemnurile la luptă adresate exclusiv femeilor: Doku Umarov, lider al militanților ceceni islamiști din
Rusia inclus pe lista Consiliului De Securitate ONU pentru legături cu Al Qaeda, a solicitat femeilor cecene să se
implice în lupta împotriva statului rus. Umayma Al-Zawahiri, soția liderului Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, a asigurat
surorile musulmane din toată lumea că le este permis să se implice în jihad și să devină atentatori-sinucigași.
12
P. Manrique Et Al, Women’s Connectivity In Extreme Networks, Science Advances, 2016.
13
K. Jaques, P.J. Taylor, Myths And Realities Of Female-Perpetrated Terrorism, Law And Human Behavior, Vol 37,
2013, pp. 39-41.
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A.R. Feddes, L. Nickolson, B. Doosje, Triggerfactoren In Het Radicaliseringsproces, Expertise Unit Stabiliteit –
Amsterdam, 2015, p.59.
15
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United Nations and international actors, Center on Global Counterterrorism Cooperation, USA, 2013, p.3.
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e) dorința de a realiza schimbări sociale radicale;
f) susținerea fanatică a credințelor religioase sau ideologice;
g) restricțiile impuse în unele regiuni privind practicile religioase.
Din punct de vedere psihologic, explicația atacurilor teroriste comise de femei, este dată de
motivația care rezidă din vizibilitatea de care beneficiază.
Alte circumstanțe care pot determina implicarea femeilor în activități acționale pot fi:
mișcările de emancipare a femeilor din societățile democratice pot reprezenta modele de urmat
pentru cele aflate în state mai puțin dezvoltate și afilierea la grupări teroriste, în scopul apartenenței
și implicării într-o activitate de susținere a unei cauze; încălcarea drepturilor femeilor de către
instituțiile statale sunt considerate că reprezintă un driver important care determină implicarea
femeilor în fenomenul terorist.
IV. MĂSURI CONTRA TERORISTE LA NIVEL INTERNAȚIONAL
În general, statele care s-au confruntat cu o prezență crescută a fenomenului terorist în
interiorul granițelor au dezvoltat strategii și metode alternative, pro-active pentru a minimiza
efectele fenomenului. În acest sens, au fost dezvoltate proiecte care să faciliteze identificarea
riscurilor teroriste încă de la primele semnale16:
1. The Shanaznetwork (Rețeaua Shanaz) este un proiect dezvoltat de Association of
ChiefPoliceOfficersPreventDelivery Unit din Marea Britanie și furnizează o platformă pentru
femeile care doresc să-și asume un rol în luarea deciziilor și trasarea politicilor și strategiilor de
prevenire a radicalizării. Rețeaua este formată din aproximativ 50 de femei de diferite origini, rase
și religii, inclusiv personal din cadrul poliției britanice care:
– analizează, explică și demitizează preceptele ideologice folosite de organizații teroriste în
recrutarea de noi adepți;
– oferă consiliere persoanelor vulnerabile la radicalizare;
– susțin demersurile generale ale instituțiilor care au rol în prevenirea și combaterea
radicalizării și terorismului.
2. SistersAgainst Violent Extremism (Surori Împotriva Extremismului Violent – SAVE)
este o platformă contra-teroristă feminină, care reunește femei din Indonezia, India, Pakistan, Israel,
Teritoriile Autonome Palestiniene, Yemen, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în
scopul luptei împotriva radicalizării și terorismului. SAVE conferă femeilor instrumentele necesare
pentru a contracara retorica extremistă în cadrul comunităților din care fac parte și dezvoltă
alternative non-violente pentru combaterea terorismului global.
3. Mothers for Life (Mame pentru Viață) reprezintă o rețea globală în directa coordonarea a
Institutului German privind de-radicalizarea cu rol în lupta anti-teroristă. Printre membrii rețelei se
regăsesc femei musulmane.
4. WomenwithoutBorders (Femei fără Frontiere) un ONG care își desfășoară activitatea în
Austria în scopul avertizării timpurii a femeilor care trăiesc în comunități extremiste.
5. În 2015 autoritățile franceze au lansat Campania Stop-Jihadism și o linie telefonică ca
măsuri anti-radicalizare.
6. ViolencePreventionNetwork (Rețeaua de Prevenire a Violenței) este un grup de specialiști
care acționează pe teritoriul Germaniei. Unul dintre programele sale – MAXIMA – urmărește
prevenirea extremismului în rândul femeilor tinere și a copiilor prin promovarea educației.
7. Nisa for Nisa (Nisa pentru Nisa) este o organizație olandeză creată în scopul preveniri
radicalizării. Aceasta oferă expertiză și asistență dedicată femeilor care au migrat din zonele de conflict.
8. SteunpuntSabr (Centrul de asistență Sabr) este un ONG olandez care a dezvoltat
programe de prevenire a radicalizării dedicate mamelor. ONG-ul dezvoltă programe alături de
comunitățile locale (profesori, muncitori, polițiști locali etc).
9. StrongCitiesNetork (Rețeaua Orașelor Tari) este un program strategic care se desfășoară
la nivelul Spaniei. În orașul Malaga se desfășoară un proiect pilot în rândul tinerilor cu accent pe
prevenirea radicalizării.
Asimilate de regulă procesului de radicalizare prin care trece un individ înainte de a realiza un atac de natură teroristă.
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În anul 2015, la nivelul UE a fost operaționalizat RadicalisationAwarnessNetwork Centre of
Excellence (Centrul de Excelență - Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la
radicalizare) care funcționează precum un hub de cunoștințe și bune practici în vederea combaterii
radicalizării tinerilor.
V. CONCLUZII
În ultima perioadă, organizațiile teroriste au încurajat implicarea femeilor în activități
conexe luptei teroriste (educație, sprijin medical, recrutare, campanii de susținere), dar mai ales
activități cu caracter combatant (antrenament militar, misiuni sinucigașe).
În prezent, în România nu există riscul privind producerea unor atacuri de natură teroristă
islamistă. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al SRI avertiza încă din anul 2017 că fenomenul
radicalizării este în creștere.
Schimbarea de paradigmă a rolului ocupat de femei în cadrul grupărilor teroriste (de la
suporteri pasivi la participanți activi) indică, cel mai probabil, modificarea poziției în cadrul
societății precum și a percepției societății față de acestea.
Cel mai probabil femeile de pe teritoriul Europei care s-au alăturat ideologiei grupărilor
teroriste reprezintă un risc care nu poate fi gestionat corespunzător la nivelul statelor membre UE17.
Este necesară aplicarea unor reforme complexe la nivel politic, economic și social, care să ofere
o alternativă femeilor care ar putea fi atrase de fenomenul terorist (implementarea unor politici coerente
la nivelul statelor membre, implicarea ONG-urilor, schimbul de date și informații etc).
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REGLEMENTAREA ETICĂ / ETHICAL REGULATION
Mihai FENTZEL1
Gheorghe POPESCU2
Abstract: As a formality of ethics applicable to the community system in order to remove fears and eliminate
the suspicions of corruption of civil servants, misinforming institutions, manipulating legislators and squandering
structural funds, a European transparency initiative was launched in 2005 represents the public domain. In ethics,
integrity is considered by many to be the honesty, veracity or accuracy of someone's actions. Integrity stands in
opposition to hypocrisy, being in conflict with it. Everyone has thez right to be informed about the activities and
attributions of public institutions, those whose functioning is financed by public money resulting from the payment of
taxes and duties by taxpayers. In order to combat systemic corruption and to increase public integrity in Romania on a
long-term basis, constant efforts by civil society are needed to strengthen its control over the act of governance.
Keywords: ethics, corruption, integrity, public institution, public information
Abstract: Deoarece o formalizare a eticii aplicabile sistemului comunitar trebuie să înlăture temerile și să
stingă suspiciunile de corupție a funcționarilor publici, dezinformarea instituțiilor, manipularea legiuitorilor și risipirea
fondurilor structurale, a fost lansată în 2005, la nivel european, o inițiativă de transparentizare a tot ceea ce reprezintă
domeniul public. În etică, integritatea este considerată de mulți oameni ca fiind onestitatea, veridicitatea sau acuratețea
acțiunilor cuiva. Integritatea stă în opoziție cu ipocrizia, fiind in conflict cu aceasta. Orice persoană are dreptul de a fi
informată cu privire la activităţile şi atribuţiile instituţiilor publice, a acelor unităţi a căror funcţionare este finanţată prin
bani publici rezultaţi din plata taxelor şi impozitelor contribuabililor. Pentru a putea combate corupţia sistemică şi a
creşte pe termen lung integritatea publică în România, sunt necesare demersuri constante din partea societăţii civile,
prin care să se întărească controlul acesteia asupra actului de guvernare.
Cuvinte-cheie: etică, corupție, integritate, instituții publice, informație publică

I. INTRODUCERE
Etica este o ramură a filozofiei (precum ontologia, epistemologia, estetică și politică). Etica
este disciplina filosofică dedicată cercetării critice și justificarea normelor, valorilor, regulilor și
principiilor care se presupune că ne guvernează comportamentul. De asemenea, include un studiu
critic al metodelor utilizate în aceste scopuri
Deontologia este partea eticii care se ocupă de îndatoririle profesionale, de datoriile
specifice unei profesii, dar și că etica este știința care studiază normele morale: viața, obișnuințele,
defectele, caracterele. Etica este o disciplină practică și normativă care are scopul de a ne spune
cum trebuie să traim și să ne comportăm. Există diverse forme de etică, care se diferențiază prin
gradul lor de generalizare, prin obiectul lor sau prin fundamentarea lor. În toate aceste situații, etica
trebuie sa răspundă la întrebarea: Ce și cine face, pentru a face bine?
Etica generală stabilește criteriile de a judeca dacă o acțiune este bună sau rea și pentru a
stabili motivațiile și consecințele unui act sau ale unei fapte. Finalitatea eticii face din aceasta o
activitate eminamente practică. Vorbim despre faptul că nu este vorba de a stabili ceva nou pentru
ea însăși, ci de a oferi soluții pentru a actiona în mod responsabil. Ea este, astăzi, percepută ca
fundamentul eticii aplicate, al eticii individuale, al eticii sociale și ale diferitelor forme de etică
specializată, care se confruntă cu problemele normative ale propriului domeniu particular.
Este o chestiune delicată încercarea de a determina raporturile dintre morală și etică, întrucât
diferența dintre cei doi termeni este, ea însăși, diferența dintre mai multe moduri de gândire. În
sensul său cel mai rudimentar, termenul de etică este sinonim cu morala și semnifică o practică care
are drept obiect stabilirea unei forme de a trăi conform cu scopurile vieții umane: căutarea bunei
cuviințe sau a virtuții.
Totuși, o diferențiere curentă constă în a înțelege prin morală ansamblul de norme specifice
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unui grup social sau unei populații la un moment dat al istoriei acestora și de a apela la etica pentru
a face bine, începand cu momentul conceperii acțiunilor individuale. Astăzi, utilizăm termenul de
etică pentru a codifica reflecțiile teoretice critice cu privire la moralitatea acțiunilor.
Vorbim, spre exemplu, despre comitetul de etică în interiorul instituțiilor administrative sau
al instituțiilor polițienesti. Etica are fundamentele sale în luarea unor decizii, așa-zis raționale,
plecând de la dialogul liber între cunoștințe, și de coduri ideologice assimilate.
Dreptul si normele sale este deosebit fata de morala si de etica, in sensul ca nu se pronunta
cu privire la valoarea actelor, bine sau gresit, bun sau rau, si nu defineste decat ceea ce este permis
sau interzis, deci aparat de stat, intr-o societate data. Pe de alta parte, deontologia este, la randul sau,
ansamblul obligatiilor pe care o profesiune se angajeaza sa le respecte pentru a garanta o practica
conforma cu etica.
Există o serie de domenii legate de etică. De pildă, etica este mai întâi inseparabilă de
filozofie, în punctul în care se confundă cu filozofia morală. Drept urmare, se consideră frecvent că
etica este o ramură principală a filozofiei, în special a filozofiei morale.
Apoi, etica este intim legată de meta-etica, cu toate că în dezbaterile contemporane se
consideră că trebuie făcută o diferențiere netă între ele. Meta-etica, drept urmare, are obiectul de a
analiza materia enunțurilor, normelor și procedurilor eticii. Ea constituie disciplina care îi permite
eticii să se întoarcă în mod reflexiv asupra ei însăși.
II. ETICA ÎN SERVICIILE PUBLICE
Când vorbim despre etica în serviciul public al unei instituții din cadrul Uniunii Europene, ar
trebui avute în vedere trei aspecte ale problemei:
 valorile care afectează comportamentul funcționarilor;
 strategiile anticorupție utilizate de țările Uniunii Europene;
 Codul de conduită.
II.1. Valori care afectează comportamentul funcționarilor
Funcționarii se află într-o anumită relație de putere. Reamintind conceptul de către filosoful
francez Michel Foucault, putem spune că ei se folosesc de proprogativele puterii. Aceasta creează
tentația de a folosi situația. Deciziile zilnice luate de către persoanele care dețin funcții și demnități
publice pot fi împărțite în trei categorii de valori:
- valori individualiste;
- valori organizaționale;
- valori sociale.
Putem vorbi despre valorile individualiste atunci când aceștia își îndeplinesc atribuțiile de
serviciu obținând rezultate foarte bune, fiind remunerat corespunzător pentru munca depusă.
Valorile organizaționale intervin atunci când funcționarii se străduiesc să atingă obiectivele
instituției; aceste valori sunt, prin urmare, mai largi ca interval.
Valorile sociale apar în contextul în care funcționarii își desfășoară activitatea cu respectarea
binelui comun al societății3.
Un funcționar, la fel ca orice cetățean, dorește să se comporte cu demnitate, în mod etic, în
conformitate cu standardele de conduită general acceptate. Cu toate acestea, el este întotdeauna pus
într-o situație de tentație de a obține unele beneficii. Deseori, el caută acceptarea socială pentru
activitățile sale etice dubioase. Când găsește o scuză credibilă, își „spală” conștiința (de exemplu:
"toată lumea o face", "trebuie să-mi sprijin familia"). În cazul acțiunii neetice, acestea trebuie să fie
întrerupte, important fiind să nu aibă acceptarea socială4.
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Cetățenii se așteaptă de la politicieni, funcționari publici și funcționari că aceștia vor
respecta standardele etice privind integritatea într-un mod mai riguros decât alte grupuri
profesionale și că vor lucra pentru interesul comun. În exercitarea puterii, acțiunile persoanelor care
îndeplinesc funcții legate de problemele sociale, trebuie să fie întotdeauna deschise și clare și nu ar
trebui să existe nicio îndoială cu privire la acestea. Standardele de etică pentru funcționari sunt, în
așteptare socială, și mult mai restrictive decât cele referitoare la alte grupuri sociale, de exemplu
sectorul privat.
Problemele care apar în administrația publică sunt:
- gestionarea necorespunzătoare a resurselor umane;
- lipsa instrumentelor motivaționale adecvate și eficiente;
- recrutarea ineficientă rezultată din alocarea necorespunzătoare a funcționarilor și lipsa
transparenței în accesarea informațiilor publice.
Aceste probleme sunt confirmate prin studii efectuate de Banca Mondială. Cercetatorii au
întrebat de ce în unele tari sunt mai mulți corupți și în altele mai puțini. Este o caracteristică
națională? Ei bine, nu. Este întotdeauna rezultatul și, de asemenea, un simptom al defectelor
structurale ale sistemului politic și economic, în special disfuncționalitatea instituțiilor publice.
Instituirea de mecanisme responsabile pentru corupție este primul pas pentru a reduce acest
fenomen, astfel încât funcționarii - cel puțin marea majoritate - se vor comporta conform
standardelor de etică.
Comportamentul etic ar trebui să fie întotdeauna considerat în contextul social, cultural,
politic și economic. Conduita unui funcționar depinde de natura individului însuși, valorile
grupului, valorile naționale, dar și filozofice și religioase. Emil Durkheim a introdus deja conceptul
în 1893 "Anomie", ceea ce înseamnă încălcarea regulilor considerate valide în relațiile dintre
oameni. Se întâmplă de obicei în perioadele de criză, anomia fiind o stare în care nu există norme
sociale sau când acestea sunt neclare. Studiile empirice indică o mică relație între sistemele de
ocupare a forței de muncă în serviciul public și susceptibilitatea la corupție. Nivelul scăzut al
corupției apare, pe de o parte, în sistemul german de carieră, iar pe de altă parte apare și într-un
sistem deschis modelat pe sectorul privat scandinav. Întrebarea este dacă unele sisteme de servicii
publice sunt mai eficiente sau nu. Există forme "grele" de patologie care sunt asociate cu rotația
banilor publici și formele "moi" legate de slăbiciunea structurilor organizatorice ale administrației.
Ele duc la ineficiența muncii și risipirea resurselor publice. Lipsa de fiabilitate și onestitate are în
vedere nu numai problemele morale, ci și probleme legate de eficacitatea administrației și
capacitatea acesteia de a acționa strategic în interesul societății. Administrația este fiabilă și lipsită
de corupție prin acțiuni eficiente și raționale. În sensul legal, patologia este asociată la cel mai înalt
grad cu corupție care apare atunci când un funcționar are o oportunitate structurală arbitrară în
chestiuni oficiale. Amenințarea corupției este în creștere, atunci când există o lipsă de transparență,
de lege și lipsită de activități informale.
II.2. Strategii anticorupție în Uniunea Europeană
Cele mai multe strategii anticorupție presupun că oficialii sunt în mod inerent predispuși la
corupție. În prima strategie, restrictivă, folosită există impulsuri negative - de exemplu, teama de a
fi prins – care acestea vizează creșterea costurilor, astfel încât acestea să depășească beneficiile
posibile și în acest fel au făcut un comportament coruptiv neprofitabil. O altă strategie este cea a
"onestității publice", referindu-se la stimulente pozitive, cum ar fi cele legate de moralitate,
fiabilitate la locul de muncă, independență în luarea deciziilor.
Reformele administrației publice din țările Uniunii Europene afectează comportamentul etic
al funcționarilor. Independența crescută a angajaților, descentralizarea responsabilității și
mobilitatea acestora între sectoare au crescut riscul comportamentului neetic. În același timp ar
trebui atrasă atenția asupra faptului că experiența țărilor care au introdus reforme, indică faptul că
sursele comportamentelor de corupție depind de astfel de factori, cum ar fi motivația, eficiența și
oportunitatea. Dacă există o criză, atunci acest calcul al beneficiilor și costurilor se modifică
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nefavorabil pentru stat, deoarece această motivație a funcționarilor aflați într-o situație de urgență
crește posibilitatea apariției corupției în absența mecanismelor de control.
În Uniunea Europeană sunt utilizate diverse forme de promovare a comportamentului etic,
de la abordarea specificată în literatura de specialitate ca "Zece Porunci" la "Codul Justinian".
În primul caz, acest model al celor „Zece Porunci” este limitat număr de reguli. În al doilea
caz - este un cod complex de etică. Cele mai multe statele membre ale Uniunii Europene aplică
această a doua soluție, deși strategiile lor etice diferă de la o țară de alta5.
Din punctul de vedere al abordării juridice, putem distinge trei modele:
- bazate pe interdicții;
- bazate pe acțiuni preventive;
- bazate pe valori.
În Germania există un model legal bazat pe interdicții care se caracterizează prin coduri
etice dezvoltate și care are scopul este de a asigura respectarea regulilor. Cu toate acestea, în acest
sistem găsim greșeli - oficialii cred că ceea ce nu este interzis nu este condamnabil. Prin eliminarea
unui numar mare de infracțiuni, acest sistem nu promovează valori pozitive ale comportamentului,
și scăderea nivelului de control poate duce la o creștere semnificativă a comportamentului neetic 6.
La rândul său, domină în Marea Britanie un model preventiv cu unele elemente bazate pe valori.
Identificarea zonelor cu risc ridicat și concentrarea asupra acestora, subliniază importanța valorilor
care stau la baza principiilor guvernanței fondurilor publice. Sistemul britanic are, de asemenea, o
parte slabă, care rezultă din concentrarea asupra unor zone funcționale specifice, ce creează
pericolul apariției în diverse administrații publice etice, de exemplu în diverse grupuri profesionale.
Al treilea dintre aceste modele vine din definiție - ce valori sunt de dorit și ce cred oamenii
despre ei. Valorile selectate în timpul dialogului cu funcționarii sunt luate în considerare
în elaborarea codurilor etice implementate. Abordarea găsește justificare în acest al treilea model
fiind o chestiune de a evalua în ce măsură acest dialog social a fost suficient și bogat.
Totuși, se pare că nici unul dintre modelele de mai sus nu poate fi recunoscut doar valabil,
deoarece datele empirice indică faptul că statul având strategii diferite de promovare a
comportamentului etic, bine sau rău, duce la prevenirea corupției.
II.3. Coduri de conduită
Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului este de o importanță deosebită Europe
Rec (2000) 10 împreună cu un model de cod de conduită pentru funcționari. Codul de conduită ar
trebui să îndeplinească trei funcții:
- să definească standardele de integritate și comportamentul funcționarilor;
- să respecte standardele pentru funcționarii publici;
- să informeze publicul despre acest lucru7.
Dreptul la o bună administrare în Uniunea Europeană este prevăzut în Carta Drepturilor
Fundamentale. Carta prevede că treburile fiecărui cetățean ar trebui să fie tratate de către instituțiile
Uniunii Europene într-o manieră imparțială și echitabilă și într-un termen rezonabil 8 . Uniunea
Europeană a introdus, de asemenea, Codul de bune practici în administrație, pentru nevoile oficialilor
Comisiei Europene în 2000; scopul acestui cod este în special reglementarea comportamentului
Administrației europeane în contactele cu cetățenii țărilor membre și mass-media.
La rândul său, Codul european al bunei administrări administrative vizează reglementarea
activității oficialilor Uniunii Europene și a fost adoptat în 2001, el oferind fiecărui cetățean din
Uniunea Europeană dreptul de a cere de la autorități o Uniune imparțială, în conformitate cu
5
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reglementările și procedurile legale. Împreună autoritățile și instituțiile, precum și toți ofițerii
angajați de aceștia sunt obligați să se ocupe de lucru în mod corect și cinstit într-un termen
rezonabil, aceștia neputând folosi autoritatea în alte scopuri, decât le-a fost încredințată. Codul
acordă o atenție deosebită principiilor obiectivității și imparțialității. Egalitatea în fața legii și
proporționalitatea trebuie înțeleasă ca un raport echilibrat între interesul societății și individ. Codul
reglementează principiile luării în considerare a interesului individual, onestitate, curtoazie și
folosirea limbii naționale a cetățenului în corespondență. Un cetățean are dreptul să depună o
plângere la Ombudsmanul European pentru orice neglijență în acest sens, pe care instituția sau
funcționarul o poate comite.
Etica este de interes pentru instituțiile europene. În 2003, Comisia Europeană a identificat
zece principii anticorupție ale Uniunii Europene, care trebuiesc urmate pentru a reduce corupția;
acestea sunt adresate țărilor aderente și țărilor terțe. Include: dezvoltarea strategiilor naționale
anticorupție, adaptarea legislației privind dispozițiile anticorupție la acquis-ul comunitar,
implementarea eficientă a legii anticorupție, accesul liber la servicii, dreptul civil, integritatea,
responsabilitatea și transparența administrației publice, dezvoltarea și monitorizarea aplicării
codurilor de conduită în sectorul public, norme transparente de raportare a neregulilor, campania de
informare privind corupția, norme transparente privind finanțarea partidelor și sprijinirea
activităților anticorupție în sectorul privat9.
Mecanismele care previne corupția funcționarilor sunt deschise, dezvoltarea conștiinței
etice, îmbunătățirea calificărilor funcționarii și sistemul lor de remunerare. Sunt luate în considerare
salariile în sfera publică acestea nu ar trebui să fie anormal de inferioare decât în sfera privată.
În Polonia, primul cod etic a fost semnat de președinte A Consiliului de Miniștri din 11
ctombrie 2002. A fost un set de standarde de conduită care rezultă din serviciul public, prevăzut la
articolul 153 Constituția Republicii Polone. Nouă ani mai târziu, premierul Donald Tusk a semnat
ordonanța nr. 70 privind orientările de conformitate, etica în corpurile serviciilor publice10. Ordonanța
guvernează regulile și oferă o interpretare a înțelegerii regulilor rezultate din reglementările
constituționale sau statutare. Intenția autorilor a fost că va ajuta la stabilirea direcțiilor de conduită
adecvată în situații dificile, ambigue din punct de vedere etic11.
Una dintre îndatoririle de bază ale funcționarilor publici este o performanță fiabilă și
imparțială a sarcinilor. Codul etic al Poloniei nu creează o instituție care să-i supravegheze
respectarea. Problema nu este standardul, ci lipsa instituțiilor - cele care ar interpreta acest cod. În
ciuda imperfecțiunilor existente ale reglementărilor etice în Polonia, trebuie spus că administrația va
folosi în fiecare zi regulile publice cuprinse în Cod și vor fi consolidate principiile fundamentale
politice ale Poloniei.
III. CONCLUZII
Etica trezește un interes din ce în ce mai mare în societatea noastră în căutarea unor
repere. Cu toate acestea, aceste zone ale gândirii umane sunt la fel de vechi ca filozofia, aproape la
fel de vechi ca religiile, la fel de vechi ca lumea. Producția în domeniul eticii abundă de: coduri și
statuturi, comisii de etică, „deontologi” profesioniști, cursuri și programe de cercetare academică,
etc. Cu toate acestea, există o dezbatere impresionanăt între aceste probleme și publicul larg,
discursuri de experți, pe de o parte, și discursuri profesionale, pe de altă parte. Teoriile filozofilor
sunt rareori aplicabile, instrumentalizarea eticii trezește neîncredere, în cele din urmă, majoritatea
„laicilor” consideră că fiecare face ceea ce își dorește și că în materie de etică, nimeni nu este mai
9

Communication From The Commission To The Council, The European Parliament And The European Economic And
Social Committee On A Comprehensive EU Policy Against Corruption, COM(2003) 317(01), Brussels, 28.05.03.
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Szerzej: Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów Z 6 Października 2011 R. W Sprawie Wytycznych W Zakresie
Przestrzegania Zasad Służby Cywilnej Oraz Zasad Etyki W Korpusie Służby Cywilnej, Http://Dsc.Kprm
.Gov.Pl/Sites/Default/Files/Dok.Pdf [20.07.2012 R.].
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D. Długosz, W. Zawadzki, Etyczny Drogowskaz Urzędników. Zasady Etyki W Praktyce
Administracji, [W:] Przegląd Służby Cywilnej. Etyka W Służbie Cywilnej, Wydanie Specjalne, Warszawa, Listopad
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bine plasat decât pe sine pentru a judeca. Înțelegerea reciprocă dintre aceste diferite grupuri de
actori dă naștere la un sentiment general de confuzie care nu servește căutării sensului.
Discursurile și definițiile a ceea ce ar trebui să fie etica sunt multiple. Par a fi un spațiu în
care fiecare își poate construi liber subiectivitatea ca valoare universală. Însă în spatele tulburării
aparente se află construcția societăților noastre. Fiecare încearcă să-și reducă propria confuzie,
inconsecvențele și punctele oarbe, încearcă să-și oficializeze cadrul etic individual și colectiv întrun context de pluralism de valori. Cu toate acestea, a te gândi la probleme etice așa cum sunt
percepute este în mod clar ceva mai mult decât un echilibru pentru opiniile personale.
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA LISTINGULUI TELEFONIC ÎN PROCESUL
PENAL / THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEPHONE LISTINGS
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Mihai-Ionuţ RĂDUŢĂ1
Marin-Claudiu ŢUPULAN2
Abstract (en.): The article addresses and telephone listing treated as special method of investigation and
research in the criminal proceedings. Aspects of both legislative and practical and technical aspects will be presented,
with all the criminal procedural implications that arise. Since the telephone listing is a special method of investigation
and research that brings an interference with the privacy of individuals, the subject will also be treated in terms of
respecting this right through the ECHR, in order to guarantee the right to privacy. The material will be structured in five
chapters, as follows: I. Introduction, II. Telephone listing from the point of view of the procedural-criminal law, III. The
practical applicability and the probative power of the telephone listing as a special method of supervision or research,
IV. Conclusions, V. Bibliography. In chapter II Telephone listing from the point of view of the procedural-criminal law,
the procedure for authorizing the obtaining of traffic and location data processed by the providers of public electronic
communications networks or by the providers of electronic communications services for the public is dealt with in
particular. Also, in this chapter are highlighted several particularities found at the level of the criminal investigation
bodies and at the level of the judges of rights and freedoms, aspects that are of interest for the Romanian judicial bodies.
In Chapter III The practical applicability and the probative power of the telephone listing as a special method of
supervision or research, as the title suggests, the technical-practical side of the listing is addressed. In conclusion, the
authors will provide viable suggestions and proposals aimed at perfecting the probationary scope of special methods of
supervision or research. The article as a whole is addressed to both theorists and practitioners and can become a
reference pillar in the field.
Keywords : telephone listing, special method of investigation, privacy of individuals, ECHR, the providers of
public electronic communications networks.
Abstract (ro.): Lucrarea abordează şi tratează listingul telefonic ca metodă specială de investigare şi cercetare în
procesul penal. În cadrul lucrării vor fi expuse aspecte atât de ordin legislativ cât şi de ordin practic şi tehnic, cu toate
implicaţiile procedural penale ce survin. Întrucât listingul telefonic este o metodă specială de investigare şi cercetare care
aduce o ingerinţă în viaţa privată a persoanelor, subiectul va fi tratat şi din punct de vedere al respectării acestui drept prin
prisma CEDO, în sensul garantării dreptului la viaţa privată. Materialul va fi structurat pe cinci capitole, astfel: I.
Introducere, II. Listingul telefonic din punct de vedere al legislatiei procedural-penale române, III. Aplicabilitatea practică
şi puterea probatorie a listingului telefonic ca metodă specială de supraveghere sau cercetare, IV. Concluzii, V.
Bibliografie. În capitolul II Listingul telefonic din punct de vedere al legislatiei procedural-penale este tratată în special
procedura de autorizare a obţinerii 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. De asemenea, sunt
reliefate în acest capitol mai multe particularităţi întâlnite la nivelul organelor de urmărire penală şi la nivelul judecătorilor
de drepturi şi libertăţi, aspecte ce sunt de interes pentru organele judiciare române. În capitolul III Aplicabilitatea practică
şi puterea probatorie a listingului telefonic ca metodă specială de supraveghere sau cercetare, după cum sugerează şi titlul,
se abordează în concret latura tehnico-practică a listingului. În Concluzii, autorii vor oferi sugestii şi propuneri viabile
menite să perfecţioneze sfera probatorie a metodelor speciale de supraveghere sau cercetare. Lucrarea în ansamblu se
adresează atât teoreticienilor cât şi practicienilor putând deveni un pilon de referinţă în materie.
Cuvinte-cheie: listing telefonic,metodă specială de investigare, viaţa privată, CEDO, furnizorii de reţele
publice de comunicaţii electronice.

I. INTRODUCERE
Listingul telefonic reprezintă ansamblul de date de trafic telefonic, date de identificare a
echipamentului tehnic cu care s-a conectat utilizatorul la rețeaua de comunicații, precum și date de
localizare a echipamentului tehnic în momentul folosirii acestuia.
Conform legislației în vigoare3, aceste date sunt generate sau prelucrate de către furnizorii de
rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice
destinate publicului și reținute de aceștia.
Organ de cercetare penală al Poliţiei Judiciare în cadrul I.G.P.R- Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, Email: myh_2005_r@yahoo.com.
2
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Prin acest procedeu probatoriu organele de cercetare penală și procurorii au posibilitatea de
a folosi în cadrul procesului penal, respectiv în etapa urmăririi penale, iar instanța în faza de
judecată, datele generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și reținute de
aceștia, în scopul aflării adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei.
II. LISTINGUL DIN PUNCT DE VEDERE AL LEGISLAȚIEI PROCESUAL
PENALE ROMÂNE
În actuala reglementare obținerea datelor de trafic telefonic, de identificare a echipamentului
tehnic folosit și de localizare a acestui echipament se regăsește în articolul 152 Cod procedură
penală, dispoziții care se completează cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Organele competente de a solicita obținerea datelor de trafic și de localizare sunt organele de
urmărire penală, respectiv procurorul și organele de cercetare penală. Din formularea textului de
lege rezultă că organele de cercetare penală pot solicita direct judecătorului de drepturi și libertăți n
faza de urmărire penală obținerea datelor de trafic telefonic, de identificare a echipamentului tehnic
folosit și de localizare a acestui echipament.
În faza de urmărire penală încuviințarea sau respingerea acestei solicitări se dispune de către
judecătorul de drepturi și libertăți. Judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță în termen de 48 de
ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire penală de transmitere a datelor, prin încheiere
motivată, în camera de consiliu.
În practică se întâlnesc situații în care judecători de drepturi și libertăți ori procurori
consideră că organele de cercetare penală nu au competența de a se adresa direct judecătorului de
drepturi și libertăși cu o astfel de solicitare, opinie cu care nu suntem de acord deoarece din
formularea articolului 152 Cod procedură penală rezultă că organele de urmărire penală, cu
autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, pot solicita date de trafic și localizare
prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de
comunicații electronice destinate publicului.
Însă, acceptând această opinie, norma procesual penală ce ar fi încălcată s-ar încadra în sfera
nulităților relative, în sensul articolului 282 Cod procedură penală, fiind necesară pentru existența
unei nulități relative aducerea unei vătămări drepturilor părților ori ale subiecților procesuali
principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului.
Astfel, considerăm că încuviințarea de către judecătorul de drepturi și libertăți a unei
solicitări din partea organelor de cercetare penală privind obținerea datelor de trafic și localizare nu
ar produce nicio vătămate vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali principali,
întrucât admiterea acestui mijloc de probă ar fi dispusă tot de judecătorul de drepturi și libertăți,
asemenea cazului în care solicitarea ar veni din partea procurorului, fiind respectat standardul unui
judecător independent și imparțial care să se pronune asupra unei astfel de solicitări.
În faza de judecată instanța poate solicita datele de trafic, datele de identificare a
echipamentului și datele de localizare de la furnizorii de servicii de comunicații electronice
destinate publicului și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în situația în care
probele sunt pertinente, concludente și utile cauzei. Instanța de judecată va pune în discuția părților
administrarea acestui mijloc de probă și se va pronunța în ședință publică, prin încheiere. 4
Pentru a fi administrat acest mijloc de probă trebuie întrunite cumulativ mai multe condiții:
a) Să existe o suspiciune rezonabilă, respectiv să fie începută urmărirea penală cel puțin cu
privire la faptă, referitor la comiterea unei infracțiuni contra securității naționale prevăzute de Codul
penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de
operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,
infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al
Legea Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice;
4
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materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, de trafic și exploatarea
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 infracțiunilor care se
săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de
șantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de
corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani
sau mai mare, infracțiuni de concurență neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracțiuni privind
nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive și al
precursorilor de explozivi restricționați, a unei infracțiuni privind nerespectarea dispozițiilor privind
introducerea în țară de deșeuri și reziduuri, a unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea
jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și
infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive
asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope
b) Să existe temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe.
În acest sens este necesar ca din datele concrete ale fiecărei cauze să se contureze
posibilitatea ca datele obținute vor oferi elemente de fapt pentru constatarea existenţei sau
inexistenţei infracţiunii, pentru identificarea persoanei care a săvârşit-o, pentru cunoaşterea
împrejurărilor pentru justa soluţionare a cauzei, pentru aflarea adevărului în procesul penal.
c) Probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți
deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor
bunuri de valoare.
Faza de urmărire penală are caracter nepublic 5, necontradictoriu și preponderent scris. În
această fază a procesului penal se strâng și se evaluază probele, fiind necesară minimizarea riscului
distrugerii mijloacelor de probă, influențarea declarațiilor martorilor, în scopul asigurării aflării
adevărului în cauză, lămuririi cauzei sub toate aspectele și tragerii la răspundere penală a autorilor,
dacă sunt îndeplinite condițiile ca aceștia să răspundă penal.
Astfel este necesar ca, obținerea datelor de trafic telefonic, de identificare a echipamentului
tehnic cu care s-a conectat utilizatorul la rețeaua de comunicații, precum și cele de localizare a
echipamentului tehnic în momentul folosirii acestuia, să nu poată fi obținute din administrarea altor
mijloace de probă. Spre exemplu să nu fie nicio persoană care să aibă cunoștință de aceste date sau nicio
cameră de supraveghere video care să surprindă autorul într-un anumit loc, la un anumit moment.
De asemenea, dacă aceste date ar putea fi obținute pe altă cale este necesar ca din datele
fiecărei cauze să rezulte riscul prejudicierii anchetei dacă s-ar acționa în acest mod. În acest sens
este posibil ca datele să rezulte spre exemplu din audierea unei persoane, dar astfel autorii faptelor
ar putea afla de ancheta în desfășurare și ar putea ascunde ori distruge alte mijloace de probă, ori ar
reprezenta un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
d) Măsura este proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale, date
fiind particularitățile cauzei, importanța informațiilor ori a probelor ce urmează a fi obținute sau
gravitatea infracțiunii.
Administrarea acestui mijloc de probă reprezintă o ingerință în drepturile fundamentale
privind viața intimă, familială și privată, secretul corespondenței și libertatea de exprimare, drepturi
garantate de Constituția României 6 , Convenția Europeană a Drepturilor Omului 7 , precum și de
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene8.
Prin urmare caracterul proporțional trebuie analizat în funcție de particularitățile fiecărei
cauze, de importanța informațiilor și probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii.
Spre exemplu, în cazul comiterii unei infracțiuni de viol, pentru a putea proba printre altele
și plasarea autorului la locul faptei la momentul comiterii acesteia, ar putea fi necesară obținerea
datelor de localizare a telefonului mobil ce aparține autorului.
Articolul 285 Alineat 2 Cod Procedură Penală.
Articolul 26 Viața intimă, familială și privată din Constituția României;
7
Articolul 8 Dreptul la respectarea vieții private și de familie din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
8
Articolul 7 Respectarea vieții private și de familie și Articolul 8 Protecția datelor cu caracter persoanal din Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
5
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Deși solicitarea și obținerea acestor date reprezintă o ingerință în dreptul la viață privată a
presupusului autor, analizând proporționalitatea acestei ingerințe cu drepturile victimei la viață,
intergitate fizică și psihică, viață intimă, familială și privată, la libertate și integritate sexuală,
drepturi ce i-au fost lezate prin comiterea inforacțiunii și pe care statul are îndatorirea de a le
garanta și proteja, considerăm că administrarea acestui mijloc de probă apare ca fiind proporțională
cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale date fiind particularitățile cauzei, importanța
informațiilor ori a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii
Pe de altă parte, în cazul comiterii infracțiunii de însușire a bunului găsit, dacă s-ar obține
datele privind localizarea unui telefon mobil de mică valoare pierdut de persoana vătămată, bun
care între timp a fost găsit de un autor și imediat înstrăinat unei persoane de bună credință, prin
administrarea acestui mijloc de probă s-ar aduce atingere dreptului la viață privată a unui
cumpărător de bună credință, sens în care apreciem că măsura nu este proporțională cu restrângerea
drepturilor și libertăților fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, importanța informațiilor
ori a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii.
III. APLICABILITATEA PRACTICĂ ŞI PUTEREA PROBATORIE A LISTINGULUI
TELEFONIC CA METODĂ SPECIALĂ DE SUPRAVEGHERE SAU CERCETARE
În prezent, pe fondul evoluţiei tehnologiei şi nu numai, se constată că există nevoie de
comunicare. Cum această comunicare este esenţială în toate domeniile, nici autorii de infracţiuni nu
se sfiesc în a-şi procura terminale mobile de counicaţie mai mult sau mai puţin performante. Mai
mult decât atât, având în vedere încărcătura emoţională a unui moment al comiterii unei infracţiuni,
s-a constatat de mai multe ori că unii autori comunică prin intermediul liniilor GSM sau GPRS
inclusiv pe timpul săvârşirii unei fapte.
Pornind de la acest deziderat, în continuare vor fi prezentate cele mai uzitate solicitări în
anchetele penale:
a) Autorizarea obţinerii de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de
către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a datelor de trafic, a
datelor de identificare a echipamentului folosit precum şi a datelor de localizare într-o perioadă
anume, pentru un anumit releu ce deservește o adresa de interes, stabilită concret prin Latitudine şi
Longitudine (fie că este adresa locului comiterii faptei, fie că este o adresă unde a fost observat un
posibil participant la comiterea faptei, un autoturism folosit la comiterea faptei etc).
Uzitarea acestui procedeu are loc în special atunci când ancheta este într-o fază incipientă şi
nu există date şi informaţii cu privire la identitatea autorilor unei fapte penale sau în situaţia când
există un cerc de bănuiţi însă nu sunt cunoscute terminalele mobile de comunicaţie ale acestora în
vederea localizării la locul faptei. Într-adevăr, stabilirea faptului că un anumit terminal mobil folosit
de un autor al infracţiunii s-a aflat pe un anumit releu de telefonie reprezintă o probă indirectă însă,
de cele mai multe ori, mai multe probe indirecte conduc la standardul probatoriu apt de o soluţie de
condamnare (dincolo de orice dubiu rezonabil). Mai mult decât atât, acest indiciu că un terminal
mobil „suspect” s-a aflat în intervalul critic al comiterii unei infracţiuni pe releul de telefonie
mobilă ce deserveşte locul comiterii faptei, poate fi coroborat cu alte probe şi mijloace de probă.
Într-un caz concret din practică au fost identificate în zona comiterii faptei mai multe sisteme de
supraveghere video montate atât de operatorii comerciali cât şi de autorităţile publice locale care au
surprins activitatea infracţională a unuia dintre autorii faptei. Întrucât în imaginile surprinse s-a
putut observa că acest autor ţinea un terminal mobil de comunicaţie la ureche, acest aspect a fost
coroborat cu listingul telefonic purtat prin acel releu de telefonie, rezultând cu precizie atât numărul
de apel de pe care s-a purtat convorbirea cât şi momentul de început şi de sfârşit a conversaţiei.
Momentele au fost suprapuse cu precizie datorită reglării automate prin internet a orei sistemului de
supraveghere cu ora şi minutul de iniţiere-finalizare a apelului. În acest context, din cercetările
ulterioare a rezultat că acel autor se afla în sistem conferinţă cu coautorul şi cu complicele, acesta
din urmă aşteptându-i la autoturismul pornit, având rolul bine stabilit atît de a-i anunţa în caz că
apar forţe de ordine cât şi pentr a-i prelua cu rapiditate după comiterea faptei. Astfel, se poate
concluziona că această procedură de obţinere a listingului telefonic prin releul ce deserveşte locul
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comiterii faptei este benefică însă se impune în prealabil solicitării, o investigare amănunţită pentru
a se avea în vedere toate aspectele. De asemenea, procesul de interpretare a rezultatelor acestui
listing trebuie tratat profesionist şi nu de puţine ori se impune o minimă expertiză în domeniul de
nişă, acesta fiind o latură importantă a intelligence-ului.
b) Autorizarea obţinerii de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de
către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a datelor de trafic, a
datelor de identificare a echipamentului folosit, precum şi a datelor de localizare, inclusiv a
apelurilor nepreluate și beep-urilor, din perioada 00.00.2019 – până în prezent, pentru terminalul
mobil cu seria IMEI 358XXXXXXXXXXXX, utilizat împreună cu cartela SIM cu seria
226XXXXXXXXXXXX de către numitul YY.
Folosirea acestei solicitări are loc atunci când sunt suspiciuni că autor sau participant la
comiterea unei fapte este o anumită persoană şi se urmăreşte să se stabilească dacă terminalul mobil de
comunicaţie al acestuia sau/şi însoţit de cartela SIM aferentă s-a aflat/s-au aflat pe releul ce desrveşte
locul comiterii faptei. În această situaţie se merge de la terminal/cartelă SIM către releul de telefonie
mobilă, spre deosebire de procedeul anterior expus când se încearcă identificarea terminalelor/cartelelor
pornind de la releul telefonie. Practic, în această din urmă situaţie se acţionează „în necunoscut” pentru
obţinerea unor minime date care să conducă la identificarea autorilor. De asemenea, când organele de
urmărire penală solicită autorizarea obţinerii unui listing pe număr de apel/cartelă SIM/terminal mobil
concret determinat cu serie IMEI au în vedere mai multe aspecte în economia tabloului probator. Spre
exemplu, un listing poate fi folosit cu succes în momentele premergătoare unei audieri pentru a iniţia un
interogatoriu complex. În urma studierii unui listing în această împrejurare poţi avea în mod clar ca şi
anchetator traseul de zonă al autorului înainte de comiterea faptei, persoanele cu care a ţinut legătura,
minutele vorbite etc. Astfel, interogatoriul va fi unul fundamentat şi dă posibilitatea anchetatorului să
adreseze întrebări punctuale.
Un aspect demn de menţionat şi care trebuie avut în vedere de către organele de urmărire
penală ar fi să solicite operatorului de telefonie mobilă inclusiv apelurile nepreluate și beep-urile
deoarece acestea nu sunt considerate comunicaţii şi nu sunt puse la dispoziţie dacă nu sunt cerute.
Este lesne de înţeles că dacă se urmăreşte plasarea unei persoane într-o anumită zonă prin prisma
echipamentului deţinut, un apel nepreluat sau un „beep” primit îl poate localiza pe releul zonei
respective. Au existat în practică situaţii când autorii, pentru a nu fi probaţi prin intermediul
telefoniei, cu intenţie nu au folosit telefoane mobile pentru a comunica însă le-au avut efectiv
asupra lor, deschise, şi în acele momente au primit diverse apeluri la care nu au răspuns. Listingul
astfel obţinut care a vizat şi apelurile nepreluate și beep-urile a condus într-un final la stabilirea
participaţiei acestora la comiterea respectivei fapte.
c) Autorizarea obţinerii de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de către
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a datelor de trafic, a datelor de
identificare a echipamentului folosit precum şi a datelor de localizare, din perioada 00.00.2019 – până în
prezent, cu privire la cartelele SIM ce au fost introduse în terminalul mobil cu seria IMEI
358XXXXXXXXXXXX, în vederea identificării terminalelor mobile în care acestea au fost introduse.
Această solicitare este cunoscută drept una multiplă şi care se întinde în timp ca şi obţinere.
Este făcută de organele de urmărire penală atunci când au în vedere un terminal mobil, fie că acesta
aparţine unui autor de infracţiune şi se încearcă monitorizarea acestuia şi stabilirea unor cartele SIM
utilizate, fie că reprezintă un terminal mobil care face obiectul material al unei infracţiuni şi se
încearcă stabilirea unui circuit al utilizării cartelelor SIM corelative pentru a se proba implicarea în
infracţiunea din care provine bunul.
Pentru obținerea unor mijloace de probă cât mai exacte, de cele mai multe ori, organul de
urmărire penală solicită judecătorului de drepturi şi libertăţi autorizări succesive, în funcție de datele
rezultate în fiecare etapă.
IV. CONCLUZII
Pentru studierea datelor obținute de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice
şi de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, organul de cercetare
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penală trebuie să coroboreze informațiile astfel obținute cu cele din surse deschise sau din bazele de
date ale poliției române ori ale altor autorități ale statului. Deși organele de cercetare penală se
prezumă a fi operatori de date cu caracter personal, după intrarea în vigoare a GDPR, furnizorii de
servicii nu au mai pus la dispoziția acestora toate datele reţinute cu privire la identitatea
utilizatorilor, astfel că organul de cercetare penală solicită, în mod expres judecătorului de drepturi
şi libertăţi, autorizarea obținerii de la furnizorii de servicii și a datelor de identificare ale
utilizatorilor terminalelor mobile sau cartelelor SIM, atunci când acestea sunt cunoscute.
De asemenean, un alt aspect important privitor la interpretarea datelor furnizate de către
operatori, este faptul că trebuie avut în vedere că înregistrarea informațiilor datelor și orelor aferente
apelurilor inițiate/recepționate în roaming sunt raportate la fusul orar al rețelelor de roaming prin
care se inițiază apelul.
Având în vedere prezentarea efectuată aterior şi argumentele expuse, opinăm că se impun
următoarele:
Modificarea art. 5, alin. 1 din legea 506 /2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice în sensul creării
obligativităţii pentru operatori de a menţine datele de trafic timp de 3 ani. Au fost înregistrate
situaţii concrete în practică când unii furnizori nu mai deţineau datele după numai 6 luni. Este
inadmisibil acest lucru în contextul necesităţii probării unei infracţiuni. Sunt situaţii în care unele
fapte sunt descoperite târziu sau derivă din procedeul probatoriu al percheziţiei domiciliare (ex. Bun
provenit dintr-o faptă comisă în urmă cu doi ani găsit la o percheziţie şi pentru stabilirea unor
corelaţii s-ar impune solicitarea unor listing uri telefonice).
Geocodarea releului de telefonie mobilă astfel încât să permită localizarea de precizie sau pe
o zonă mult mai restrânsă comparativ cu posibilităţile tehnice actuale. Acest aspect ar facilita foarte
mult stabilirea exactă a locului unde s-a aflat o persoană. Soluţia ar fi utilă pentru anchetarea unei
palete largi de infracţiuni, de la infracţiuni contra patrimoniului până la infracţiuni contra persoanei.
Cu titlu de exemplu, luăm în calcul investigarea unei infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal
iar un listing retroactiv efectuat pentru numărul de telefon al persoanei vătămate ar indica cu
precizie eventuale locuri pe unde a fost ţinută.
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ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ ALE POLIȚIEI JUDICIARE,
INSTRUMENT ÎN REALIZAREA URMĂRIRII PENALE / CRIMINAL
INVESTIGATION STRUCTURES OF THE JUDICIARY POLICE,
INSTRUMENT IN CARRYING OUT THE CRIMINAL PROSECUTION
Tiberiu-Adrian TOADER1
Gheorghe POPESCU2
Abstract (en.): The prosecution law enforcement authorities are specialized authorities of the state which
includes prosecutors, criminal investigation authorities of judicial police and special prosecution law enforcement
authorities. The prosecutors are part of Public Minister and working on prosecution offices which works on courts
within the competent territorial jurisdiction. The prosecution law enforcement authorities of the judicial police are
specialized authorities of the state that works on the Minister of Internal Affairs and operates according to the material
competence unde the coordination of the prosecutors. Special prosecution law enforcement authorities are officers
specially designed unde the condition of law that belong to the other central institutions with attribution on the
prevention and combating crime. The criminal investigation authorities that working on judicial police are part from the
criminal investigation structures, under the coordination of the prosecutors, performs crime detections activities,
recognition and catching of the offender, data collecting with the purpose to beggin prosecution in rem and in
personam, also administration of the means of proof needed to solving the criminal case, to establish if is necessary or
not to order submitting to court for those who committed criminal acts. In order to fulfil the subject of prosecution,
judicial authorities materializes the activity in procedural acts, judicial certificates that create a criminal prosecution file.
Criminal investiagion is formed from two procedural steps, first is criminal investigation made by the judicial police
authorities and solving the case by the prosecutor through release and adoption of a solution.
Keywords: prosecutor, judicial police authorities, criminal investigation, evidence, crime
Abstract (ro.): Organele de urmărire penală sunt organe specializate ale statului din care fac parte procurorii,
organele de cercetare penală ale poliției judiciare și organele de cercetare penală speciale. Procurorii fac parte din
Ministerul Public și sunt constituți în parchete care activează pe lângă instanțele judecătorești din cadrul circumscripiției
teritoriale competente. Organele de cercetare penală ale poliției judiciare sunt organe specializate ale statului, care fac
parte din Ministerul Afacerilor Interne și care își desfășoară activitatea conform competenței materiale sub coordonarea
procurorilor. Organele de cercetare penală speciale sunt ofițeri anume desemnați în condițiile legii, care aparțin altor
instituții centrale cu atribuții pe linia prevenirii și combaterii infracționalității. Organele de cercetare penală ale poliției
judiciare, care fac parte din structurile de investigații criminale, sub coordonarea procurorilor, efectuează activități de
constatare a infracțiunilor, de identificare și prindere a făptuitorilor, de strângere a datelor în vedere începerii urmăririi
penale in rem și in personam precum și administrarea mijloacelor de probă necesare rezolvarii cauzei penale, pentru a
se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată a celor care au săvârșit fapte de natură penală. În
vederea îndeplinirii obiectului urmăririi penale, organele judiciare își materializează activitatea în acte procesuale sau
procedurale, înscrisuri juridice care formează un dosar de urmărire penală. Urmărirea penală este formată din două
etape procesuale și anume cercetarea penală efectuată de către organele de poliție judiciară și rezolvarea cauzei de către
procuror prin adoptarea și emiterea unei soluții.
Cuvintecheie: procuror, organe de poliție judiciară, urmărire penală, probe, infracțiune

I.
INTRODUCERE
Statul român își exercită atributele de apărare a ordinii de drept, a ordinii și siguranței
publice precum și a intereselor generale ale cetățenilor prin organele sale specializate, denumite
organele de urmărire penală, din care fac parte procurorii, organele de cercetare penală ale poliției
judiciare și organele de cercetare penală speciale.
În activitatea sa judiciară, Ministerul Public, parte componentă a autorității judecătorești, își
îndeplinește atribuțiile prin procurori, constituiți în parchete, care activează pe lângă instanțele
judecătorești din cadrul circumscripiției teritoriale competente. În exercitarea atribuțiilor de
serviciu, procurorii efectuează în mod personal urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute de
lege, putând delega prin ordonanță organele de poliție judiciară pentru efectuarea anumitor acte de
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urmărire penală. Totodată, aceștia supraveghează activitatea de cercetare penală a organelor poliției
judiciare și a organelor de cercetare penală speciale în cazul infracțiunilor care sunt date în
competența acestora. Pentru îndeplinirea acestei atribuții procurorii conduc și controlează nemijlocit
activitatea de cercetare penală, putând totodată efectua persoanal orice act de urmărire penală în
astfel de cauze.
II. ORGANELE DE CERCETARE ALE POLIȚIEI JUDICIARE
Referitor la organele de cercetare penală ale poliției judiciare, acestea sunt organe
specializate ale statului, care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne și care își desfășoară
activitatea conform competenței materiale sub coordonarea procurorilor care funcționează în cadrul
parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești competente să judece cauza în primă instanță.
Aceștia, sub supravegherea procurorilor efectuează urmărirea penală conform specializării
structurilor de investigații criminale din care fac parte.
Organele de cercetare penală speciale sunt ofițeri anume desemnați în condițiile legii, care
aparțin altor instituții centrale cu atribuții pe linia prevenirii și combaterii infracționalității care au în
competență în principal cercetarea infracțiunilor săvârșite de către militari sau a infracțiunilor de
serviciu sau de corupție săvârșite de către personalul navigant al marinei civile, dacă fapta de natură
penală a pus sau a putut pune în pericol siguranța navei sau a personalului.
Personalul structurilor de investigații criminale se compune din ofiţeri şi agenţi de poliție
care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare, și care își desfășoară activitatea
profesională, în principal conform următoarelor prevederi legale: Legea nr. 364/2004 privind
organizarea și funcționarea poliției judiciare; Ordinul comun 56/2014 încheiat între Ministerul
Afacerilor Interne și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru aprobarea
normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și
coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror; Legea nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală al României.
Organele de cercetare penală ale poliției judiciare, care fac parte din structurile de
investigații criminale, efectuează activități de constatare a infracțiunilor, de identificare și prindere a
făptuitorilor, de strângere a datelor în vedere începerii urmăririi penale in rem și in personam
precum și administrarea mijloacelor de probă necesare rezolvarii cauzei penale, pentru a se
constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată a celor care au săvârșit fapte de
natură penală.
Organele de poliţie judiciară sunt subordonate din punct de vedere administrativ șefilor
ierarhici superiori, desfăşurându-și activitatea de cercetare penală sub conducerea şi supravegherea
procurorului de caz, în baza unui aviz de poliție judiciară. Cadrul legal general care reglementează
obținerea și retragerea avizului de poliție judicară îl regăsim în art. 55 alin. 4 din C.proc.pen și în
art. 2 din Legea 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. Astfel, conform
prevederilor legale3 ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare funcţionează lucrători specializaţi
din Ministerul Afacerilor Interne anume desemnaţi de ministrul afacerilor interne, cu avizul
favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie sau sunt desemnaţi şi funcţionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.
Ofițerii și agenții de poliție care fac parte din structurile de investigații criminale au o dublă
subordonare, aceștia primind dispoziții atât de la șefii ierahici superiori cât și de la procurorul de
caz. Astfel, organele de poliție judiciară primesc îndrumări sau dispoziții de la ofițerii de poliție
ierarhic superiori în ceea ce privește efectuarea activităților de constatare a faptelor de natură
penală, de identificare și prindere a făptuitorilor și de strângere a probatoriului în vederea începerii
urmării penale în cauză. Cu privire la activitatea de cercetare penală, aceștia nu pot da dispoziții sau
îndrumări, procurorul de caz fiind singurul în măsură să exercite aceste prerogative. Având în
vedere că întreaga activitate a organelor de poliție judicară care se materializează într-o cauză
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penală este condusă și supravegheată nemijlocit de către procurori procurorii de caz, în exercitarea
acestei atribuții aceștia urmăresc și ca administrarea mijloacelor de probă să fie efectuată cu
respectarea dispozițiilor legale.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorepunzătoare de către organele de cercetare ale
poliției judiciare a obligațiilor ce le revin, la propunerea procurorului care supraveghează urmărirea
penală, poate fi retras avizul de poliție judiciară de către procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aceasta ducând la încetarea calităţii de lucrător în cadrul
poliţiei judiciare.
În scopul eficientizării procesului de prindere și identificare a persoanelor care au săvârșit
fapte antisociale și dezvoltarea capacității organelor de anchetă de administrare a probatoriului pe
un anumit domeniu de activitate, factorii de decizie de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
împreună cu cei din cadul Ministerului Public, aplicând un principiu al specialității, au asigurat
specializarea organelor de poliție judiciară în cercetarea faptelor de natură penală, în funcție de tipul
de infracțiune și modul de operare folosit la săvârșirea acesteia. Astfel, potrivit Ordinului Comun4,
pentru crearea condițiilor necesare ca orice infracțiune să fie descoperită și orice infractor să fie tras
la răspundere penală, unitățile de poliție în colaborare cu unitățile de parchet, asigură specializarea
polițiștilor, în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de identificare a autorilor și de
cercetare penală în raport de tipul infracțiunilor și modul de comitere al acestora. Specializarea
polițiștilor se realizează în raport cu atribuțiile și competențelor unităților de poliție, astfel cum
acestea sunt stabilite de actele normative ce le reglementează activitatea și regulamentele de
organizare și funcționare.
III. REALIZAREA URMĂRIRII PENALE DE CĂTRE ORGANELE DE CERCETARE
PENALĂ ALE POLIȚIEI JUDICIARE/CARRYING OUT OF THE CRIMINAL
PROSECUTION
Urmărirea penală este o fază indispensabilă pentru realizarea justiției penale, reflectând
intervenția statului, prin instrumentele sale specializate, de fiecare dată când se constată încălcarea
normelor juridice prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.
Fază procesuală premergătoare judecății, urmărirea penală are ca scop generic constatarea,
în condiții de operativitate, a infracțiunilor săvârșite, identificarea și depistarea autorilor, precum și
stabilirea vinovăției acestora. Pe lângă combaterea infracțiunilor, urmărirea penală are ca scop
secundar și prevenirea fenomenului infracțional, prin preîntâmpinarea săvârșirii de noi fapte
antisociale circumscrise faptelor de natură penală, obiective susținute puternic în ultima perioadă,
prin promovarea în rândul media a unei campanii de conștientizare a populației cu privire la
consecințele grave la care se expun cei dispuși să încalce legea penală.
Fiind prima etapă a procesului penal, urmărirea penală este activitatea desfășurată de către
organele de urmărire penală care procedează la strângerea probelor necesare în vederea aflării
adevărului și soluționării unei cauze penale, prin emiterea rechizitoriului sau a unei soluții de
netrimitere în judecată. Strângerea probelor presupune activitatea de colectare și gestionare a
mijloacelor de probă, în vederea obținerii unui fond de fapte și împrejurări care să conducă la
constatarea infracțiunilor săvârșite, depistarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor care leau comis, prin clarificarea situației de fapt și emiterea unei soluții în cauză.
Având în vedere faptul că activitatea de urmărire penală se desfășoară de către organul de
cercetare penală sau de către procuror, fără accesul publicului, procedura pe parcursul urmăririi
penale este considerată a fi nepublică. În acest context, este de reținut că o parte din activitățile
specifice care se desfășoară în cursul urmăririi penale au un caracter secret, confidențial, justificat
de faptul operativității și eficienței strângerii probelor și luării unor măsuri necesare pentru
identificarea autorilor și tragerii la răspundere penală a acestora 5 . Conform prevederilor legale 6
urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la
Art. 2 din Ordinul Comun Nr. 56/2014 încheiat între M.A.I. și P.Î.C.C.J.
https://www.juridice.ro/543701/principiile-specifice-fazei-de-urmarire-penala-si-respectarea-dreptului-la-aparare.html.
6
Art. 285 Alin. 1 Din Codul De Procedură Penală.
4
5
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identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora,
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.
Administrarea probelor într-o cauză penală constituie activitatea organelor de urmărire
penală de a procura probe pertinente, utile și concludente pentru conturarea situației de fapt
consumate și a tuturor faptelor și împrejurărilor de fapt care pot duce la aflarea adevărului și
rezolvarea cauzei penale.Pe lângă obținerea mijloacelor de probă, prin activitatea de administrare a
probatoriului se înțelege și studierea și aprecierea acestora, activitate necesară pentru a se constata
dacă probele pe care se sprijină situația de fapt sunt concludente pentru întocmirea rechizitoriului și
trimiterea în judecată a inculpaților. În consecință, pentru aflarea adevărului în mod complet, sub
toate aspectele de fapt și de drept, organele judiciare au obligația de a analiza cauza în mod
temeinic, de a strânge probe atât în favoarea cât și în defavoarea persoanelor cercetate, în vederea
adoptării unei soluții incontestabile. Totodată, organele judiciare trebuie să manifeste atenție și
asupra soluționării cauzei din punct de vedere al laturii civile, în vederea stabilirii prejudiciului
înregistrat și creării condițiilor necesare recuperării lui. Sarcina administrării probatoriului poate
reveni unui singur organ de poliție judiciară sau procuror ori unei echipe din care fac parte mai
multe organe de poliție judiciară sau procurori.
Întreaga activitate de urmărire penală trebuie să se desfășoare conform prevederilor legale,
în sensul că actele procesuale sau procedurale trebuie să fie realizate cu respectarea condițiilor de
formă și fond prevăzute de lege. Totodată, pentru a da eficiență principiului potrivit căruia
activitățile specifice urmăririi penale se îndeplinesc în conformitate cu legea, trebuie respectate
deopotrivă drepturile și obligațiile pe care le au participanții la procesul penal. Ca o garanție a
respectării acestor cerințe, părțile sau subiecții procesuali care exercită sau împotriva cărora se
exercită o acțiune judiciară pot fi asistați sau reprezentați de un avocat.
Din definiția dată de lege obiectului urmăririi penale se poate trage concluzia că acesta
constă, în primul rând, în strângerea de probe cu privire la învinuirea adusă unei persoane; în al
doilea rând, constă în evaluarea acestor probe pentru luarea unei hotărâri cu privire la continuarea
procesului penal prin trimiterea în judecată a inculpatului sau cu privire la încetarea activității în
această fază procesuală7.
În vederea îndeplinirii obiectului urmăririi penale, organele judiciare își materializează
activitatea în acte procesuale sau procedurale, înscrisuri juridice care formează un dosar de urmărire
penală. Organele de cercetare penală ale poliției judiciare dispun asupra actelor procesuale printr-o
ordonanță, iar în situația în care există temeiuri pentru luarea unor măsuri procesuale, fac propuneri
motivate prin intermediul unui referat pe care îl înaintează spre rezolvare procurorului de caz.
Actele care formează o cauză penală se numesc acte de urmărire penală ce constau în mijloace de
probă obținute în baza unor procedee probatorii, acestea fiind întocmite de către organele de
cercetare ale poliției judiciare și de către procurori.
Urmărirea penală este formată din două etape procesuale și anume cercetarea penală
efectuată de către organele de poliție judiciară și rezolvarea cauzei de către procuror prin adoptarea
și emiterea unei soluții.
Momentul de început al procesului penal este marcat de sesizarea organelor de urmărire
penală printr-unul din modurile prevăzute de lege. Prin sesizarea organelor judiciare se înțelege
modalitatea prin care acestea iau la cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni, fapt ce determină
obligația acestora de a interveni și de a lua măsurile legale care se impun. După demararea procesului
penal printr-o plângere, plângere prealabilă, denunț, prin acte încheiate de alte organe de constatare
ori printr-un proces-verbal de sesizare din oficiu, se dispune prin ordonanță începerea urmăririi penale
cu privire la faptă, demers urmat de continuarea urmăririi penale față de o anumită persoană, activitate
cunoscută în practica judiciară și sub denumirea de începerea urmăririi penale in personam.
După primirea sesizării și începerea urmăririi penale, organele de poliție judiciară, sub
supravegherea procurorului, procedează la administrarea mijloacelor de probe necesare cu privire la
existența infracțiunilor, identificarea și tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârșit.
7

G. Theodoru, Tratat De Drept Procesual Penal, Editura Hamangiu, București, 2008, p. 548.
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Actvitatea judiciară prin care se folosesc procedeele probatorii pentru obținerea mijloacelor de
probă, din care rezultă probele ce duc la constatarea faptelor ce constituie infracțiuni și a
împrejurărilor în care au fost săvârșite, a apărărilor pe care și le fac părțile din proces, se numește
probațiune și constă în actele procesuale și procedurale prevăzute de lege prin care autoritățile
judiciare, cu contribuția părților, stabilesc elementele de fapt necesare pentru cunoașterea faptelor și
împrejurărilor de fapt care formează obiectul unei cauze penale8.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, organele de poliție judiciară trebuie să
dispună toate măsurile necesare pentru întocmirea în condiții de legalitate a actelor de cercetare
penală precum și a tuturor activităților conexe întreprinse. Procurorul este și el responsabil de
legalitatea actelor de urmărire penală încheiate de către organele de cercetare penală, astfel încât
acesta are dreptul absolut de control asupra acestora. Astfel, în exercitarea funcției de supraveghere,
procurorul poate asista, poate da îndrumări sau note de dispoziții la efectuarea oricărui act de
urmărire penală sau poate solicita, spre verificare, orice dosar penal aflat în supravegherea sa.
În opinia autorului Mihail Udroiu 9 faptele sau împrejurările de fapt ce formează obiectul
probei pot fi dovedite prin orice mijloc de probă care nu este interzis de lege, organele judiciare
având libertatea de a alege oricare dintre acestea pentru stabilirea adevărului judiciar.Concepția
legiuitorului cu privire la admisibilitatea administrării mijloacelor de probă este dată de art. 97 din
C.proc.pen. care, după ce indică în mod expres mijloacele prin care se pot obține probe pe parcursul
procesului penal, face precizarea că probele pot fi obținute prin orice alt mijloc de probă care nu
este interzis de lege. Astfel, este lăsată la aprecierea organului judiciar modalitatea prin care se
administrează mijloacele de probă, putându-se folosi și mijloace neenumerate în mod expres de
norma juridică. Regula libertății în alegerea folosirii mijloacelor de probă arată faptul că există
posibilitatea dovedirii oricărei împrejurări de fapt care poate ajuta la aflarea adevărului în cauză,
atâta timp cât procedeul probatoriu și mijlocul de probă folosit nu sunt interzise de lege.
În funcție de specificul cauzei penale, situațiile de fapt care constituie probe pot fi obținute de
către organele de urmărire penală prin ascultarea persoanelor vătămate, a martorilor, a suspecților sau
inculpaților, strângerea materialului probator putându-se epuiza prin folosirea acestor metode.
Totodată, există cauze penale mai complexe în care, pentru aflarea adevărului, este nevoie de
administrarea unei game mai largi de mijloace de probă, după cum urmează: efectuarea cercetării la
fața loculu, ocazie cu care pot fi ridicate urme sau înscrisuri; efectuarea perchezițiilor domiciliare,
informatice sau a vehiculelor; efectuarea de expertize și constatări tehnico-științifice; identificarea
persoanelor sau a obiectelor; metode speciale de supraveghere sau alte procedee probatorii care nu
sunt interzise de lege. Procedeele probatorii alese de către organele judiciare se raportează la obiectul
determinat al probațiunii care se concentrează asupra împrejurărilor de fapt care trebuie stabilite
pentru învinuirea ce i se aduce inculpatului. În alegerea procedeelor probatorii, organele de cercetare
penală ale poliției judiciare au libertatea de a decide cu privire la utilitatea folosirii lor, în afara
situației în care au primit dispoziții scrise sau verbale de la procurorul de caz cu privire la mijloacele
de probă care trebuie administrate și împrejurările de fapt care trebuie dovedite.
Pentru soluționarea cauzei penale, organele de cercetare penală își pot justifica propunerea
făcută procurorului de caz, bazându-se atât pe probe directe care fac referire în mod indubitabil la
vinovăția sau nevinovăția unei persoane cât și prin probe indirecte care au o putere secundară dar care
coroborându-se cu alte probe directe sau indirecte pot fi suficiente pentru rezolvarea cauzei penale.
Cercetarea penală este considerată a fi terminată în acea fază în care organul de poliție
judiciară apreciază că a administrat toate probele care se impuneau pentru clarificarea situației de
fapt și de drept sub toate aspectele, moment în care va întocmi propunerile sale cu privire la soluția
care se impune a fi adoptată în cauză. În doctrină s-a arătat că terminarea urmăririi penale potrivit
aprecierii organului de cercetare penală are un caracter prezumtiv, întrucât nu pune efectiv capăt
fazei de urmărire penală. Procurorul, ca titular al dreptului de a exercita acţiunea penală, este cel

8
9

G. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, București, 2008, p. 346.
M. Udroiu, Procedură penală, Partea Generală, Ediția 3, Editura C.H. Beck, București, 2016, p. 253.
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care decide cu privire la rezultatul urmăririi, fie prin trimiterea în judecată a inculpatului, fie prin
adoptarea altei soluţii, acest moment fiind cel care fixează terminarea efectivă a urmăririi penale 10.
Momentul în care organul de poliție judiciară se eliberează de gestiunea cauzei penale este
marcat de propunerea făcută procurorului de caz, fie printr-un referat cu propunere de trimitere în
judecată, fie printr-un referat cu propunere a unei soluții de netrimitere în judecată.
Referatul cu propunere de trimitere în judecată va cuprinde rezultatul cercetărilor și anume
situația de fapt reținută împreună cu descrierea probelor administrate, datele despre persoana
inculpatului, fapta reținută în sarcina sa și încadrarea juridică.
În situația în care, pe parcursul cercetării penale sau la finalizarea acesteia, organul de
poliție judiciară constată existența unuia dintre cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a
acțiunii penale sau a exercitării acesteia, prevăzute de art. 16 alin. (1) din C.proc.pen., înaintează
procurorului dosarul cauzei însoțit de un referat cu propunere de clasare.
Totodată, dacă apreciază că în cauză nu există interes public pentru cercetarea faptei de
natură penală, organul de cercetare penală al poliției judiciare înaintează dosarul procurorului
însoțit de un referat cu propunere de renunțare la urmărirea penală.
Primind dosarul de urmărire penală care cuprinde și propunerile organului de cercetare penală,
procurorul de caz procedează la verificarea acestuia, analizând dacă actele de cercetare penală au fost
întocmite cu respectarea dispozițiilor legale și dacă au fost administrate toate probele necesare pentru
aflarea adevărului și lămurirea cauzei sub toate aspectele. În urma analizei efectuate de către procuror,
urmăririea penală poate fi finalizată prin emiterea rechizitoriului, act procesual prin care se dispune
trimiterea în judecată a inculpatului, atunci când din materialul probator rezultă că fapta există, a fost
săvărşită de inculpat şi că acesta răspunde din punct de vedere penal. Totodată, finalizarea urmăririi
penale, prin emiterea unei soluții, poate interveni și atunci când din materialul probator reiese faptul
că a intervenit vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale sau a
exercitării ei precum și în cazul în care se constată că nu există interes public pentru exercitarea
urmării penale, în ambele situații soluțiile fiind dispuse printr-o ordonanță.
IV. CONCLUZII/CONCLUSIONS
Prin urmare, putem spune că urmărirea penală este o fază indispensabilă pentru desfășurarea
procesului penal, reflectând obligația statului de a interveni, ori de câte ori a fost săvârșită o faptă de
natură penală, prin organele sale specializate. Astfel, primul segment al procesului penal, este o
activitatea judiciară penală la care participă organele judiciare, avocatul, părțile și subiecții
procesuali, având ca scop constatarea, la timp și în mod complet, a faptelor care constituie
infracțiuni, identificarea și depistarea autorilor, cunoașterea completă a situației de fapt în
materialitatea sa, în vederea tragerii la răspundere penală a celor care se fac vinovați de comiterea
de infracțiuni.
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ASPECTE ALE VIOLENŢEI DOMESTICE ÎN JUDEŢUL IAŞI /
ASPECTS OF DOMESTIC VIOLENCE IN IAŞI COUNTY
Costel GÎTLAN1
Abstract (en.): Domestic violence is a phenomenon that at a first glance seems to affect only the ones
involved in a relationship, but statistics show that, even if it happens in the intimate, private life of a person, it has some
complex aspects, including issues which from a statistically point of view are “invisible” (Unreported domestic
violence).
Furthermore, even if this phenomenon represents a tense situation per se, the severity of it consists in the
violence which results from these kinds of tensions, and its consequences can be deathly.
Thus, besides the physical violence and the sexual abuse, we mention as forms of manifestations the emotional
and the economic abuse.
Statistics show either a real increase of domestic violence, or a reconfiguration of humans’ perceptions
regarding this type of violence, with victims who now report more bravely the acts of violence against them.
County District Police Inspectorate Iasi, with the help of the Crime Analysis and Prevention Office, in
partnership with General Directorate of Social Assistance and Child Protection Iasi County, and The School
Inspectorate of Iasi County, carries out several preventive activities, with the purpose of discouraging the violent
behaviour of aggressors.
Criminological research and also the evaluation of the projects and the campaigns that has had as goal the
prevention of this phenomenon have shown that a proper attitude of the population regarding domestic violence and an
effective interinstitutional cooperation would be a solution to diminish the level of domestic violence.
Keywords: domestic violence,Provisional Protection Order, law, aggressor, victim, prevention, interinstitutional
cooperation.
Abstract (ro.): Violența domestică este un fenomen care pare că-i afectează doar pe cei implicați într-o relație,
însă statisticile demonstrează că, deși se petrece în spațiul intim al vieții private, are o desfășurare vastă, incluzând
aspecte ”invizibile” din punct de vedere statistic (Violența domestică nedeclarată).
Deşi acest fenomen exprimă o situație tensionată, gravitatea constă în violenţa produsă de aceste tensiuni, cu
urmări care pot fi fatale.
Astfel, pe lângă violența fizică și abuzul sexual, menționăm, ca forme de manifestare, și abuzul emoțional și
cel economic.
Statisticile demonstrează fie o creștere reală a violenței domestice, fie o reconfigurare a percepțiilor privind
violența domestică, victimele sesizând cu mai mult curaj actele de violență.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași, prin intermediul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în
parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași și Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași,
desfăşoară mai multe activități preventive, în sensul descurajării comportamentului violent al agresorilor.
Cercetările criminologice, precum și evaluarea proiectelor și campaniilor de prevenire a acestui fenomen au
demonstrat că o atitudine corespunzătoare a populației și o cooperare interinstituțională eficientă ar fi o soluție pentru
scăderea nivelului violenței domestice.
Cuvinte-cheie: violenţă domestică, Ordin de Protecţie Provizoriu, lege, agresor, victimă, prevenire, cooperare
interinstituţională.

I. INTRODUCERE
Literatura vastă din domeniul violenței domestice demonstrează că aceasta este o preocupare
a multor domenii, precum științele juridice şi poliţieneşti, sociologia, psihologia, asistența social,
religia, ş.a.
Violența domestică pare că reprezintă manifestări izolate, care scapă raționalului sau
standardelor exterioare. Însă, studiile şi statisticile existente demonstrează că fenomenul nu este
unul particular, ci are implicaţii psihosociale mult mai ample, ce fac din acesta un tulburător
fenomen social.
În România, cazurile înregistrate de violență domestică evidențiază o creștere a ponderii
violenței asupra femeii. Totodată, violenţa domestică se manifestă şi asupra copiilor şi bătrânilor.
De asemenea, sesizăm că dincolo de partea gestionată instituțional (poliţie, parchete,
instituţii de asistenţă socială şi de protecţie a copilului, instanţe judecătoreşti, autorităţi publice
Inspector-Şef al I.P.J. Iaşi, Iasi, County Police Inspectorate, Romania, Email: costel.gitlan1971@gmail.com
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locale, O.N.G.-uri), există o parte invizibilă a fenomenului aflat în atenţie, greu de surprins statistic
(cifra neagră a violenței domestice, respectiv diferenţa dintre criminalitatea reală şi cea aparentă).
Violenţa domestică se exercită asupra oricărui membru al familiei care împarte același
spaţiu de locuit (soț/soție, concubin/concubină, copil, părinte, soră/frate).
Contextele acestui fenomen sunt diferite (consum de alcool, probleme financiare, eșec
profesional şi stări de frustrare, depresie, iritabilitate, afectivitate, rutine, aspirații, stiluri de viață,
etc.). În cazul acestor factori, subiecții renunţă la cenzura socială („indivizii se dezbracă de orice fel
de inhibiţii”2 şi astfel se explică prezența violenței în cele mai neașteptate universuri domestice, deşi
unele se prezintă în societate ca fiind fericite.
În contextul diferențelor individuale și a permanentelor provocări care apar în viața de cuplu
se ivesc situații tensionate. Faptul că aceste tensiuni produc violență și că urmările pot fi fatale fac
din violenţa domestică un fenomen care crează probleme.
Unele surse teoretice, dar şi legislative precizează, ca forme de manifestare a violenţei
domestice, pe lângă violența fizică și abuzul sexual, abuzul emoțional şi cel economic 3. Deseori,
cauzele care alimentează violența domestică aparţin sferei sociale (modele, false așteptări cultivate,
educație deficitară, probleme economice ş.a.).
Implicaţiile sociale ale violenței domestice pot fi analizate la nivelul relațiilor sociale
(cercetările evidențiază faptul că violența domestică limitează relațiile între indivizi), la nivel
profesional (violența domestică afectează dezvoltarea profesională a indivizilor) şi asupra
membrilor familiei (violența afectează viața tuturor celor implicați în conflict).
Aşadar, cauzele şi implicaţiile sociale ale violenței domestice reprezintă motive pentru care
este considerată un fenomen social complex şi care necesită o permanentă regândire a manierei de
înțelegere a acestui fenomen.
II. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ÎN PRIVINŢA VIOLENŢEI DOMESTICE
Înainte de anul 1990, în România nu exista nicio statistică oficială referitoare la acest
fenomen. Aspectul este caracteristic societăţilor est-europene. Aceasta nu înseamnă că nu existau
astfel de fapte și că nu erau pedepsite prin dispozițiile generale ale Codului penal. Pe de altă parte,
până la soluționarea juridică a unor fapte de violență domestică, funcționa un mecanism social de
camuflare și temperare a celor implicați.
Potrivit informațiilor din studiul cercetării cauzelor de violență domestică din anul 2008,
efectuat de Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici” București și Centrul Pentru Sociologie
Urbană și Regională CURS S.R.L. Bucureşti, populația din România percepea violența domestică
drept un lucru comun 4 ; un procent destul de mare, 60%, manifesta toleranță față de
comportamentele violente adoptate în familie, ca fiind justificate în anumite situații. Pin urmare,
victimele preferau să nu mai acționeze împotriva agresorilor. Această atitudine este justificată 5 de
lipsa de resurse, care împiedica victima să ducă o viață independent și de lipsa de informații sau de
servicii sociale adecvate, pe lângă determinările culturale.
După anul 2000, problematica violenței domestice prinde contur pe agenda publică, iar
cadrul legislativ a fost frecvent modificat și adaptat, pentru a preveni, pentru a pedepsi agresorii și
pentru a sprijini victimele. În anul 2000, Legea nr. 197 a modificat Codul penal, prevăzând
circumstanţe agravante, în cazul unor infracţiuni săvârșite împotriva membrilor familiei.
În anul 2003 a intrat în vigoare Legea nr. 217 pentru prevenirea și combaterea violenței în
familie, primul act normativ extrapenal în domeniu. În sensul acestei legi, violenţa domestică
însemna orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică,
socială sau spirituală care se producea în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi,
precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuia sau a locuit împreună cu
G.V. Bonea, Violenţa Asupra Femeii În Familie, În Revista “Calitatea Vieţii”, Vol. XXVII, Nr. 2/2016, pp. 127-143.
V. Rujoiu şi O. Rujoiu (coord.), Intimitatea ta sunt eu!, Edit. ASE, Bucureşti, 2012, p. 29.
4
Ibidem,pp. 1016-1017.
5
http://norwaygrants.politiaromana.ro, ***, Violenţă domestică. Manual de bune practici pentru magistraţi şi lucrători
de poliţie, Risoprint, Cluj-Napoca, 2016, p. 7.
2
3

260

victima. Au fost stabilite drepturile victimelor, precum şi obligaţiile autorităţilor publice. S-a
reglementat şi modalitatea de solicitare a Ordinului de protecţie, de emitere a acestuia de către
instanţa de judecată şi de punerea sa în executare.
Legea nr. 217 a suferit o serie de modificări, începând cu anul 2015, precum:
1. Legea nr. 272 din 10 noiembrie 2015 a modificat și completat articolul 31, alineatul (1)
al Legii nr. 217/2003: “O copie după dispozitivul hotărârii prin care s-a dispus cererea
de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în maximum 5 ore de la momentul
pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află
locuinţa victimei şi/sau a agresorului”6.
2. Legea nr. 351 din 23 decembrie 2015 a modificat art. 27, alin. (1) din Legea nr.
217/2003: “Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în
orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la
depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului
fiind obligatorie”7.
3. Legea nr. 35 din 27 martie 2017 a completat art. 23 din Legea nr. 217/2003, a introdus
alineatul (4), cu următorul cuprins: “Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune luarea
unei măsuri de control a respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării
acestuia, precum:
a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă,
potrivit împrejurărilor, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării
ordinului de protecţie;
b) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă,
în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa familiei”8.
4. Legea nr. 174 din 13 iulie 2018 a introdus Ordinul de protecție provizoriu în România.
Prin Ordinul nr. 2.525/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale9 a fost aprobată
Procedura nr. 7 din 07.12.2018 pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică,
intrată în vigoare la data de 06.02.2019, care prevede că:  Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către echipa
mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială, sau, după
caz, de către reprezentanţi ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor
sociale în situaţiile de violenţă domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către
reprezentantul serviciului public de asistenţă socială desemnat prin hotărâre a consiliului
local/consiliului judeţean.
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Socialenr.
146/2578 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă
domestică de către poliţişti10, intrat în vigoare la data de 28 decembrie 2018, prevede modalitatea de
gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, stabilind următoarele:
a) procedura de intervenţie a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu
celelalte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
c) procedura de emitere a ordinului de protecţie provizoriu;
d) procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.

Legea Nr. 272/10 noiembrie 2015 privind modificarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei.
Legea Nr. 351/23 decembrie 2015 privind modificarea art. legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei.
8
Legea Nr. 35/2017 din 27 martie 2017, privind completarea art. 23 din legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, art. unic, alin 4.
9
Ordinul Nr. 2.525/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
10
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale Nr. 146/2578 din 11 decembrie
2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti.
6
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La nivelul Uniunii Europene, prin Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din data de 13.12.2011 privind ordinuleuropean de protecţie 11 se reglementează
recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie. Ordinele de protecţie emise într-o ţară din UE pot
fi executate în altă ţară din UE - dreptul unei persoane de a continua să beneficieze de măsuri de
protecţie atunci când se stabileşte în alt stat membru.
Măsurile naţionale de protecţie pot fi de natură civilă, penală sau administrativă, iar durata,
domeniul de aplicare şi procedurile de adoptare aferente acestora variază de la un stat la altul. Astfel
că, pentru recunoaşterea reciprocă a măsurilor de drept civil şi de drept penal, au fost necesare două
instrumente :
- Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European şi a Consiliuluidin 13.12.2011 privind
ordinul european de protecţie instituie un mecanism între statele membre, care permite
recunoaşterea ordinului de protecţie emis ca o măsură de drept penal, respectiv,
beneficiarul unui ordin de protecţie emis într-un stat membru, poate solicita un ordin
european de protecţie.
- Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie
în materie civilă instituie un mecanism de recunoaştere directă între statele membre;
aceasta presupune obţinerea unui certificat şi prezentarea acestuia autorităţilor competente
responsabile de certificarea drepturilor. Forma şi condiţiile certificatului sunt stabilite prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 939/2014 al Comisiei.
Prin Rezoluţia Parlamentului European din 19.04 2018 referitoare la punerea în aplicare a
Directivei 2011/99/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13.12.2011 privind ordinul
european de protecţie, se ia act de faptul că toate statele membre care au obligaţii în temeiul
Directivei OEP au notificat Comisiei transpunerea acesteia în legislaţia naţională.
Ordinul de protecție provizoriu din România se emite direct de către organele de poliţie
care, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața,
integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență
domestică şi are ca scop diminuarea acestui risc12.
Organele de poliţie pot obține probe, pentru verificarea sesizărilor, prin mai multe mijloace,
precum:
 constatarea, prin propriile simțuri, și consemnarea acestora într-un înscris sau înregistrarea
celor constatate cu mijloace tehnice;
 verificarea bazelor de date la care au acces și consemnarea celor constatate într-un înscris;
 declarațiile victimei și agresorului, ale martorilor și a altor persoane care pot furniza date
cu privire la persoanele implicate în conflict;
 înregistrări audio, video şi fotografii, indiferent de proveniența acestora;
 înscrisuri, inclusiv mesaje electronice sau postări în mediul electronic sau/și telefon mobil.
Ordinul de protecție provizoriu poate fi dispus pe o perioadă de până la 5 zile, se calculează
pe ore (maxim 120 de ore) și începe să curgă de la momentul la care a fost emis.
Ordinul se înaintează de către unitatea de poliţie care l-a emis, pentru confirmare,
Parchetului de pe lângă Judecătoria competentă, în timp de 24 de ore de la data emiterii. Procurorul
se va pronunţa asupra menţinerii măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie, în timp de 48
de ore de la emiterea Ordinului.
Dacă procurorul căruia i s-a înaintat, de către organele de poliţie, Ordinul de protecție
provizoriu decide că este necesar să se înainteze o solicitare instanței de judecată competente,
pentru emiterea unui Ordin de protecție, atunci durata inițială a Ordinului de protecție provizoriu se
prelungește, de drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a acelui Ordin.
Ordinul de protecție provizoriu poate fi contestat la instanţa de judecată competentă, în
termen de 48 de ore de la comunicare.
Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 13.12.2011 privind Ordinul European de
Protecţie.
12
Legea nr. 174/21 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, art. 2.
11
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Prin reglementarea actuală, organele de poliţie au dreptul de a pătrunde în incinta
domiciliului sau reședinței oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul
oricărei persoane juridice, dacă violența domestică are loc în interiorul acestor spații, și să înlăture
agresorul, chiar dacă acesta este titularul dreptului de proprietate.
Prin intermediul Ordinului de protecție provizoriu se pot dispune, temporar, una sau mai
multe din următoarele măsuri:
 evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este
titularul dreptului de proprietate;
 reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună;
 obligarea agresorului la păstrarea unei diatanțe minime determinate, față de victimă, față
de alte rude ale acesteia, ori față de reședință, locul de muncă sau unitatea de învățământ a
persoanei protejate prin acesta;
 obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 predarea de către agresor organelor de poliție a armelor deținute.
Obligațiile și interdicțiile dispuse provizoriu împotriva agresorilor, prin intermediul
Ordinelor de protecție provizorii, devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și
fără trecerea vreunui termen.
Intervenția organelor de poliţie, la cazurile de violență domestică, se realizează ca urmare a
sesizării:
 prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, care poate fi făcută de oricine a
luat la cunoștință despre fapte de violență domestică;
 directe, de către victima violenței, a persoanelor care au fost martore la actele de violență
sau care au luat la cunoștință de producerea acestor fapte;
 din oficiu.
Echipajul de intervenţie care se prezintă la locul săvârșirii actelor de violență este obligat să
emită Ordinul de protecție provizoriu dacă, în urma evaluării situației concrete, constată că prin
acesta s-a generat un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie puse în
pericol, indiferent dacă victima formulează sau nu plângere prealabilă, cu privire la violențele
exercitate asupra ei, în cazul în care, pentru fapta săvârșită, se aplică principiul disponibilității.
Ca și în cazul Ordinului de protecție judecătoresc, și în cazul Ordinului de protecție
provizoriu, încălcarea măsurilor dispuse constituie infracțiune.
De asemenea, respectarea Ordinului de protecție provizoriu este obligatorie și pentru
persoana protejată prin intermediul său.
Legislația românească se aliniază cerințelor Convenției Consiliului Europei privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenţia de la
Istanbul), instrumentul internațional cu cele mai puternice valențe, adoptată la Istanbul, la data de
11 mai 2011 și ratificată de România prin Legea nr. 30/2016.
Această reglementare a creat o abordare centrată pe victimă și pe dezvoltarea unor măsuri de
prevenire a faptelor de violență domestică.
Ea tinde spre “toleranță zero” privind această formă de violență și reprezintă un important
pas în domeniu. Prin aceasta se cere statelor semnatare să pună în aplicare politici globale şi
coordonate, prin asocierea autorităţilor publice, a O.N.G.-urilor, a autorităţilor publice și elaborarea
unui plan naţional de acţiune care să stabilească rolul şi atribuţiile fiecărei persoane implicate 13.
În art. 3 al Convenției de la Istanbul, violența primește două valenţe: una particulară, cu
trimitere clară la violența împotriva femeii („vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau
economică”) și una cu caracter general („toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau
economică, ce survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau
parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima”).
https://violentaimpotrivafemeilor.ro. Marşul “Împreună pentru siguranţa femeilor”, Ediţia A V-A, 2015-2019. Marşul
a fost organizat de Reţeaua Pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor, iar manifestările au avut loc
în oraşele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.
13

263

În Romania, prin Hotărâri de Guvern, au fost aprobate strategii naționale pentru combaterea
fenomenului violenței în familie, pentru perioadele 2013-2017 și 2018-2021, și planuri operaționale
pentru implementarea acestora.
În privinţa reglementării interne, pe lângă legea specială, trebuie avute în vedere normele specifice
existente în Constituţie, în Codul Penal și Codul de Procedură Penală, precum și în Codul Civil.
Actualul Cod Penal prevede, la art. 199, că dacă faptele prevăzute la art. 188 (Omorul), art.
189 (Omorul calificat), art.193 (Lovirea sau alte violențe), art. 194 (Vătămarea corporală) și art. 195
(Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte) sunt săvârșite asupra unui membru al familiei,
maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.
În momentul de faţă, România beneficiază de o legislație specifică, cu sancțiuni clare
privind violența domestică, fapt care atestă o preocupare directă a legiuitorului, a societăţii, de a
răspunde prin reglementări precise, aliniate la standarde globale.
III. DATE DESPRE VIOLENŢA DOMESTICĂ ÎN JUDEŢUL IAŞI
Conform cercetărilor şi statisticilor, violența domestică în județul Iași este determinată de factori
semnalaţi și în lucrările de specialitate: “mutaţile care intervin în societate, distrugerea factorilor
tradiţionali, reducerea rolului educațional al familiei și al școlii, ignorarea normelor morale, criza
familiei, consumul de băuturi alcoolice și droguri”14. În egală măsură, violența este un comportament
învățat și un act imitativ, mediul social de proveniență fiind definitoriu pentru individ.
În județul Iași, agresorul provine mai ales din mediul rural, dispune de resurse economice
limitate şi se identifică printr-un nivel scăzut de educație.
Conform unui studiu statistic al Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de
Statistică Iași, nivelul veniturilor totale ale gospodăriilor din Regiunea de dezvoltare Nord - Est este
mult sub media nivelului naţional.
Tabel nr. 1
2015

2014
Venituri
totale
Lunar
pentru o
persoană
în lei

2016

2017

Total
Țară

Regiune
NordEst

Total
Țară

Regiune
NordEst

Total
Țară

Regiune
NordEst

Total
Țară

Regiune
Nord-Est

937,65

791,72

1010,67

821,61

1112,22

891.82

1290,90

1071.77

Sursa: I.N.S. – Iași
Aşa cum prezintă statisticile, cea mai frecventă cauză a violenței domestice în judeţul Iași o
reprezintă consumul de alcool. De multe ori victima consumă alcool împreună cu agresorul. De
altfel, faţă de celelalte zone din ţară, Regiunea de dezvoltare Nord - Est înregistrează valori mai
mari ale consumului de alcool. Totodată, alcoolul poate fi considerat și un factor de stimulare a
violenței. Diminuându-și inhibițiile și cenzura socială, individul acționează mai agresiv sub
influența băuturilor alcoolice.
Pe locul secund se situează provocările exercitate în timp de către victimă, spre exemplu
tachinările, ironiile, întreținerea unei stări de tensiune permanentă sau exercitată latent, reproșurile
și certurile. Uneori, poate fi vorba de o provocare spontană, urmată de actele de violență ale
celuilalt. Estimarea cazurilor în care victima inițiază sau agravează conflictul este greu de realizat,
deoarece aceasta presupune cunoașterea intimă a interacțiunilor victimă-agresor, înainte de
producerea agresiunii.

14

Ş. Prună, Victimizarea Judiciară, Edit. M.A.I., Bucureşti, 2003, p. 181.

264

Un alt factor de risc al violenței domestice este infidelitatea, când victima acuză sau este
acuzată de întreținerea de relații extraconjugale. Crizele de gelozie pot ajunge la forme de
manifestare violentă.
Violența domestică este stimulată și de relația conflictuală dintre rude, soți și mai ales foști soți.
Un ultim facor al dezvoltării violenței domestice ar fi expunerea constantă la o serie de
stimuli violenți. Ne referim aici la industria vizuală (televiziune, cinema, mediu virtual), care
exploatează violența în formele sale cele mai dure, dar și la expunerea repetată la o serie de violențe
directe, fie ca victimă, fie ca martor.
La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Iași, datele arată că, din totalul faptelor de
Lovire sau alte violențe, cele săvârșite împotriva membrilor familiei, reprezintă procentual 24,51%,
în anul 2016, 25,81% în anul 2017 și 28,67% în anul 2018.
În cazul infracțiunilor de o gravitate majoră (Omorul și Tentativa de omor), deși reduse numeric,
cele săvârșite asupra membrilor de familie, în perioada 2016-2018, prezintă valori destul de mari.
Tabel nr. 3 : Situație statistică a sesizărilor privind unele fapte de violență familială, la
nivelul I.P.J. Iași, pentru anii 2016, 2017 și 2018
Infracțiune,
conform Cod
Penal
Omorul (art. 188,
189)
din gelozie
asupra unui
membru de
familie (art.
199)
Tentativă de
Omor (art.
188,189)
asupra unui
membru de
familie (art.
199)
Loviri sau alte
violențe
(art. 193)
asupra unui
membru de
familie (art.
199)
Vătămare
corporală
(art. 194)
asupra unui
membru de
familie (art.
199)
Loviri sau
vătămări
cauzatoare de
moarte
(art. 195)
asupra unui
membru de
familie (art.
199)

2016

2017

2018

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

TOTAL
2016

TOTAL
2017

TOTAL
2018

3

12

5

13

8

16

15

18

24

1

1

0

1

1

1

2

1

2

1

3

3

6

3

7

4

9

10

2

12

8

7

4

9

14

15

13

1

3

3

3

1

4

4

6

5

1145

3749

1010

3042

1405

3088

4894

4052

4493

188

2012

179

868

304

988

2200

1047

1292

6

8

2

3

4

3

14

5

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

5

0

0

0

0

0

2

0

0

2
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Vătămare
corporală din
culpă total
(art. 196)
asupra unui
membru de
familie (art.
199)
Abandon de
familie
Nerespectarea
măsurilor privind
încredințarea
minorului (art.
379)
Legea privind
prevenirea și
combaterea
violenței în familie
(L. nr. 217/2003)

706

345

618

330

641

356

1051

948

997

0

7

0

5

0

3

7

5

3

116

239

106

207

102

194

355

313

296

24

24

23

4

25

21

48

27

46

21

28

26

53

37

80

49

79

117

Sursa: I.P.J. Iași
Reprezentarea grafică comparativă conform datelor din table

25

Omorul (art. 188, 189
Cod Penal)

20

asupra unui membru de
familie (aplicare art. 199)

15
10
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Un aspect care îngrijorează este distribuirea sesizărilor infracțiunii de “Lovirea sau alte
violențe”, între membrii familiei, atât în mediul urban, cât și rural. Astfel, în cazul acestor fapte,
observăm că, în mediul rural, din totalul faptelor sesizate în anii 2016, 2017 și în 2018, procentele
sunt de 84,3%, 84,1% și 78,3%, în contextul în care în mediul rural locuiește 51,69% din populația
județului Iași. Așadar, violența domestică este mult mai prezentă în mediul rural.
În context național, violența domestică în județul Iași se situa pe locul cinci, la nivelul anului
2016. Conform studiului privind violența domestică realizat în 2016 de Insitutul de Cercetare și
Prevenire a Criminalității, la rata violenței conjugale (număr de infracțiuni la 10.000 locuitori), pe
primele locuri în România se aflau judeţele: Vaslui (12,5 victime), municipul București (10,8),
Hunedoara (10,1), Prahova (10,1), Iași și Suceava (9,4). Mai exemplificăm câteva județe din
Moldova care au înregistrat o valoare mare a numărului victimelor: Neamț (8,7), Botoșani (8,2),
Galați (8,1) şi Bacău (7,5). La polul opus se situau judeţele: Teleorman (1,6), Satu Mare (1,9), Dolj
(2,8), Cluj (3) şi Vrancea (3).
Tabel nr. 4: Situație statistică a Ordinelor de Protecţie (O.P.) emise de
Instanţele de judecată şi comunicate la nivelul I.P.J. Iași pentru punere în executare,
în perioada 2015- 2018
Ani de referință
2015
2016
2017
2018
TOTAL

O.P. cu privire la 498 persoane
32
114
145
236
527
Sursa: I.P.J. Iași
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În perioada 2015-2018, un număr de 498 de persoane au făcut obiectul acestei măsuri, unele
dintre ele având emise pe numele lor și două sau chiar mai multe ordine de protecție. Din numărul
total de agresori, 20 sunt femei.
Tabel nr. 5 : Numărul de Ordine de protecție,
pe categorii de vârstă – agresori, în perioada 2015 – 2018
Vârsta

Până la
20 ani

21 - 30
ani

31 - 40
ani

Numărul
O.P.

2

15

155

41 - 50 51 - 60 61 - 70
ani
ani
ani
214

77

29

Peste
70 ani
6

Sursa : I.P.J. Iași
Ordinul de protecție are efect de împiedicare a desfăşurării comportamentului agresiv.
Măsurile dispuse prin intermediul Ordinului de protecție sunt, de cele mai multe ori, percepute de
organele de poliţie ca fiind eficiente15.
Poliţiştii din cadrul I.P.J. Iași apreciază că cea mai eficientă modalitate de îndepărtare a
pericolului este scoaterea agresorului din spațiul comun. Legea nr. 174/2018 prevede, în sarcina
organelor de poliţie, obligativitatea direcționării acestuia către Centre de Asistență Socială, care să
îi asigure cazarea. O astfel de măsură implică riscuri mai mici de reapariție a conflictului și de
manifestrare a comportamentului agresiv.
Datele deținute de Inspectoratul General al Poliţie Române precizează că, la nivel național, în
anul 2017, au fost solicitate cu 63,4% mai multe Ordine de protecție decât în anul 2016 și cu 33,6% mai
multe în anul 2018 faţă de anul anterior. Iar tendinţa este ascendentă și în cazul județului Iași.
În primele nouă luni ale anului 2019, pe raza județului Iași au fost emise 130 de Ordine de
protecție provizorii, din care două au ca agresori persoane de sex feminin. Mai precizăm că nu au
fost emise, în această perioadă, mai multe Ordine de protecție provizorii pentru aceeași persoană.
Tabel nr. 6: Situația statistică a agresorilor, victimelor și a infracțiunilor prevăzute de Legea
nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în perioada 01.01.2019 –
30.09.2019, în judeţul Iaşi
Fapte penale sesizate (fapta principală),
în perioada 01.01.2019 - 30.09.2019

Legea nr.217/2003:

Comise în
mediul urban

Comise în
mediul rural

Comise la
domiciliu

Comise în
spațiul public

Art. 32, alin. 1

48

66

90

24

Art. 32, alin. 2

8

4

6

6

TOTAL

56

70

96

30

TOTAL GENERAL

126

126

Sursa : I.P.J. Iași

Avem în atenţie o serie de informaţii care ţin de activitatea profesională directă a poliţiştilor din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Iaşi.
15
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8
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Sursa : I.P.J. Iași

150

Art. 32, alin. 2
Art. 32, alin. 1

100
50
0

De sex
masculin
Victime
(din actul
de sesizare)

De sex
feminin

MAJORI

269

De sex
masculin

De sex
feminin

MINORI

RELAŢIA VICTIMĂ - AUTOR

Legea nr.217/2003

Soț/soție
sau foști
soți

Concubin /
concubină

Părinte sau
tutore legal

Fiu / fiică
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Art. 32, alin. 1
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5

3

6

Art. 32, alin. 2
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1
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3
3

9

Sursa : I.P.J. Iași
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IV. CONCLUZII
Violența domestică este un concept amplu și foarte complex din orice punct de vedere. Este
un fenomen vechi, dar şi actual, care s-a manifestat sub diverse forme, în toate perioadele de
evoluţie a societății. El afecteză toate categoriile de vârstă și toate mediile sociale.
Mai mult decât atât, conștientizarea şi definirea violenței domestice este influențată de
tradițiile culturale, de religia, de obiceiurile fiecărei societăți, de dezvoltarea economico-socială,
educațională, dar și de progresul tehnic.
Având în vedere că violența domestică se petrece într-un mediu privat, dincolo „de ochii
lumii”, dimensiunea reală și dinamica fenomenului se pot estima cu dificultate.
Violența domestică reprezintă, pentru o parte din populația judeţului Iași, încă un fapt de
nediscutat.
Cifrele prezentate în acest material reprezintă doar aspectul vizibil al fenomenului, care a
intrat în gestiunea instituțiilor abilitate din județul Iași. Ele demonstrază că există o tendință de
creștere a numărului de cazuri de violență domestică și, în acelaşi timp, o creștere a gradului de
implicare a instituțiilor, prin luarea unor măsuri specifice, numărul Ordinelor de protecție crescând
de la an la an, începând cu anul 2016.
La data de 16 iulie 2019 a fost publicat, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, Proiectul
de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Proiectul de Lege ar trebui să reglementeze înființarea, organizarea și funcționarea
Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME). Sistemul va fi utilizat în scopul
monitorizării electronice și în cazul Ordinului de protecție provizoriu, dar și în cazul Ordinului de
protecție judecătoresc.
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„În prezent încălcarea ordinelor de protecție trebuie semnalată de către victime, prin
serviciul de urgență 112 și în majoritatea cazurilor agresorul fuge de la locul faptei până la sosirea
organelor de poliție, victima fiind nevoită să identifice martori pentru a demonstra faptul că
agresorul a încalcat limita de protecție a acesteia.
Prin implementarea sistemului de monitorizare electronică se va genera alerta de apropiere,
în situația constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana
supravegheată, în proximitatea dispozitivului electronic de supraveghere deținut de persoana
protejată, sub distanța prestabilită”16.
Cifrele demonstrează o creștere reală a violenței domestice în județul Iași, din motivele
menţionate, dar şi o reconfigurare a percepțiilor privind violența domestică, victimele reclamând cu
mai mult curaj actele de violență. Această posibilă tendință de schimbare a atitudinii victimelor se
datorează şi proiectelor și campaniilor de informare și de prevenire realizate la nivelul judeţului Iaşi
şi la nivel național.
Poliția Română este principala instituție pentru aplicarea legii din România, instituție
specializată în exercitarea atribuțiilor privind prevenirea, descoperirea și cercetarea tuturor
infracțiunilor în condițiile legii.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași, prin intermediul Biroului de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Iaşi, cu Direcția de Asistență Socială Iași și cu Inspectoratul Școlar Județean Iași,
derulează, începând cu luna mai 2019, proiectul de prevenire a violenței domestice intitulat „Meriți
să trăiești fără teamă!”. Această campanie constă în organizarea de întâlniri între grupuri de cetățeni
și reprezentanți ai acestor instituții, întâlniri cu elevi din învățământul liceal,distribuirea de
materiale informativ-preventive în locuri unde se concentrează un număr mare de persoane, precum
în parcuri și târguri, în zilele de sărbătoare ale comunelor sau orașelor, în apropierea lăcașelor de
cult, la sfârșitul slujbelor religioase şi participarea la ședințele de instruire, ce au loc regulat cu
cadrele Inspectoratului de Poliție Județean Iași.
Toate aceste activități au ca scop informarea cetățenilor asupra aspectelor legale ce ţin de
infracţionalitate, de actualizarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice
şi de conştientizarea consecinţelor pe care le implică aceste fapte, în sensul descurajării
comportamentului violent al agresorilor.
Cercetările criminologice realizate de specialiştii Institutului de Cercetare şi Prevenire a
Criminalității17, precum şi evaluarea proiectelor și campaniilor de prevenire a violenței în familie,
au demonstrat că o atitudine corespunzătoare a populaţiei și o cooperarea interinstituțională
eficientă, ar fi o soluție pentru scăderea nivelului acestui fenomen.
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POLITICA DE INTEGRITATE / INTEGRITY POLICY
Mihai FENTZEL1
Gheorghe POPESCU2
Abstract (en.): An adequate integrity policy for today's public sector is based on an ethical reflection on the
role of the public sector. This must be specifically defined by objectives that respond to the active identification of the
expectations of all stakeholders from different civil service missions, being the responsibility of the management of the
institutions to transform integrity policy into an instrument of its management. The integrity policy at this level must go
beyond the traditional stage of a moral dictate by authority. This assumption of risk must be regarded as a duty of the
rule of law and allows us not to confuse the different roles of the institutions and, through ethical reasoning, to
overcome value conflicts. The public service will have to overcome people's lack of trust, possible conflicts of interest,
and problems both inside and between public and political administration.
Keywords: policy, integrity, public service, public administration, conflicts
Abstract (ro.): O politică de integritate adecvată pentru sectorul public de astăzi are la bază o reflecție etică
asupra rolului sectorului public. Aceasta trebuie definită în mod concret prin obiective care răspund unei identificări
active a așteptărilor tuturor părților interesate din diferite misiuni ale serviciului public, fiind de datoria conducerii
instituțiilor să transforme politica de integritate într-un instrument al managementului său. Politica de integritate de la
acest nivel trebuie să depășească stadiul tradițional al unui cadru moral dictat de autoritate și trebuie să evolueze spre un
suport care stimulează comportamentele de angajare activă și asumarea de responsabilități. Această asumare a riscurilor
trebuie privită ca o datorie a statului de drept și ne permite să nu confundăm diferitele roluri ale instituțiilor. Serviciul
public va trebui să depășească lipsa de încredere a oamenilor, posibilele conflicte de interese și problemele apărute atât
în interior, cât și între administrația publică și politică.
Cuvinte-cheie:politică, integritate, serviciu public, administrație publică, conflicte

I. INTRODUCERE
Opinia publică a devenit mai sensibilă la comportamentele „inadecvate” din partea celor cu
responsabilități de conducere. Cuvintele cel mai des întâlnite sunt „bună guvernare” și
„integritate”. I se răspunde prin coduri de bună conduită. Sectorul public, subiect al unor scandaluri
care au lovit titlurile, nu scapă de această tendință. În Belgia, statul a creat chiar un departament
pentru politica de integritate în Serviciul Public Federal „Buget și control de gestiune”, care este
sursa unei circulare care dezvoltă un cadru etic pentru agenții săi3. Scopul acestui material este de a
face un diagnostic asupra situației administrațiilor noastre în acest domeniu, de a marca limitele
întreprinse și de a pune bazele unei politici de integritate care să-i poată da efectul.
Un sistem de integritate al sectorului public trebuie să se asigure că există politici și
reglementări clare care să ghideze funcționarii și instituțiile publice în conduita lor etică. Aceste
politici ar trebui să definească responsabilitățile etice ale indivizilor și să sublinieze modul în care
aceștia pot acționa cu integritate în funcțiile lor respective. Dispozițiile prevăzute trebuie să țină
seama de măsurile de integritate atât pe orizontală cât și pe verticală; aranjamentele instituționale
ale țării trebuie să se asigure că măsurile de integritate sunt coordonate și puse în aplicare în mod
eficient la nivelul întregului guvern.
Este esențial ca sistemul de integritate publică al unei țări să fie abordat din punctul de
vedere al funcționarului public pentru a supraveghea strategia în acest sens. Prin urmare, este dificil
pentru stat sau pentru alți actori instituționali să ofere o abordare consecventă a eticii și integrității
angajaților guvernamentali, deoarece codurile sunt adesea văzute ca fundament pentru sistemele de
integritate. În plus, strategia definește indicatori care să-i măsoare rezultatele, toate fiind
externe. Acestea includ Indicele de percepție a corupției (IPC) al Transparency International,
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională,
mihaifentzel@yahoo.com
2
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popescu.severin@yahoo.com
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indicatorul Doing Business al Băncii Mondiale și Indicele Guvernului Deschis al Proiectului World
Justice. Deși utilizarea indicatorilor externi poate ajuta un stat să respecte standardele internaționale,
un set de indicatori ar trebui să fie utilizat pentru a măsura succesul implementării strategiei. De
exemplu, indicatorii și măsurile politice la nivel instituțional privind standardele de etică și
integritate ar oferi o imagine mai detaliată a peisajului integrității în sectorul public și ar evidenția
îmbunătățiri suplimentare care trebuie aduse.
Un element cheie în prevenirea corupției din sectorul public presupune înființarea unei
instituții specializate anticorupție. Într-adevăr, articolul 6 al Convenției Națiunilor Unite împotriva
corupției impune statelor să asigure existența unui organism de prevenire a corupției care joacă un
rol activ în coordonarea, implementarea și punerea în aplicare a Convenției. Aceste responsabilități
necesită implicarea unei serii de instituții și, ca atare, este esențial ca un organism anticorupție să
aibă independența și autonomia să își îndeplinească mandatul fără o ingerință politică
excesivă. Pentru a face acest lucru, trebuie instituit un cadru legal puternic care să guverneze
instituția și activitățile acesteia.
II. FACTORII CARE GENEREAZĂ ETICA SERVICIULUI PUBLIC
Din latinescul „integer”, care înseamnă „întreg”, integritate înseamnă o stare în care cineva
nu-și permite să se îmbrățișeze în acțiunile și judecățile sale cu alte considerente decât cele care un
un final bun.
Desfășurarea unei politici de integritate înseamnă proiectarea, implementarea, gestionarea
și evaluarea unui set de instrumente care vizează reglementarea comportamentului, în vederea
asigurării consecvenței acestora cu urmărirea obiectivelor organizației. În această privință, politica
de integritate este o parte importantă a bunei guvernări.
Cartarea instrumentelor unei politici de integritate poate fi construită pe baza unei distincții
în ceea ce privește nivelul de reglementare, pe de o parte, și modul implementat în prezent, pe de
altă parte.
Distincție după nivel:
 cel al „Cum să te comporți”: nivelul moralității este cel care subliniază regulile;
 aceea a „ De ce se comportă“: acesta este nivelul de etică care examinează scopurile.
Distincție după mod:
Modul se referă la procedurile de operare ale instrumentelor. În ceea ce privește politica de
integritate, modul este inspirat de două categorii principale:
 modul „Control”:
Acest mod se bazează pe o viziune pesimistă (realistă) prin care se crede că bărbații nu se
comportă spontan într-un mod onest. În consecință, procedura se va aplica la verificarea
comportamentelor, la limitarea marginilor de judecată ale actorilor, la insistența asupra limitelor de
a nu fi traversate, la ceea ce este interzis. Acest mod implică proceduri relativ greoaie. Este
„heteronom”, adică bazat pe prescripții stabilite de o autoritate externă, sub formă de reglementări,
coduri, etc.
 modul „Stimulare”:
Acest mod se bazează pe o viziune încrezătoare care crede că bărbații sunt înclinați să facă
bine. Modus operandi este de a sprijini această tendință spontană prin împuternicirea unui spațiu
mare de decizie și bazându-se pe aspirații etice. Acest mod implică instruirea în judecata morală și
integrarea eticii. Este „autonom”, adică pe baza unor prescripții auto-prescrise, cum ar fi conștiința,
simțul rezultatului, sentimentul responsabilității. Definind, pe de o parte, integritatea ca o stare în
care comportamentele sunt falsificate doar în scopul unei urmăriri adecvate a obiectivelor și eticii
organizaționale, iar pe de altă parte, ca valori care locuiesc în aceste scopuri, se poate concluziona
că orice politică de integritate a unei organizații nu se poate baza pe fundații solide decât dacă are
probleme să-și determine etica și să o facă vie.
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Prin urmare, este important să definim mai întâi scopurile serviciului public pentru a stabili
o etică pentru agenții săi. Revoluțiile americane și franceze consacrează state liberale. Prin aceasta
ne referim la faptul că politica nu se mai identifică cu statul și că autoritățile publice încetează să
mai conducă activitățile sociale, ci sunt doar arbitri la cererea societății civile a cărei politică este
emanație. Producător și păzitor al dreptului, arbitrul nu mai controlează jucătorii care sunt stăpâni
pe acțiunile lor. El se pune în slujba spectacolului, jucătorii trebuie să construiască; iar un meci este
chiar mai bun decât a fost ca un actor discret. La fel de mult, arbitrul este totuși autoritatea fără
recunoașterea căreia, jocul nu poate continua. Aceasta este o relație complexă și cu atât mai mult cu
cât luăm măsura faptului că funcționarul - arbitrul rămâne supus politicii. Scandalurile care
punctează secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și subminează democrația noastră.
În această distincție politică, funcționarul public își cultivă statutul de arbitru neutru și
intenționează să păstreze o distanță cu cei pe care îi consideră administratori, pentru a evita orice
suspiciune de parțialitate. Prin urmare, este diferit de orice abordare clientelistă.
III. PREVENIREA GLOBALĂ PENTRU INTEGRITATE
Stabilirea standardelor de conduită etică asigură cadrul legal în care funcționarii publici
acționează cu integritate și este un element esențial în prevenirea corupției în sectorul
public. Formalizarea valorilor de bază ghidează conduita funcționarilor publici în activitățile lor
cotidiene și se asigură că aceștia acționează imparțial, obiectiv și transparent (Gilman, 2005).
Într-adevăr, Recomandarea Consiliului privind integritatea publică (OCDE, 2017)
recunoaște importanța stabilirii unor standarde ridicate de conduită și oferă îndrumări despre cum să
procedăm; incluzând standardele de integritate în cadrul legal, care conturează în mod clar
așteptările din punct de vedere al comportamentului și comunicarea valorilor serviciilor publice
reprezintă toate modalitățile eficiente pentru guvernele de a stabili standarde de integritate.
Majoritatea țărilor OCDE au scris coduri oficiale privind standardele de
comportament. Aceștia pot contura principiile de bază care definesc rolul profesional al
funcționarilor publici, cum ar fi acționarea cu onestitate și integritate sau îndeplinirea sarcinilor lor
într-o manieră transparentă. Coduri mai specifice pot aborda unele probleme care pot cauza
probleme etice, cum ar fi situații de conflict de interese, angajarea în afara serviciului public sau
utilizarea resurselor publice. Oricare ar fi forma, obiectivul principal este de a oferi funcționarilor
publici un instrument coerent și flexibil, care să articuleze principiile comune ale serviciului public
și să ghideze comportamentul acestora.
Codul valorilor și eticii pentru serviciul public al Canada este un document cuprinzător
care descrie valorile etice, profesionale și democratice care ghidează acțiunile funcționarilor
publici. Codul abordează, de asemenea, măsuri de conflict de interese și post-angajare, oferind
îndrumări clare cu privire la pașii pe care trebuie să-i efectueze funcționarii publici în cazul în care
se confruntă cu o situație contrară valorilor prevăzute în cod. Această abordare stabilește standarde
ridicate de integritate, codul servind drept punct de referință generală pentru funcționarii publici în
îndeplinirea sarcinilor lor.
În ceea ce privește codurile și liniile directoare specifice pentru funcționarii publici care
lucrează în sectoare sensibile, Regatul Unit a instituit un cod de conduită pentru consilierii speciali
care abordează rolul lor și comportamentul așteptat de aceștia. Consilierii speciali adaugă o
dimensiune politică la sfaturile și asistența oferită miniștrilor și ilustrează în ce domenii ar fi
inadecvat implicarea funcționarilor permanenți, dar astfel de funcții pot ridica îngrijorări etice. Ca
atare, Codul prevede clar ce consilieri speciali au interdicția de a face, oferind în același timp sfaturi
despre cum pot acționa în conformitate cu valorile fundamentale precum transparența și
imparțialitatea. Prin dezvoltarea codurilor pentru o gamă largă de actori din sectorul public, în
special pentru pozițiile considerate la risc de corupție, guvernele își consolidează sistemele de
integritate și se asigură că angajații sunt la curent cu serviciul public care stă la baza rolului lor.
În Australia de Sud, Programul de conștientizare a eticii în sectorul public constă într-un
curs online la care funcționarii publici sunt invitați să participe. Se oferă consultanță cu privire la
cinci elemente cheie:
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- codul deontologic;
- bazele puternice ale serviciului public;
- valori ale sectorului public;
- standarde de conduită profesională;
- aplicarea codului deontologic.
În ultima parte, „aplicarea codului de etică”, cursul prezintă un model decizional pe care
funcționarii publici îl pot utiliza pentru a se asigura că acționează în conformitate cu Codul.
Modelul ACTION constă din următoarele elemente:
A - Acționează responsabil;
C - Luați în considerare Codul Fundațiilor Etice și Valorile Sectorului Public;
T - Testează-ți judecata;
I - Identificați impactul asupra părților interesate;
O - Respectați regulile;
N - Notificare persoanelor vizate.
Programul încurajează persoanele fizice să ia măsuri dacă sunt martorii unor infracțiuni sau
comportamente incorecte într-o organizație din sectorul public. La sfârșitul cursului online, situații
provocatoare și discutabile din punct de vedere etic sunt expuse pentru a arăta modul în care
indivizii pot aplica procesul de luare a deciziilor ACTION și ce pași trebuie să facă în fața unei
dileme etice. Acest lucru este deosebit de util, deoarece, în realitate, astfel de situații pot fi extrem
de complexe, iar indivizii pot fi despărțiți între loialitățile conflictuale sau cele concurente în munca
lor. Programul se dovedește a fi un instrument eficient pentru a oferi soluții practice la problemele
etice cu care se confruntă funcționarii publici în sarcinile lor zilnice.
La sfârșitul programului, angajații trebuie să certifice într-o bază de date de instruire că au
promovat efectiv cursul. Programul este obligatoriu în unele organizații din sectorul public din
Australia de Sud, dar pentru moment nu este obligatoriu pentru toți funcționarii publici.
IV. CONTROLUL INTERN ȘI GESTIONAREA RISCURILOR
Sistemele de control intern se asigură că entitățile publice funcționează eficient și în
conformitate cu legile și reglementările relevante care guvernează sectorul public. Cerința de raportare
financiară și de conformitate întărește responsabilitatea și oferă un mecanism de monitorizare a
activităților guvernamentale. Un sistem de control intern puternic trebuie să reflecte angajamentul
organizației față de principiile etice. Aceste valori trebuie să se afle în centrul organizațiilor din
sectorul public și să aibă ca rezultat acțiuni în procesele și activitățile lor. Deși este esențial ca
conducerea superioară să își demonstreze angajamentul față de principii precum onestitatea și
integritatea, entitățile din sectorul public trebuie să depășească abordările „de sus în jos” pentru a
încorpora valorile fundamentale în operațiunile cotidiene, implicând toți angajații în proces.
Sistemul de control intern nu ar trebui să fie implementat ca un supliment la organizațiile și
serviciile existente. În schimb, sistemul trebuie să funcționeze ca parte integrantă a practicilor și
proceselor existente în entitățile guvernamentale. Aceasta implică renunțarea la o stare de spirit
limitată la conformitate sau tratarea atenuării riscurilor ca exercițiu exclusiv negativ. În acest scop,
sistemele de control intern trebuie să fie caracterizate prin:
Un accent pe principii și performanță: sistemul nu ar trebui să se mulțumească cu abordări
bazate pe reguli;
 cunoaștere a culturii și a atitudinii organizaționale: este necesar să se evite singurele
„controale grele” și integrarea valorilor de bază în sistemul de control intern;
 natură dinamică: sistemele de control intern trebuie să evolueze și să se adapteze unei
organizații. Sistemele învechite sau statice nu sunt în măsură să-și îndeplinească în mod
eficient funcția de mecanism de responsabilitate;
 abordare adaptată entității: abordările universale trebuie evitate. În schimb, sistemul de
control intern trebuie să răspundă nevoilor specifice ale organizației (CIPFA și IFAC, 2014).
Un element cheie al unui sistem de control intern puternic este o abordare pozitivă și
integrată a gestionării riscurilor de corupție. Sistemul ar trebui să identifice riscurile potențiale și să
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conțină mecanisme de control adecvate pentru a le trata în mod eficient. Cadrul Regatului Unit
pentru gestionarea riscurilor în guvern este un bun exemplu.
Cadrul este un instrument cuprinzător care reunește bune practici în diferite ministere
pentru atenuarea riscurilor. Utilizează abordarea „trei linii de apărare”.
Ca prim pas, managerii ar trebui să identifice și să gestioneze activ riscurile ca parte a
proceselor lor de zi cu zi.
În al doilea rând, procesul de gestionare a riscurilor utilizat de entitate ar trebui să faciliteze
managementul și monitorizarea riscurilor organizației, de exemplu prin consolidarea capacității de
reacție a riscului organizației și definirea clară a practicilor sale de management. de risc.
În sfârșit, procesul de audit intern trebuie să ofere o asigurare independentă și obiectivă a
eficacității mecanismelor de gestionare a riscurilor, și împărtășește bune practici prin evaluare
comparativă (Cabinet Office & Civil Service, 2017).
V. CONCLUZII
Pentru ca o politică de integritate să fie eficientă, toate parlamentele membrilor Consiliului
Europei pot promova măsuri de transparență, cu privire la:
- dezvoltarea unui cod de conduită care să includă reguli privind prevenirea conflictelor
de interese, cadourilor primite și a altor beneficii, activități auxiliare și interese financiare, obligații
de raportare și facilitarea accesului publicului;
- prin luarea în considerare a înființării unei instituții consultative confidențiale care să
ofere funcționarilor aleși informații și sfaturi cu privire la problemele legate de etică, integritate și
potențiale conflicte de interese, precum și formare specifică;
- asigurarea imunității parlamentare nu împiedică parlamentarii să fie urmăriți penal
pentru corupție;
- stabilirea procedurilor specifice de supraveghere parlamentară, cu un accent deosebit pe
punerea în aplicare a recomandărilor celui de-al cincilea ciclu de evaluare al GRECO privind
prevenirea corupției și promovarea integrității în guverne agenții centrale (funcții executive înalte)
și organe de aplicare a legii.
Totodată, statele membre ale Consiliului Europei ar putea fi, de asemenea, invitate să
intensifice lupta împotriva corupției, prin:
- adoptarea unor reguli stricte privind declararea bunurilor, veniturilor și a intereselor
financiare sau de altă natură de către membrii guvernului și parlamentului, conducătorilor și
oficialilor partidelor și partidelor politice, judecătorilor și procurorilor și făcând aceste declarații cu
ușurință accesibil publicului, precum și instituirea unor organisme independente de supraveghere și
reglementarea activităților de lobby;
- asigurarea cooperării depline cu GRECO și MONEYVAL și punerea în aplicare a
recomandărilor acestora;
- garantarea independenței sistemului judiciar prin proceduri de recrutare și promovare
transparente și, dacă este necesar, prin măsuri disciplinare adecvate, puse în aplicare de organisme
care nu sunt influențate de orice influență politică și alte influențe nejustificate;
- recunoașterea rolului mass-media în expunerea corupției și asigurarea faptului că
reglementarea mediatică respectă libertatea și responsabilitatea presei;
- punerea în aplicare a Recomandării OCDE privind integritatea publică, care stabilește
pașii care trebuie făcuți pentru protejarea interesului public și favorizarea acestuia față de interesele
private din sectorul public;
- prin luarea în considerare a creării de unități specializate pentru integritate în instituțiile
publice pentru promovarea eticii, responsabilității și transparenței;
- acordând atenție la nivel local și regional și având în vedere crearea de servicii de
consultanță confidențiale, pentru a oferi aleșilor locali informații și sfaturi cu privire la problemele
etice, problemele de integritate și posibilele conflicte de interese, precum și pregătire specifică;
- prin organizarea campaniilor de sensibilizare publică anticorupție care vizează diferite
grupuri de cetățeni, mass-media, ONG-uri, întreprinderi și publicul larg;
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- încorporând elemente de integritate în programele de învățământ primar și gimnazial cu
sprijinul Consiliului Europei.
În concluzie, democrația rămâne un instrument puternic pentru controlul corupției, cu
condiția ca instituțiile democratice să crească transparența, să promoveze integritatea și să
consolideze sistemele de responsabilitate.
Unele dintre elementele pentru consolidarea democrației sunt bine cunoscute:
- o justiție independentă și imparțială; o birocrație competentă bazată pe merite, bine
plătită și competentă;
- mecanisme de transparență, cum ar fi un sistem obligatoriu de declarare a activelor;
- media gratuită și responsabilă;
- dezvoltarea unei culturi democratice și civice la școală și universitate.
În același timp, voința politică rămâne un ingredient cheie pentru strategiile anticorupție de
succes, iar partidele politice trebuie să fie mai hotărâte să combată corupția în propriile rânduri și să
promoveze integritatea în viața publică.
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CERCETĂRI PRIVIND ISTORICUL ARTEI MARŢIALE JUDO ÎN ŢARA
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Abstract(en.): Focused on the real history of judo martial art in Romania, our paper is concerned on restitution
of history parts, lost on purpose or by ignorance. As a result of the growing interest of Romanians to martial arts many
written works were published in our country. Unfortunately, a lot of them have a historically distorted content. Besides,
many authors were active competitors, but unaware neither of the events concerning the martial arts very begining
history in Romania, nor of their circumstances. This second article is continuing ou objectiv to introduce personalities
and events writing the begining of martial arts in our country, emphasising the pioneering of the cauch Frankie Nour at
the Judo Club from the University of Bucharest. This article is illustrated with original photos certifying the activity of
our pioneers and as belonging to personal archive of the first author (dr.VGL), these photos cannot be used without the
written approval of the owner. With a pregnant character of history restitution, this paper is addressed to all the
professional military sport instructors but to sport fans, too.
Keywords: judo, martial arts, pioniers, history restitution, ju jutsu.
Abstract (ro.): Axată pe istoria reală a artei marţiale judo în ţara noastră, lucrarea restituie părţi din istorie
pierdute voit sau din neştiinţă. Interesul crescând pentru artele marţiale a condus la publicarea mai multor lucrări în
acest domeniu. Din nefericire, deseori conţinutul istoric al lucrărilor este incomplet sau chiar distorsionat, iar mulţi
autori au fost competitori, dar nu au cunoscut evenimentele istorice legate de apariţia artelor marţiale în România și nici
conjunctura în care acestea s-au produs. Această a doua lucrare continuă obiectivul nostru de a prezenta personalități și
evenimente care au marcat începuturile artelor marţiale din țara noastră, evidențiind activitatea de pionerat a
antrenorului Frankie Nour de la Clubul de Judo al Universității Bucureşti. Lucrarea este ilustrată cu fotografii originale
care certifică activitatea pionierilor artelor marţiale şi care fac parte din arhiva personală a unuia dintre autori (dr. VGL)
şi, ca atare, conform legilor în vigoare nu pot fi preluate fără aprobarea scrisă a posesorului. Lucrarea având caracterul
de restituiri în istorie se adresează tuturor profesorilor de educaţie fizică militară şi tuturor iubitorilor sportului.
Cuvinte cheie: judo, arte marțiale, pionieri, restituiri istorice, ju jutsu.

I. INTRODUCERE
Interesul tot mai mare pentru artele marţiale, când și cum au pătruns ele în ţara noastră şi
cine ne sunt pionierii – sunt tot atâtea întrebări care au condus la publicarea mai multor lucrări în
acest domeniu, de exemplu5 sau lucrarea de referință Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din
România6. Din nefericire, conţinutul multor cărți românești este incomplet sau chiar distorsionat.
Un alt aspect important îl reprezintă faptul că mulţi autori au scris de pe poziţia unor foşti
competitori, fără să cunoască istoria reală – formată din mecanismele intime ale apariţiei artelor
marţiale în ţara noastră sau conjunctura în care s-au produs primele evenimente importante, de
exemplu7. Ȋn documentarea noastră am întâlnit și situaţii care dovedesc o lipsă totală de respect
pentru adevărul istoric. Menţionăm faptul că de multe ori am constatat că publicaţiile din biblioteci
sunt devastate – articolele referitoare la artele marțiale fiind decupate din ziarele și revistele puse la
Prof. univ. asociat dr., Academia Română – Divizia de Istoria Ştiinţei, vlad_grigore1947@yahoo.com.
Instructor principal I de pol., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, fanezone38@yahoo.com.
3
Conf. univ. dr., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, constantinozarchevici@gmail.com.
4
Lector univ. dr., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, oanceacristi@hotmail.com.
5
T. Savcean, V.G. Lașcu, D. Stoica, Cercetari documentare privind începuturile artelor marţiale în ţara noastră
(partea I), în: Provocări şi Strategii în Ordinea şi Siguranţa Publică – Conferinţa ştiinţifică internaţională, 15-16 mai
2014, Editura Universitară, Bucureşti, 2014, pp. 540-549.
6
A. Nicu (coordonator), V.G. Lașcu, ş.a., Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România, vol.I, ed.I, Editura
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dispoziția publicului. Ca exemplu, putem prezenta situaţia întâlnită la biblioteca Mihail Eminescu
din Iaşi, unde colecţia ziarului Flacăra Iaşului era vandalizată. La sesizarea nosatră, conducerea
instituţiei menţionate a constatat acest fapt şi, dând dovadă de corectitudine, ne-a permis accesul
pentru consulatare la fondul din arhivă al colecției ziarului Flacăra Iaşului, ceea ce a ajutat ca
demersul nostru să fie pozitiv. Dar cel mai important câștig a fost respectarea adevărului istoric.
Cu obiectivul de a prezenta oameni și evenimente importante care au marcat perioada de
pionierat a artelor marţiale din România, continuăm cu această a doua lucrare, care tratează o
personalitate a artei marțiale judo. Termenul judo reprezintă denumirea japoneză a sportului și artei
marțiale care, în traducere, înseamnă calea supleții, iar termenul japonez ju jutsu în traducere
înseamnă arta supleții și denumește în toate limbile arta marțială specific jaoneze. Subliniem cu
această ocazie, că artă marțială semnifică o artă militară, de război, un complex de procedee tehnice
înglobate într-o „formă de luptă sau de autoapărare, tradițională japoneză sau chineză“8.
Gheorghe G. C. arată că „practicarea artelor marţiale înseamnă în principal dezvoltarea unei
conştiinţe superioare, în armonie cu mediul înconjurător şi autocontrol realizat prin exerciţii fizice şi
mentale, cunoştinţe extinse de medicină, filosofie orientală, tehnologia materialelor (pentru
folosirea armelor), psihologie, etc”9.
Ju jutsu, astăzi denumit jiu-jitsu, este descris de Kiriţescu C. (1964), citat de Cismaş Ghe. şi
Ozarchevici C. (2001), ca “luptă de apărare fără armă, exerciţiu străvechi japonez ce are ca scop
trântirea la pământ şi imobilizarea adversarului, dominându-l prin apucări, lovituri, torsionări,
trântiri, pricinuindu-i dureri de o intensitate excesivă şi insuportabile spre a-l pune în imposibilitate
de a continua lupta şi a-l obliga să ceară el însuşi încetarea ei”10.
Autorii de mai sus au definit judo-ul ca „un joc de supleţe în care mlădierea, elasticitatea şi
repeziciunea mişcărilor îşi afirmă superioritatea asupra forţei brute”11.
Astfel, acum aducem în atenţia publicului activitatea de pionerat a antrenorului Frankie
Nour de la Universitatea Bucureşti. Subliniem că toate fotografiile prezentate sunt proprietate
personală și fac parte din arhiva proprie a prof.univ.asociat dr. Vlad Grigore Laşcu şi, ca atare,
conform legilor în vigoare nimeni nu le poate folosi fără aprobarea scrisă a posesorului.
II. DIN ISTORIA ARTELOR MARŢIALE JU JUTSU ŞI JUDO ÎN ŢARA NOASTRĂ
– RESTITUTIO
Prezenta lucrare tratează o parte uitată din istoria artelor marţiale din ţara noastră
referindu-se la unul dintre oamenii cu un talent deosebit de a coagula în jurul său personalităţi
marcante – Frankie Nour. Dorinţa de a cunoaşte şi de a fi la curent cu noutăţile din lumea artelor
marţiale l-au motivat să strângă multe cărţi în acest domeniu, în vremurile când acestea erau rarităţi
prohibite.
Ȋn cadrul Universităţii Bucureşti, orele de sport se desfășurau sub conducerea atentă a
boxerului cunoscut sub numele de competiţie Frankie Nour (figura 1) – pe numele lui real Nicolae
Niculescu. Deși a particpat la competiții și pe plan intern, succesele sale pe plan mondial l-au făcut
mai bine cunoscut în exteriorul ţării, începând cu participarea cu succes la campionate profesioniste
de box în SUA.
În 1949, când în România s-a constituit Organizația Sportul Popular (OSP), la propunerea
directă a Ministrului Sportului – Manole Bodnăraş, profesorul Vasile Gotelet primeşte ca sarcină de
serviciu să conducă la București activitatea compartimentului atletică grea şi gimnastică. Acest
moment a făcut ca sub bagheta profesorului Vasile Gotelet să se întâlnească profesorii gimnaşti:
Florian Frazzei, Ioan Avram, Anton Ionescu și profesorii specializaţi în lupte şi haltere: Vascul
Popovici, Dumitru Hîtru, frații Nicolae şi Gheorghe Popovici, Gheorghe Cişmaş – o mare
Dicționarul Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/martial-art.
G.C. Gheorghe, Artele marţiale – componentă a autoapărării în educaţia fizică a studenţilor din Academia de Poliţie,
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Implicaţiile bio-psiho-sociale ale practicării activităţilor de educaţie fizică şi
sport”, Sub egida Consiliului Ştiinţei Sportului din România”, Editura Printech, Bucureşti, 2009.
10
G. Cismaș, C. Ozarchevici, Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti, 2001, p. 24.
11
G. Cismaș, C. Ozarchevici, Sporturi de luptă, Editura Printech, Bucureşti, 2001, p. 25.
8
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personalitate a luptelor, și gimnastul Mihai Botez. În plus, în grup a intrat și profesorul Edelberg
von Waldemar, care a învățat judo ca student la Liège, Belgia, fiind coleg de facultate cu Vasile
Gotelet. Ulterior, la acest grup a aderat și subinginerul Liviu Urmă de la IOR, precum şi mulți alţi
pionieri judoka pe care nu i-am uitat și ale căror eforturi şi contribuţii le vom descrie în capitole
viitoare ale Proiectului „Personalitățiale istoriei artelor marţiale în România – Restituiri“.

Fig.1. 1930 - Frankie Nour, boxer de renume mondial; viitor cunoscut antrenor de judo.
(Sursa imaginii: arhiva personală a autorului VGL, pionier al judo-ului din România)

Fig.2. 1962 – Antrenament condus de Frankie Nour – judoka componenți ai Clubului de Judo din
Universitatea Bucureşti practică O-Soto-Gari.
(Sursa imaginii: arhiva personală a autorului VGL, pionier al judo-ului din România)
Frankie Nour a aderat de la început la grupul organizat și condus de profesorul Vasile
Gotelet, care – neoficial – îşi propunea să studieze în continuare și să promoveze ju jutsu şi judo,
din care învățase multe procedee tehnice pe vremea studenţiei în Liège, Belgia. Dat fiind că în
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Universitatea București, catedra de Sport era unică pentru toate facultățile, în calitate de antrenori,
Frankie Nour împreună cu Nicolae Popovici au întemeiat un Club de Judo cu judoka studenți din mai
multe facultăți, care se antrenau în sălile de la subsolul Facultății Juridice (figura 2). Instruirea
studenților se desfășura după procedeele din cartea profesorilor Jigoro Kano (4) și Kyuzo Mifune (5).
După 1960, existau deja mai mulți judoka competitori în diferite asociații sportive din țară.
Mulți dintre aceștia nu cunoșteau adevarata valoare a lui Frankye, ca antrenor, considerându-l
nesemnificativ în rândul acestora. De natură îngăduitor și optimist, Frankie se prefăcea că nu
observă atitudinea lor. Clubul de Judo din Universitatea București a rezistat și a prosperat ani de-a
rândul, beneficiind de sprijinul activ al campionului la lupte Nicolae Popovici, la rândul său, acesta
fiind deosebit de apreciat de generalul Paul Marinescu, sub a cărui conducere se afla. Poate nu
întâmplător, în 1968, la înființarea Federației Române de Judo, generalul Paul Marinescu a fost ales
primul președinte.
Primii judoka japonezi au venit în Europa imediat după încheierea Primului Război Mondial
și au început nenumărate serii de demonstrații de ju jutsu și judo în Anglia, apoi în Franța și în
Germania, pentru a populariza artele marțiale japoneze. Urmând exemplul lor, în cadrul OSP,
Frankie Nour organizează şi participă împreună cu studenții săi la mai multe demonstraţii de
popularizare a artelor marţiale japoneze ju jutsu și judo în săli (figura 3) sau pe stadioane – de
exemplu, pe fostul Stadion al Republicii sau în arena Circului din Bucureşti, aflat pe vremea aceea
în Piața Universității, pe terenul din fața actualului Teatru Național.

Fig.3. 1967 – antrenorul de judo Frankie Nour împreună cu studenții săi judoka.
Frankie Nour (în picioare, dreapta), împreună cu antrenorul Nicolae Popovici (jos stânga)
supraveghează execuția corectă a procedeului tehnic Kesa Gatame (jos centru).
În picioare, de la stânga la dreapta judoka studenți: Dan Larionescu, Nicolae Manafi,
Boris Dimitrov, Ivan Iliuc.
(Sursa imaginii: arhiva personală a autorului VGL, pionier al judo-ului din România)
Fotografia prezentată în figura 3 mi-a fost recent înmânată de fostul meu coleg Ivan Iliuc de
la Academia Română, care a învățat judo în studenție ca membru al Clubului de Judo în care
antrenamentele erau conduse de Frankie Nour. Cu această ocazie am aflat că și alți foști colegi ai
mei la Academia Română – Nicolae Manafi, Dan Larionescu și Boris Dimitrov, actualmente
profesori la Universitatea Politehnica București – în anii 1966-69 au făcut primii pași în judo sub
atenta îndrumare a lui Frankie Nour.
Frankie Nour va rămâne în istoria artelor marțiale din România ca o figură impresionantă prin
toate calitățile fundamentale ale unui antrenor. Astfel, în afara atenției și profesionalismului
manifestat în orele de antrenament, Frankie și-a pus la dispoziția studenților judoka minunatele lui
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cărți adunate cu grijă, printre care (6,8,9), pentru a-i ajuta să-și perfecționeze execuția procedeelor
tehnice. Una dintre aceste cărți a fost donată de Frankie unuia dintre autorii lucrării de față (VGL).
III. CONCLUZII
Cunoaşterea istoriei artelor marţiale este imperios necesară pentru un nivel cultural specific
ridicat şi exprimă respectul societăţii pentru înaintaşii din acest domeniu. Nu pot fi uitaţi următorii
pionieri cu contribuții semnificative în promovarea artelor marțiale judo și ju jutsu în rândul tineretului:
colonel Gheorghe Carapancea, generalul Virgil Bădulescu, colonel Emil Pălăngeanu, generalul Justin
Marinescu, Keichi Ishiguro, colonelul Emilian Teacă, profesor Vasile Gotelet (7), profesor Edelberg
von Waldemar, profesor Anton Ionescu, profesor Florian Frazzei, antrenor Mihai Botez, profesor Ioan
Avram, antrenor Frankie Nour (Nicolae Niculescu), antrenor Nicolae Popovici, profesor Vascul
Popovici, conferențiar Dumitru Hîtru, profesor Gheorghe Cişmaş, antrenorul Gheorghe Popovici,
subinginer Liviu Urmă, colonel Enache Iordache. Având în vedere că judo a fost oficializat mulți ani
mai târziu (în 1968) şi prea puţini cunosc adevărul în ce privește conjunctura legalizării Federaţiei
Române de Judo în lista ramurilor sportive, în cadrul Proiectului nostru „Personalitățiale istoriei artelor
marţiale în România – Restituiri“ vor urma o serie de noi articole axate pe activitatea românească de
pionierat în judo și ju-jutsu. Diferite alte evenimente și personalități, susţinute de materiale bibliografice
şi de unele interviuri vor fi prezentate și în cadrul unor conferinţe.
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MĂSURI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ÎN TIMPUL LUI
ALEXANDRU IOAN CUZA / MEASURES OF ORDER AND PUBLIC
SAFETY DURING ALEXANDRU IOAN CUZA
Beatrice-Geanina ROMANESCU1
Abstract (en.):
His double choice, Al. I. Cuza as ruler of the United Principalities marked the beginning of the modernization
of the Romanian national state.The ruler organized progressive reforms in several areas, including the military.We
mention that the title of chief of the Police of the Capital was transformed, in 1859, into that of prefect of Police;The
military school from Iasi was moved and united with the one from Bucharest, and their education programs were
combined;The penitentiary system of Moldova was introduced in the Romanian Country, in 1862;In 1863, he handed
over the new flags, on which were written the words: "HONOR ET PATRIA", at present, the motto of the Romanian
Police being "LEX ET HONOR".
Keywords: United Principalities, Al. I. Cuza, reforms, Police Prefecture.
Abstract (ro.):Dubla alegere a lui Al. I. Cuza ca domn al Principatelor Unite a însemnat începutul
modernizării statului national roman. Domnitorul a organizat înfăptuirea unor reforme progresiste în mai multe
domenii, inclusive militar.Menţionăm că titlul de şef al Poliţiei Capitalei a fost transformat, în anul 1859, în cel de
prefect de Poliţie;Şcoala militară de la Iaşi a fost mutate şi unită cu cea din Bucureşti, iar programele de învăţământ ale
acestora au fost unite;Sistemul penitenciar din Moldova a fost introdus în Ţara Românescă, în anul 1862;A înmânat, în
anul 1863, noile steaguri, pe care erau scrise, cu fir de aur, cuvintele: “HONOR ET PATRIA”, în present deviza Poliţiei
Române fiind “LEX ET HONOR”.
Cuvinte-cheie: Principate Unite, Al. I. Cuza, reforme, Prefectura Poliţiei .

INTRODUCERE
În anul 2020 se împlinesc 161 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn
al Principatelor Unite: Moldova și Țara Românească. Acest eveniment a însemnat începutul
procesului de construire a statului național român, pe baze moderne.
Adunarea electivă l-a ales domn al Moldovei
pe Al. I. Cuza, cu unanimitatea celor 48 de voturi ale
deputaților prezenți, la data de 5/17 ianuarie 1859.
Iar toți cei 64 de deputați l-au consacrat pe AL. I.
Cuza ca domn al Țării Românești, la data de 24
ianuarie/5 februarie 1859.
Domnitorul s-a născut la data de 20 martie
1820 într-o mahala a localității Bârlad și a copilărit
la moșia părinților lui, din localitatea Bărboși,
județul Fălciu. Studiile gimnaziale le-a urmat la Iași,
în cadrul Pensionului Victor Cvernin, desăvârșinduși instruirea la Paris, unde a urmat liceul și apoi
cursurile de Drept.
În perioada 1837-1840 a fost cadet în armată, la
arma Cavalerie, apoi director al Ministerului de Interne
de la Iași, în perioada 1851-1853, și agă în Iași (șef al
Poliției), între anii 1853 și 1856. În timpul conducerii
Moldovei de către caimacanul Nicolae Vogoride, Al. I.
Cuza a fost încadrat în armată, acordându-i-se,
succesiv, gradele de sublocotenent (6 martie 1857),
locotenent (24 aprilie 1857), căpitan (28 aprilie 1857)
și maior (3 mai 1857)2.

1
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284

Protestând împotriva falsificării alegerilor de către N. Vogoride, adversar al unirii
Principatelor, AL. I. Cuza și-a dat demisia din armată. Acesta a fost rechemat în armată, avansat
colonel, și numit în înalta funcție de locțiitor al hatmanului armatei, după repetarea alegerilor, în
septembrie 1857.
Până când ofițerii complotiști i-au cerut să abdice, la data de 11/23 februarie 1866, Al. I.
Cuza a organizat înfăptuirea unor reforme progresiste în domeniile: legislație, politic, economic,
învățământ și cultură și militar.
Recunoașterea Unirii depline, ce s-a obținut prin tratative diplomatice, a fost precedată de o
serie de măsuri interne, tinzând toate spre țelul unificării de fapt a aparatului de stat, prin măsuri și
dispoziții administrative.
Aceste măsuri au privit instituții de seamă ale statului, începând cu armata și terminând cu
telegraful și serviciul vamal.
Domnitorul Al. I. Cuza a acordat o atenție specială Armatei Române, punând în aplicare
multe dintre prevederile programelor stabilite în anul 1848. Comandantul suprem al armatei era,
bineînțeles, Al. I. Cuza, drept consacrat prin tradiția națională.
MĂSURI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ/MEASURES OF ORDER AND
PUBLIC SAFETY




Armata română a fost organizată pe
baze moderne, cu sprijinul miniștrilor de
Război Constantin Milicescu, Ioan Emanoil
Florescu și Savel Manu, adoptându-se
următoarele măsuri progresiste:
 La data de 15/27 martie 1859, Barbu
Vlădoianu, generalul armatei muntene, a
răspuns telegrafic la depeșa omologului său
moldovean, generalul Constantin Milicescu,
anunțându-l că Regimentul 3 de cavalerie va
porni spre Iași. Aici, municipalitatea organiza o
recepție și un banchet în grădina publică din
Copou. În schimb, la București sosea
regimentul corespunzător moldovean;
 În Tabăra Militară de la Florești,
Prahova, care a funcționat din luna aprilie până în
luna septembrie 1859, au fost instruite atât oștirea
munteană, cât și cea moldoveană, de la toate
armele: infanterie, artilerie, cavalerie, grăniceri și
dorobanți, în total aproximativ 12.000 de ostași.
Comandantul întregii oștiri din tabără a fost
numit generalul moldovean C. Milicescu;
 O comisie moldo-munteană s-a convocat
la Focșani, pentru înlăturarea deosebirilor existente
privind uniformele și introducerea echipamentului
unic pentru ofițeri și trupă;
Titlul de șef al Poliției Capitalei a fost transformat, în anul 1859, în cel de prefect de
Poliție;
Aplicarea Codicei Penale și a Regulamentului Serviciului Interior Moldovean a fost
extinsă în întreaga armată;

Beatrice-Geanina Romanescu, Alexandru Ioan Cuza şi Prefectura Poliţiei, în revista „Monitor cultural educativ”, Edit.
Mnisterului Afacerilor Interne, Bucureşti, nr. 2/2015, p. 21.
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Instituirea Statului Major General, unic, la data de 12/24 noiembrie 1859, menit să
coordoneze întreaga activitate din armată;
Numirea unui singur ministru de Război în ambele țări, Ioan Emanoil Florescu, avansat
general în luna mai 18603;
Crearea unui corp specializat de administrație și intendență, în luna august 1860;
Crearea unui corp specializat de geniști militari, în luna octombrie 1860;
Unirea întregii flotile de pe Dunăre într-un corp unic, în luna octombrie 1860, iar
colonelul Nicolae Steriade devenea comandant superior al Flotilei;
Organizarea Serviciului Sanitar Unificat sub conducerea doctorului Carol Davila4;
Guvernul lui Nicolae Kretzulescu, susținător moderat al ideilor revoluționare, a
desființat directoratele Ministerelor de Interne, la data de 31 iulie/12 august 1862. De
asemenea, a mutat școala militară din Iași, unind-o cu cea din București, și a unificat
programele de învățământ ale acestora. Apoi a desființat Directoratul statistic din Iași,
începând cu data de 15/27 august 1862 și a introdus sistemul penitenciar din Moldova în
Țara Românească. Tot în
anul 1862 s-a înființat
Direcția Generală a Arhivelor
Statului, la București;
Înmânarea noilor steaguri
(drapelul de luptă), pe câmpia
de la Cotroceni și în cadru
solemn, la data de 13
septembrie 1863. Culorile
noilor steaguri erau roșu,
galben și albastru, iar pe
steaguri erau scrise cu fir de
aur cuvintele HONOR ET
PATRIA, precum și numărul
și numele unității militare.
Redăm
emoționanta
cuvântare a domnitorului,
ținută cu acest prilej:

”Ofițeri, subofițeri, caporali și soldați, astăzi va fi una din cele mai însemnate în datinile
noastre. Primind steagurile cele noi, aduceţi-vă pururea aminte că vă încredinţez onoarea Ţării.
Steagul e România. Acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri şi
îmbelşugat cu sodoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut
părinţii şi copiii voştri! Steagul este încă simbolul devotamentului credinţii, ordinii şi a disciplinei
ce reprezintă oastea. Steagul e totodată trecutul, prezentul şi viitorul Ţării, întreaga istorie a
României. Într-un cuvânt, steagul reprezintă toate victoriile şi virtuţile militare, care se cuprind în
acele două cuvinte săpate în vulturii români: ONOARE ŞI PATRIE! Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi
soldaţi, juraţi să păstraţi cu onoare şi fără pată steagurile voastre şi astfel veţi corespunde
încrederii şi aşteptării ce am pus, cu Ţara întreagă, în voi. Juraţi a le apăra în orice întâmplare ca
un sfânt depozit ce încredinţez bravurei şi patriotismului vostru”;
 Înfiinţarea Şcolii militare regimentare şi a Şcolii militare de gimnastică;

A fost ministru de Război în Țara Românească, de la 30 august 1860 până la 17 aprilie 1861. Acesta a ocupat același
post și în Moldova, între 14 iulie 1860 și 17 ianuarie 1861, în cabinetul lui Mihail Kogălniceanu.
4
Francez care a venit în Țara Românească, în timpul domniei lui Barbu Știrbei, și s-a căsătorit cu o româncă.
3
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Înfiinţarea
de
noi
unităţi militare şi reorganizarea, pe
principii moderne, a celor existente;

Înfiinţarea
de
noi
cazărmi pentru cazarea trupelor în
Ploieşti, fiind construită, în anul 1863,
Cazarma de pe strada Torcători,
pentru cartiruirea Batalionului 1 din
Regimentul 7 Linie (Infanterie)
Bucureşti-Ploieşti, şi cartiruirea unui
escadron de cavalerie pe strada
Rudului;

Dotarea armatei cu
mjloace moderne de luptă, provenind
atât din import (Franţa, Italia şi
Belgia), cât şi din ţară, pentru aceasta
fiind înfiinţate noi întreprinderi de
fabricaţie şi reparaţie a armamentului
şi modernizându-se stabilimentele
militare existente: Pirotehnica de la
Bucureşti, Pulberăriile de la Lăculeţe
(Dâmboviţa) şi Târgşor (Ploieşti),
Arsenalul Armatei din Dealul Spirii
(1863), Fonteria pentru ţevi de tun de
la Târgovişte;

Creşterea
numărului
personalului militar, în anul 1865
efectivul armatei permanente ridicându-se la 19.365 de ostaşi, iar cel al trupelor
teritoriale fiind de 24.548 de oameni.
De asemenea, a generalizat folosirea alfabetului latin în administraţie şi învăţământ. În
fondurile Arhivelor Naţionale, referitoare la perioada domniei lui Al. I. Cuza, există documente
scrise în limba română cu litere slavone, dar majoritatea sunt scrise cu caractere latine.
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Exemplificăm, ca o curiozitate, un Ordin de zi, nr. 79, din data de 29 august 1860 5, care
precizează dispoziţiile de aplicat în Principatele Unite „în privinţa purtării părului şi barbei de cătră
gradele inferiore” – art. IV:
5

S.J.A.N. Iaşi, fond «Miliţia Pământească», dosar 28/1860, f. 70 d.
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Art. III - „Despoziţiile luate în Ţiara Românească în privinţa purtării părului şi barbei de
cătră gradele oşteneşti şi aprobate de Înălţime ҆ sa Domnitorul Principatelor Unite, Se aplică şi în
[...] Moldovei precum urmiază.

1. Părul se va purta de tăte gradele scurt, mai mare denainte decât dinapoi, şi astfeli ca
niciodată să nu poată face bucle.
2. Toate gradele din armată regulată vor purta numai mustăţi şi imperiale, care va începe sub
baza inferióră pe o lărgime nu mai mare de trei centimetri, se va coborâ până la
ecstrimitatea barbei, iar lungimea va rămâne nedeterminată.
3. Corpul medical va purta favorită nu înse şi imperial.
Se ordonă tuturor gradelor din toată Oastea Moldovei spre a să comforma întocmai.”
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Art. IV – „Observându-se că prin liberarea din oaste a gradelor inferiore ce împlinesc
terminul fără a fi înlocuiţi cu recruţi de cătră satele de care sînt daţi, se causiază lipsă la
complectul comentilor şi din aceasta întîmpină o mare greutate serviţiul,
Apoi spre evitarea acestora, Ministeriul a decis ca, acei din gradele inferiore ce împlinesc
terminul se nu se lebereze până ce nu vor fi înlocuiţi cu recruţi, spre care sfârşit se ordonă
comenzilor ca la fiecare finit de lună se prezenteze la Minister liste anume arătătore de acei ce au
împlinit terminul, pentru a se ave în privire ca îndată ce se vor înlocui se se şi lebereze.
Iscălit Ministru de Rezbel
General Florescu
Pentru întocmai
[...]” (semnătura)
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Un alt Ordin de Zi, nr. 80, din data de 31 august 18606, clarifică programul de lucru al
comandanţilor de părţi şi al ofiţerilor inferiori – art. I şi condiţiile unei mutări în interes de serviciu
– art. II:
Art. I – „Orele în care trebue a se afla în cazerm Dnii comandanţi de părţi şi ofiţerii
inferiori ce sînt în complect, trebuind a fi ficsate, Ministeriul decide ca dimineaţa de Sla orele
prescrise pentru ecserciţiu şi până la 11 se se afle neamintit la Canţelariile comenzilor; Iar după
amiazi di asemine de la orele prescrise pentru ecserciţiu şi până la 8 sara. (...)”
Art. II – „Pe Locotinentul Gheorghi Dimitriu din Regimentul N04 se mută în Regimentul de
Comandant Companii a 12 la vacanţa ce urmeyă, acesta după mijlocirea Regimentului de Jeandarmi
cuprinse prin raportulu N33,294, considerînduse numirea de faţă de la 1 a viitorei luni septemvrie.
Iscălit Ministru de Resbel
general Florescu
Comform cu originalulu
[…]” (semnătura)
CONCLUZII
În pofida acestor realizări deosebite, în noaptea de 10 spre 11 februarie/22 spre 23 februarie
1866, ofiţerii complotişti sprijiniţi de generalul Nicolaie Haralambie, comandantul garnizoanei
militare Bucureşti, şi conduşi de comandantul gărzii palatului, maiorul Dimitrie Lecca (devenit
ministru de Război în noul guvern), au pătruns în camera domnitorului, cerându-i să abdice.
Fără a se împotrivi, Al. I. Cuza a semnat abdicarea. În cursul aceleiaşi nopţi, Al. I. Cuza a
fost silit să părăsească Bucureştiul, îndreptându-se spre Viena.
În momentul plecării domnitorului din ţară se aflau de faţă membrii Locotennenţei Domneşti
(generalul Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu şi
colonelul Nicolae Haralambie) şi ai guvernului,
cărora Al. I. Cuza le-a spus:
„Să de Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine
fără mine, decât cu mine.
Să trăiască România!”
Şapte ani mai târziu, în anul 1873, cel
dintâi domnitor al Principatelor Unite (1859 –
1862) şi al României (1862 – 1866), domnul
Unirii şi al reformelor, a încetat din viaţă la
Heidelberg, în Germania, fără a mai fi revenit
în patrie.
Înmormântat la Ruginoasa, în judeţul
Iaşi, rămăşiţele pământeşti i-au fost mutate la
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, în timpul celui deal Doilea Război Mondial (1944), când linia
frontului a trecut, câtăva vreme, chiar pe la
Ruginoasa.
În cuvântul omagial rostit la mormântul
lui Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu, iniţiatorul
reformelor domnitorului, spunea:
„ Nu greşalele lui l-au răsturnat, ci faptele
cele mari.”

6
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LEGĂTURA DINTRE TERORISM ȘI SECURITATEA COMPETIȚIILOR
SPORTIVE / THE CONNECTION BETWEEN TERRORISM
AND SPORTS COMPETITIONS SECURITY
Cătălin Eugen POPESCU1
Mihaela MĂRĂCINEANU (POPESCU)2
Abstract (en.): Terrorism has been one of the main themes of sports security management. From the tragic
event from the Munich Olympics in 1972 to the tragedy of September 11 (in the United States), terrorism has spread in
many areas. Mega sports events, however, present more terrorist threats than regional and local sporting events, as they
are of significant economic, political, social and symbolic importance, attracting the mass media worldwide. As a result,
the security budget for mega sports events has increased in recent decades. Organizers of major events are trying to
reduce the impact of terrorism by spending more money on security and research in this area of interest. The social
impact is very high, and the consequences include the limitation of human rights and the reduced recreation time. Event
organizers have used many strategies to reduce terrorist risk, such as introducing new technology equipment, setting
new policies and laws.
Keywords: terrorism, sport, security, public order, violence.
Abstract (ro.): Terorismul a fost una dintre temele principale ale managementului securității sportive. De la
tragicul eveniment de la Jocurile Olimpice din Munchen, in anul 1972, până la tragedia din 11 septembrie (în Statele
Unite ale Americii), terorismul a propagat panica în multe domenii. Mega evenimentele sportive prezintă insa mai
multe amenințări teroriste decât evenimentele sportive regionale și locale, deoarece au o importanță semnificativă
economică, politică, socială și simbolică, atragand mass-media la nivel mondial. În consecință, bugetul de securitate
pentru mega evenimentele sportive a crescut în ultimele decenii. Organizatorii evenimentelor majore încearcă să reducă
impactul terorismului, cheltuind mai mulți bani pentru securitate si cercetare in acest domeniu de interes. Impactul
social este foarte mare, iar printre consecinte se include limitarea drepturilor omului și timpul de recreere redus.
Organizatorii de evenimente au folosit multe strategii pentru a reduce riscul teroristului, cum ar fi introducerea de noi
echipamente tehnologice, stabilirea de noi politici și legi.
Cuvinte-cheie: terorism, sport, securitate, ordine publica, violenta.

I. INTRODUCERE
Creșterea numărului de mega evenimente sportive este destul de semnificativă în ultimele
decenii, în special din cauza implicării guvernelor din multe țări. Mega evenimentele sportive au
ajuns în lumina reflectoarelor internaționale, deoarece sunt o chestiune de prestigiu pentru țările
participante și gazdă. Natura evenimentelor mega sport este excepțională și influențele lor sunt de
lungă durată. S-a susținut faptul că unele mega evenimente sportive, cum ar fi Jocurile Olimpice și
Cupa Mondială FIFA, prin natura lor pot fi considerate ca excepționale. Anumite mega evenimente
sportive sunt de dimensiuni enorme. Aceste evenimente au atras multe investiții publice, construcții
publice la scară mai mare, infrastructură, revitalizare și restructurarea orașelor. Multe națiuni au
folosit mega evenimente sportive pentru a dezvolta relații sportive internaționale prin concursuri și
aceste concursuri fiind folosite adesea ca instrument de diplomație.3
Mulți savanți au discutat despre relația dintre mega evenimente sportive și acte teroriste.
Jenkins (2012)4 a definit terorismul ca „utilizarea sistematică a violenței pentru a crea un climat
general de frică în populație și, astfel, pentru a atinge un anumit obiectiv politic. Terorismul a fost
practicat atât de organizații politice de dreapta, cât și de stânga, de grupuri naționaliste și religioase,
de revoluționari și chiar de instituții de stat precum militari, servicii de informații și poliție ”.
Giulianotti și Klauser (2012) 5au declarat că evenimentele mega sportive sunt exemple bune pentru
1
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riscurile sociale și amenințările legate de terorism. Pentru a câștiga oferta pentru olimpica din 2012,
echipa de licitații olimpice din Londra și-a prezentat planul de rezistență antiterorist în fața comitetului
olimpic și a publicului internațional, pentru a evita orice amenințare la adresa securității (Giulianotti &
Klauser, 2010). Teroriștii și-au planificat actele în cadrul unor evenimente sportive pentru a atrage mai
multă atenție a mass-media, deoarece mega evenimentele primesc mai multă atenție în întreaga lume.
Popularitatea sportului în comunitatea internațională și prezența numeroasă la mega-evenimente au
făcut din mega evenimentele sportive un obiectiv strategic pentru atacuri teroriste.
Au fost multe incidente teroriste la mega evenimentele sportive. Olimpiada de la Munchen din
1972 este cea mai evidentă ilustrare pentru atacuri teroriste la mega evenimente sportive în care au
fost uciși unsprezece israelieni și un ofițer de poliție din Germania de Vest, împreună cu cinci dintre
cei opt atacatori, în timpul unei misiuni de salvare eșuate. Rebelii palestinieni au planificat acest act
pentru a obține multă acoperire media și atenție globală pentru atingerea obiectivelor politice. Înainte
de Jocurile Olimpice de la Beijing, separatiștii locali lansaseră un atac cu cinci zile înainte in orașul
Kashgar din China. Șaisprezece polițiști și mai multe persoane au fost ucise și rănite în acest
eveniment. Motivul pentru selectarea acestui eveniment a fost acela de a crea un efect psihologic
negativ asupra societății și asupra guvernului Chinei. Teroriștii au apelat adesea la metode de
distrugere în masă, cum ar fi bombardamentele și au fost vizate retelele de transport in comun sau
locuri unde oamenii se adună, în acest caz pe stadioane sportive, pentru a alimenta „cultura fricii”.
Unii teroriști au folosit mega evenimentele pentru a-și transmite ideile în întreaga lume.
La Jocurile Olimpice din Atlanta din 1996, un extremist american anti-avort a bombardat
parcul central olimpic și a ucis un spectator și a rănit peste o sută de spectatori. Cercetatorii au
menționat în definiția lor că acțiunea teroristă poate fi întreprinsă de instituții ale statului precum
armate, servicii de informații și poliție. Olimpiada din 1988 a avut un incident similar care a fost
realizat de un guvern. Atât Coreea de Nord, cât și Coreea de Sud au dorit să găzduiască Jocurile
Olimpice. Cu toate acestea, Coreea de Sud a îndeplinit criteriile și a fost selectată ca gazdă a
evenimentului. După această respingere, două bombe plate au fost detonate de nord-coreeni in
Coreea de Sud pentru a perturba pregătirile pentru evenimentul olimpic. Coreea de Nord a atacat și
o companie aeriană din Coreea de Sud în noiembrie 1987 (Toohey, 2008).6
II.EFECTELE AMENINTARILOR TERORISTE ASUPRA COMPETITIILOR
SPORTIVE
Cultura fricii, neplăcerile în verificarea securității și accesul limitat la instalațiile de recreere,
aspecte care sunt rezultatele terorismului, au creat un mediu dureros pentru om. Și actele de
terorism afectează viața umană, comportamentul și societatea în general în multe feluri. Un număr
mare de familii au pierdut un membru al familiei lor, în timp ce societatea a pierdut mulți indivizi
renumiți. Mulți sportivi, care au murit în incidentul olimpic din Munchen din 1972, au fost tați sau
fii care au avut grijă de familiile lor. În consecință, familiile nu numai că au trebuit să se confrunte
cu pierderea celor dragi, dar au trebuit să se confrunte cu probleme financiare.
În anumite cazuri, starile de asediu au fost de asemenea folosite pentru a preveni actele
teroriste. Pe de altă parte, aceste stari de asediu au avut un impact negativ asupra rutinelor sociale și
asupra creșterii economice a țărilor. Mansfeld (1996)7 a identificat că Cipru, Grecia și Turcia au
beneficiat de conflictele din Egipt, Israel, Iordania, Liban și Siria, întrucât turiștii care caută o notă
est-mediteraneană în vacanțele lor au ales acele destinații percepându-le drept mai sigure.
Deși legislația antiterorista împiedică atacurile teroriste, aceste tipuri de legislații provoacă
încălcarea drepturilor omului. Multe societăți liberale din lume s-au pronunțat împotriva legislației
antiteroriste. Oamenii se confruntă cu multe inconveniente din cauza acestor acte antiteroriste, de
exemplu, în timp ce intră în orice loc public, cum ar fi stadioane sportive. Mulți cercetători au
susținut că activitățile popoarelor au fost limitate atât de legile antiteroriste, cât și de nivel național
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(Gearty, 2007)8. Un alt motiv al scăderii activităților de recreere a oamenilor este cultura fricii care
a fost pusă în aplicare în mintea maselor prin acte teroriste. Din cauza timpului limitat la activități
fizice, a avut un impact negativ asupra sănătății fizice și psihologice a oamenilor.
III. MASURILE DE SECURITATE LUATE DE ORGANIZATORI IMPOTRIVA
TERORISMULUI
Multe acțiuni și politici au fost întreprinse de autoritățile guvernamentale și de factorii de
decizie publică pentru a reduce impactul negativ al activităților teroriste, cum ar fi limitarea
legislațiilor antiterorism pentru inconveniente publice, dezvoltarea echipamentelor tehnologice
antiteroriste și crearea de noi sisteme de gestionare a securității. Începând cu incidentul olimpic din
1972, managerii de sport și evenimente au dezvoltat conștientizarea securității în sport.
Hassan (2012) 9 a declarat că sistemele de securitate la evenimentele sportive au crescut
semnificativ și s-au îmbunătățit după tragicul incident de la olimpicul din 1972. Incidentul din 1972
a afectat creșterea cu 1266% a bugetului propus la Jocurile Olimpice din 1976. Înainte de începerea
jocurilor, un act temporar de securitate a imigrației (proiectul de lege C-85) a fost adoptat de
guvernul canadian după solicitarea comitetului de organizare olimpic de la Montreal de a deporta
orice persoană care nu era cetățean canadian și care ar putea fi implicată în violență (Montreal Comitetul de organizare olimpică, 1978). Sistemele de securitate și de urgență au fost sporite în
fiecare aeroport canadian și port maritim, fiind infiintat noul centru de urgență, garduri noi și fiind
introduse noi alarme de securitate. În plus, aceștia au instruit echipe speciale de vânătoare pentru a
avea grijă de orice fel de probleme de securitate vamală a imigrației (Comitetul de organizare al
Olimpicului de la Montreal, 1978). Acest sistem de management al securității a ajutat la organizarea
cu succes a Jocurilor Olimpice evitând orice atacuri teroriste. Cu toate acestea, mai multe cheltuieli
cu gestionarea securității au avut un efect negativ asupra economiei canadiene timp de câțiva ani
după joc. Cu toate acestea, sistemul de securitate utilizat de managementul evenimentelor canadiene
a fost un exemplu pentru viitorii manageri de evenimente.
Sistemele de management al securității din ultimele mega evenimente au fost îmbunătățite
prin noi inovații tehnologice. Echipa de management de securitate pentru mega evenimente
folosește adesea sisteme de inspecție de securitate CCTV pentru a căuta persoane în arenele
sportive și din jurul acesteia, pentru a examina audiența și rezidenții locali din jurul orașului gazdă
(Giulianotti & Klauser, 2010). Comitetul olimpic de la Londra a confirmat că Regatul Unit are 20%
(4,2 milioane) din totalul camerelor de televiziune CCTV, iar Londra are cele mai mari numere de
camere de persoană din lume, când au prezentat puterea de securitate a Londrei în fața comitetului
de ofertare (Giulianotti & Klauser, 2010).
Majoritatea evenimentelor sportive au folosit elicoptere de supraveghere sau avioane fără
pilot pentru supravegherea publicului pe stadion și în jurul orașului gazdă. Klauser (2007) a declarat
că la Atena, comitetul de organizare a folosit un sistem de securitate tehnologică ridicat, numit
„C4I-system” care a inclus mii de computere, camere de supraveghere parțial echipate cu software
automat de recunoaștere a comportamentului și microfoane (capabile să analizeze zeci de limbi) ).
În 2012, echipa de management a securității Olimpiadei de la Londra a introdus noi planuri
și programe informatice de securitate cibernetică pentru protejarea rețelelor IT și diminuarea
infracțiunilor informatice (Giulianotti și Klauser, 2010) 10 . Comitetul Olimpic Internațional și
numeroși organizatori de mega evenimente sportive au introdus multe acte normative privind actele
teroriste. Comitetul olimpic internațional a instituit două acte, secțiunea 44 din 2000, care permite
libertatea poliției să oprească și să caute orice vehicul sau membru al publicului și secțiunile 19 și
22 din 2006, care autorizează poliția să acceseze o proprietate privată pentru a confisca materiale de
protest sau publicitate neautorizate. În cadrul turneului de fotbal Euro Cup, comitetul de organizare
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a luat o decizie politică de a înființa o zonă de fan sub controlul și supravegherea comitetului de
organizare pentru mii de fani fără bilete.
Organizatorii evenimentelor sportive au folosit adesea programe de reamenajare urbană,
cum ar fi autorizarea mahalalelor și programele de reconstrucție pentru a spori securitatea
evenimentelor.
În 2008, comitetul organizator olimpic de la Beijing a cheltuit 40 miliarde de dolari SUA
pentru programul de reamenajare și până la 1,5 milioane de oameni au fost scoși din mai multe zone
și reamenajate noi cătune si zone comerciale pentru acestea.
În timpul multor mega evenimente sportive, ofițerii de securitate au încercat să construiască
relații puternice între aceste comunități locale ca strategie de securitate pentru a minimiza
amenințarea teroristă.
IV. CONCLUZII
Organizatorii mega evenimentelor sportive au întreprins multe acțiuni împotriva actelor
teroriste, precum introducerea de noi echipamente tehnologice, legislație nouă și programe de
reamenajare urbană pentru a asigura o mai bună securitate. Acțiunile împotriva teroristului s-au
accentuat de la incidentul de la Olimpiada din 1972, iar tragicul eveniment din 9/11 a amplificat
acest lucru. Acțiunile întreprinse împotriva teroriștilor au făcut uneori un mediu inconvenient pentru
rezidenți. De asemenea, unele legislații, programe de dezvoltare urbană și echipamente tehnologice
au fost utilizate greșit de către guverne pentru a controla oamenii conform propriei agende. Cu toate
acestea, acțiunile antiteroriste au creat un mediu sigur pentru oameni prin reducerea actelor teroriste
în zonele publice, cum ar fi arena sportivă. Dar teroristul poate încerca să utilizeze diferite strategii
pentru a efectua acte teroriste la mega evenimentele sportive, precum utilizarea internetului,
amenințări cu arme nucleare și echipamente tehnologice noi. Deoarece actele teroriste în cadrul
evenimentelor sportive devin o amenințare globală care afectează cultura sportivă, planeta a devenit
mai competitivă. Prin urmare, guvernele și organizatorii de evenimente ar trebui să recurgă la toate
metodele posibile pentru a minimiza amenințările teroriste. Organizatorii mega evenimentelor
sportive pot utiliza de asemenea echipamente tehnologice noi și noi planuri strategice de reducere a
amenințărilor teroriste. În plus, mass-media poate fi folosită pentru a adopta conștientizarea
publicului despre modul de acțiune a terorismului și posibilitățile apariției acestora.
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POLIȚIE DE FRONTIERĂ
PREDAREA LEXICULUI LIMBII ENGLEZE GENERALE CU AJUTORUL
PREZENTĂRII SITUAȚIONALE / TEACHING GENERAL ENGLISH
LEXIS VIA A SITUATIONAL PRESENTATION LESSON FRAMEWORK
Cristina PIELMUȘ1
Abstract (en.):The paper aims at illustrating one of the lesson frameworks that can be used in an English
language class in order to teach lexis, while also integrating into the lesson the practice of language skills. A situational
presentation-based lesson is a teaching approach in English Language teaching that is also known as a PresentationPractice-Production lesson. The purpose of such a lesson is to introduce a scenario to students that will allow them to
discover the target language, which they will later practise in the lesson. Thus, this approach will give the students the
opportunity to acquire new lexical items that will be further practised along the lesson in restricted and freer practice
activities. In the freer practice the students will be able to integrate the new vocabulary into activities designed to
stimulate the practice of productive skills, such as speaking. The article will include samples of tasks and resources used
in an English language class and a clear description of the lesson stages in order to better illustrate such a lesson
framework, while highlighting the advantages and disadvantages of this approach for both teachers and students.
Keywords:English Language Teaching (ELT), General English (GE), lexis, situational presentation,
Presentation-Practice-Production (PPP)
Abstract (ro.): Lucrarea își propune să ilustreze unul dintre tipurile de lecție care pot fi utilizate într-o oră de
limbă engleză pentru a preda lexicul, integrând în lecție și activități de exersare a abilităților de limbă. O lecție bazată
pe prezentarea situațională este o abordare în predarea limbii engleze care este, de asemenea, cunoscută sub numele de
lecție de prezentare-exersare-producție. Scopul unei astfel de lecții este de a prezenta studenților un scenariu care să le
permită să descopere limbajul țintă, pe care îl vor exersa ulterior în lecție. Astfel, această abordare va oferi studenților
oportunitatea de a asimila lexic nou care va fi exersat mai târziu de-a lungul lecției în activități practice controlate și
libere. În activitățile practice libere, studenții vor putea să integreze noul vocabular în exerciții concepute pentru a
stimula exersarea abilităților productive, cum ar fi vorbitul. Articolul va include mostre de activități și resurse utilizate
într-o lecție de limbă engleză, dar și descrierea clară a etapelor lecției pentru a ilustra mai bine un astfel de tip de lecție,
subliniind în același timp avantajele și dezavantajele acestei abordări atât pentru profesori cât și pentru studenți.
Cuvinte-cheie:predarea limbii engleze, engleza general, lexic, prezentarea situațională, Prezentare-ExersareProducție

I. INTRODUCTION: WHAT IS A SITUATIONAL PRESENTATION?
A Situational Presentation is also referred to as a PPP lesson (Presentation, Practice,
Production), where the teacher introduces the target language via a situation, a context or a scenario.
The students are usually presented pictures or drawings that help the teacher build up the context. In
fact, they participate in creating the context as the teacher elicits ideas or examples that will allow
the target language to emerge. When examples of the target language have been formulated based
on the situation, a clarification of the meaning, form and pronunciation of the target language
follows, then the students can move on to the practical stage where they are required to use the
target language in given or self-produced contexts.
Jim Scrivener calls this approach Present-Practise and explains that “the teacher first
presents/ introduces/ explains/ clarifies/ inputs the language point that the lesson is aiming to work
on, and then, when it seems to be reasonably understood, moves on to give learners a chance to
practise using the language themselves”.
2
Further, the author acknowledges that there is also a production stage that follows as in the
practical activities when students use the language point in contexts of their own they create an
“authentic output [which] is also known as production or simply as speaking and writing skills
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work”.3 Thus, he shows that a situational presentation can also integrate the practice of productive
language skills.
On the other hand, J. Harmer describes this teaching approach in slightly similar terms: “the
teacher introduces a situation which contextualizes the language to be taught. The language is then
presented. The students practise the language, using accurate reproduction techniques such as choral
repetition (…) and individual repetition. Later, in production phase, the students use the new
language to make sentences of their own”. 4 Moreover, Harmer states that the production phase
gives students the opportunity to “use language to talk about themselves and how they feel and what
they do, [which is called] personalisation”5.
II. A SITUATIONAL PRESENTATION LESSON STAGES.
As a rule, a Situational Presentation lesson framework will follow a sequence of stages or
the “activity route map”6, such as:
1. Lead-in
At the beginning of the lesson the teacher’s aim is to raise the students’ interest in the topic
and to get them involved. This is usually achieved by a task that the teacher designs in order to
activate their motivation by giving them some prompts for discussion, which can be some questions
to answer or some pictures or images to discuss about, eliciting reactions or vocabulary in relation
to some pictures or sentences displayed on the board.
2. The context/situation
The situation or the context that the teacher needs to create has to be linked to the lead-in or
these two stages constitute a single stage. The use of visual input, such as drawings or pictures is
customary when creating the situation to facilitate the achievement of the purpose of this stage,
which is to elicit from the students the language point or the TL.
3. Clarification of meaning, form and pronunciation (MFP)/Presentation
After the target language has been elicited from or introduced to the students, then this has
to be clarified in terms of meaning, form and pronunciation of the TL.This clarification is often
done starting with conveying and checking of the meaning of the target language, for which
teachers can use concept checking questions or guided-discovery tasks, such as matching word with
definition, fill-in the gaps or exercises with finding synonyms or antonyms. Then, the form of the
TL has to be clarified and the most advisable way to do it is in a student-centred manner by
suggesting to students to complete a guided-discovery task, where students discover by themselves
with the guidance of the teacher issues related to the form of the TL. Once the students have
understood the meaning of the TL and how and why we use it in context, the teacher suggests
pronunciation drills both individually and chorally for those words of language points that are most
problematic.
4. Controlled / Restricted practice
In this stage the students get the chance to practice the language point in controlled or
restricted activities, which the teacher designs with the purpose of checking the accuracy with
which the students use the TL in the given contexts.
5. Freer practice
Finally, in this last stage the students have the opportunity to use the TL in contexts that
they themselves produce, usually in either of the two productive skills tasks, speaking or writing. If
the purpose of this stage is to practice speaking, then the task the teacher suggests is a
communicative activity, which is focused on fluency practice of the TL.

3
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III. TEACHING LEXIS VIA A SITUATIONAL PRESENTATION. A LESSON SAMPLE.
1. Lead-in & Situation.The aim of this stage is to stir the students’ interest in the context of
the lesson and to introduce the target language (TL) in the context of films based on books7.

Fig. 1 Lead-in & Situation

Fig. 2 Lead-in & Situation (continued)
The students are shown a set of images on the board and they have to make predictions
about the situation suggested by the pictures. They reflect about it individually and discuss their
ideas in open class feedback (Fig. 1). Then they have to guess some words that are projected for
7
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which only some letters are provided and a suggestion of the number of letters missing from the
word. They work in pairs to find the missing words. Their answers are then checked in open class
feedback. The teacher will give the students the opportunity to check predictions by displaying the
correct answers on the board (Fig. 2).
2. Clarification.The purpose of this stage is to clarify meaning, form and pronunciation of
the TL (in this lesson the selected vocabulary is: blockbuster, storyline, script, screenwriter, cast,
setting, character, box office). In order to convey the meaning of the TL the students are asked to
match the meaning of the words with their definitions8. Students work individually and then check
their answers in peer and class feedback, when the teacher will project the answers on the board
(Fig. 3). There is also need to check the meaning of the TL, which is done by the teacher’s asking of
concept checking questions.

Fig. 3. Clarification of meaning
Then, the new lexical items will be projected on the board, and the teacher will select and
check some aspects of form for the most problematic of the TL items (in this case, the selected
vocabulary is: blockbuster and box office). These lexical items are discussed or a guided-discovery
task can be designed to check what word class they fit into, whether they are countable or
uncountable nouns, if they take the verb in the singular or plural etc. At this stage there will be pair
work and then the answers will be checked in open class feedback.
Finally, the teacher will find a model of pronunciation among the students for the most
difficult lexical items and then drill individually and chorally the correct pronunciation of the
individual sounds or the words that seem a bit problematic (for instance, blockbuster and
screenwriter), while boarding the phonemic transcription of the individual sounds or words
discussed.
3. Restricted practice.This stage aims to practice accurate use of the TL in controlled
exercises. For this reason, the students will be asked to do a restricted practice task in the form of a
gap-fill exercise, which requires them to fill in the new vocabulary items into a number of 8
sentences (Fig. 4). The teacher will monitor while they are working individually and when checking
their answers in pairs and then oral class feedback will be conducted, when the teacher boards the
answers.
8
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Fig. 4. Restricted practice

Fig. 5. Semi-restricted/Freer practice
4. Semi-Restricted/ Freer Practice.The aim of this stage is to practice accurate use of the TL
in a more personalised way. Thus, the students will be given the opportunity to practice the new
lexis in a fluency speaking activity, while having the chance to personalise the topic. Harmer shows
that the benefits of practising speaking in class, apart from general fluency, consist in that our
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“students need to speak in a number of different contexts, and for a number of different purposes”. 9
Thus, the students will be engaged in a game-like speaking activity called “What’s my favourite
film?” based on storytelling.They will be arranged in pairs and will have to tell their partner the
story of their favourite film, while employing all lexical items they have studied in the lesson (the
set of words will be boarded again and/or they it will be displayed on the handouts). Their partner
has to guess what their partner’s favourite film is. The teacher will monitor the activity and adjust
timing if needed, and also collect language errors from the students and board them for further open
class feedback (Fig. 5). The same author explains that “storytelling is a vital part of any language
user’s abilities” because it is a skill that all of us use in our daily life and because it implies
repetition, which is - in turns - “a vital part of successful language learning”.10
5. Delayed Feedback.In this stage the aim is to help the students learn from their mistakes
and to encourage them to use the new vocabulary correctly. During the previous stage the teacher
will collect target language samples for the delayed feedback session and write them on the board,
while the students are engaged in the fluency speaking activity. The teacher will ask the students to
pair check the language discussed for errors in order to become aware of their own mistakes and
have open class feedback.
IV. CONCLUSIONS
Although some criticism has been expressed in relation to this teaching technique, the
Situational Presentation or the Presentation-Practice-Production, there is a set of reasons it still
remains an effective lesson framework, which I will dwell on herein.
But first, let’s look at the drawbacks of this approach that Harmer also acknowledges. He
argues that the PPP approach is “highly teacher-centred and seems to assume that students learn in
‘straight lines’- that is, starting from no knowledge, through highly restricted sentence-based
utterances and then going back to immediate production”. 11 Though there is truth in Harmer’s
opinion that the PPP technique is rather teacher-centred, as the teacher runs the presentation of the
situation by creating a context and asking students questions in order to elicit the target language,
the students can be involved in interactive activities by being arranged in pairs or groups and
allowed to discuss in order to build up the situation themselves starting from the teacher’s input.
On the other hand, in the clarification stage, which can also be teacher-focused, the teacher
has to consider designing guided-discovery tasks instead of using a presentation or explanations so
that the students could clarify the meaning, form, and pronunciation of the target language by
themselves, with only a little guidance from the teacher.
Still, there are some advantages of such a teaching approach, which consist in that it can
offer a variety in the English language class. It is a lesson framework that can be used for all types
of lessons including those that are grammar or lexis-focused and which also allow the integration of
the practice of productive skills work (speaking and writing). Thus, this lesson framework enables
teachers to cover a large range of their students’ learning styles. By varying the teaching approach
from a text-based lesson (usually focused on reading and listening skills) to a situational
presentation, the teacher gives the students the opportunity to practise both the receptive and the
productive skills.
In addition, by creating the situation the teacher is able to adjust it to the students’ interests,
allowing them to personalise it, and thus stimulating their involvement in the lesson, a
personalisation which most coursebooks cannot allow because they display topics or contexts that
not all students can relate to.
Moreover, the technique calls for the teacher’s creativity because they have to design a
situation based on visual input, which can be achieved by means of Power Point slides, printed
pictures or even by drawing on the board. The situation can stir the students’ curiosity by the
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unpredictability of the ensuing stages and it can also motivate and engage them in building up the
situation by discussing with their peers and, thus, being able to produce the target language.
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FROM PATROL TO PAROLE – ACCOUNTING FOR THE ENGLISH
POLICE IN SEVEN KEY WORDS
Ileana Maria CHERSAN1
Abstract (en.): The British police has been acknowledged as an official institution for two centuries, but it was
its inception over a millennium ago which allowed such a rich social-professional culture to develop. This view is
supported by the survival of a repository of shifting concepts, expressed in an autonomous specialized technolect. This
paper diachronically illustrates a set of carefully selected police English words, followed by their etymological, lexical,
morphological and semantic description, proving that the British law enforcement has witnessed complex
transformations throughout the centuries and survived due to its ability to adapt and grow.
Keywords: diachronic development, conceptual frames, technolect, semantic specialisation
Abstract (ro.):Poliția britanică a fost recunoscută ca instituție oficială de două secole, însă începuturile ei cu
un mileniu în urmă au permis dezvoltarea unei astfel de culturi socio-profesionale bogate. Această perspectivă este
întărită de supraviețuirea unor concepte pastrătoare de sensuri multiple, exprimate intr-un tehnolect specializat autonom.
Lucrarea de față ilustrează diacronic o serie de cuvinte polițienești englezești atent selectate, urmate de analiza lor
etimologică, lexicală, morfologică și semantică, demonstrând că limba engleză pentru poliție a trecut prin transformări
complexe de-a lungul vremii și a supreviețuit datorită capacității de a se adapta și de a se dezvolta.
Cuvinte-cheie: dezvoltare diacronică, scheme conceptuale, tehnolect, specializare semantică

I.
INTRODUCTORY REMARKS
Language has long been considered a carrier of culture and heritage, as well as a living
entity subjected to change and development2, reflecting socially and geographically-bound concepts
in time. The same goes for any linguistic branch created and molded to support the evolution of a
particular professional field, such as the police. The language of police has been recently
acknowledged as a distinct technolect 3 , serving as a conceptual tool naming the reality of the
professional field. This becomes even more relevant when considered in diachrony, as the semantic
shifts and lexical enrichments stand as evidence of the dynamic representation of police throughout
the centuries.
This paper analyses a representative part of the British police vocabulary from various
linguistic points of view (etymological, semantic, lexical and morphological), describing the
institution they represent in its evolution. While comprehensive diachronic descriptions have been
tried before4, this article shows that even a few well-chosen words can illustrate the depth and scope
of the field. Such terminology proves the existence of a specialized language at its present state,
naming just a few: specialisations (constable), technical words (identity kit), slang (bobby),
initialisms (GSR), abbreviations (perp), clippings (cybercrime). The English police terminology
also demonstrates an intricate evolution throughout history, where meanings were lost (arrest),
added (enforce) or changed, new words or derivatives appeared (enforcement) or disappeared (to
thief) in connection to the development of the British police.
II. THE POWER OF ARREST
Mentioned first in the fourteenth century, arrest as a noun still keeps the obsolete verbal
senses: the act of standing still, halting, or stopping. Its police-related sense has also remarkably
survived six centuries:
“An arrest (…) may be called the beginning of imprisonment"5.
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The specialized sense used in policing is the apprehending or restraining of one's person, in
order to be forthcoming to answer an alleged or suspected crime, as well as ‘the condition resulting
from being arrested’; ‘custody’, ‘imprisonment’, and the condition of being under arrest: ‘under
legal restraint’, ‘in the hands of the law’, arrested. Words with similar meanings are detention,
custody, remand, but they lack the dynamic semiotics of arrest and share the property of policerelated events occurring after the arrest.
As a verb, arrest is even richer, exemplified by the general meanings ‘stop, stay, remain,
rest’ (now obsolete) and ‘detain’, all the way to the medical phrase ‘to suffer cardiac arrest’ and
legal phrase ‘to arrest judgment’ (to stay proceedings after a verdict, on the ground of error).
Specialized, arrest refers to the idea of stopping and laying hold of. Policing brought the specialized
meaning of the power to capture, seize, lay hold upon, or apprehend by legal authority as in
restraining a man of his liberty, obliging him to be obedient to the law.
This key word also forms collocations and other expressions: ‘arbitrary arrest’, ‘arrestable
offence’ (UK), ‘arrest and detention in pursuance of criminal law’, ‘arrest warrant’; ‘provisional
arrest’, ‘under (house) arrest’, as evidence of a consecrated use in time and a steady development of
referentiality in the area of policing.
III. BOBBY ON THE BEAT
Capitalized Bobby is the short form of Bob, familiar moniker of popular male name Robert.
In policing, bobby was memorably coined in relation to British Home Secretary Sir Robert Peel,
who oversaw the creation of London’s first organized and professionalized police force, passing
reforms and the new and consolidated Metropolitan Police Act in 1828:
“I heard her say ‘a bobby’, it was a signal to let them know a policeman was coming”6.
Modern policing initiated by Peel also meant law enforcement corps accountable to both
regular citizens and ruling classes, which made them more popular and acknowledged:
“[He] might have been killed only that the bobbies interfered”7.
Bobby is still used as a slang nickname for a male police officer, with an old-fashioned and
somehow derogatory connotation for the police patrolling the streets, first responders, warrant and
parking officers, usually low rank executive police:
“Frequently when the constables made their appearance they were hooted and insulted,
mobs following them crying out ‘crusher’, ‘raw lobster’, ‘Bobbies’, and ‘Peelers’8.
Other names for amember of a law-enforcementagency are uncomplimentary: peeler (again
a derivative from Sir Robert Peel) bull, cop, bluebottle, copper, fuzz, flatty, mug, pig, pink, turnkey,
Old Bill, po, shamus or denoting specializations: captain, chief, sheriff, Supt., for policemen in
charge of stations, tec, dick, gumshoe, hawkshaw, sleuth, rozzer, plainclothes for detectives, tracer,
gendarme, speed cop, mater maid, mountie, shoofly, tail, lollipop, pointsman denoting various
police duties. Among these, bobby holds a key position in the British police slang, bearing witness
to two centuries of modern law enforcement.
IV. LAW ENFORCEMENT
Enforce is yet another term strongly associated with policing, by its denotative main
meaning ‘to put force or strength into’. Coming into existence from late Latin enforcier, the words
also has an older, more specialized yet now obsolete meaning ‘to occupy in force’. Another
obsolete reference is ‘to strengthen in a moral sense; to encourage’. Likewise, another long
forgotten meaning is ‘to add force to, intensify, strengthen’ (a feeling, desire, influence). Enforce as
‘to press home’ (an argument, etc.), ‘to urge’ (a demand, etc.) is still in use. Other meanings were
attached to enforce: ‘to assert’, ‘argue forcibly’, ‘exert oneself’, ‘to strive after’, ‘rush into’; ‘to
attempt’, physically or mentally. Closer to the police-related meaning is ‘to use force upon’; ‘to
press hard upon’, which is also used figuratively. Another meaning with figurative nuances is ‘to
6
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overcome by violence’; ‘to take (a town) by storm’; ‘to force, ravish’ (a woman). Still in this
semantic area, enforce claims the meaning of ‘compel’, ‘constrain’, ‘oblige’, said of both persons
and circumstances.
Closer to the specialized meaning related to the powers of authorities is ‘to compel by
physical or moral force’ (the performance of an action, conformity to a rule, etc.); ‘to impose (a
course of conduct) on a person’:
“This course was inforced upon them by a Roman Constitution”9.
Finally, it is the 14th sense that is appropriate to policing: ’to compel the observance of’ (a
law); ‘to support by force’ (a claim, demand, obligation):
“This law was inforced with a rigour at once cruel and ludicrous”10.
As a derivative, enforcement, refers mainly to the action or process of ‘enforcing, or urging
a demand’, ‘pressing home an argument, representation, or statement’. As before, the police-related
meaning leads to ‘the forcible exaction of a payment, an action’, ‘the enforcing or compelling the
fulfillment of’ (a law, demand, obligation).
Also used as an attribute, enforcement collocates with officer, staff, work. Law enforcement
is a relatively new compound, as ‘enforcement of the law by law-enforcers’:
“Dowel was found knifed, dead. That gives us a little job of law enforcement to do”11.
Seen as a system by which organized professionals identify or dissuade people who break
the laws of a society, law enforcement has gradually expanded its meaning to cover the work done
in courts, prisons, surveillance, intelligence, fire-fighting, riot control, military police, border
guarding and others, including policing. This makes enforce a concept that survived and grew to
support the social reality it has gradually got to reflect.
V. WHO’S THIS MUG?
Mug originated as 18th century slang, denominating a face, especially an unattractive one, or
a grotesque or exaggerated (and frequently humorous) facial expression, a grimace. A dramatic
semantic shift identified mug as the mouth, with the chilling extension as a verb meaning ‘the act of
throttling a person by covering the mouth and nose’. A century later, the term resurfaced in the US
and was imported back into the UK with the specialized meaning used especially in police records
‘photograph or other likeness of a person's face’:
“Nulty turned over a photo and handed it to me. It was a police mug, front and profile”12.
Compounds verify a long history of specialized use, starting a hundred years before
Facebook with mug book, ‘a book containing photographs of people's faces, especially in police
records’:
“The next day, at the police station, a woman customer who had witnessed the holdup and
murder picked out from the mug book the appellant as one of the bandits”13.
Similarly, mug shot refers to a photograph of a person's face as it features in police records:
“Police passed around a mug shot of Willie”14.
As illustrated, this term shares a substantial linguistic realm with the others reflecting policing in
the UK, featuring extreme specializations, geographical rebounds and heavy compounding.
VI. GOING ON PATROL
Borrowed in the 15th century from Middle French ‘patrouiller’, meaning ‘to paddle in the
mud’, going on patrol had a derogatory, diminutive, or frequentative sense, chiefly in slang. The
military use was probably at first French military slang, patrolling consisting often of ‘tramping
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through mire and wet ground’. The French word was borrowed into many European languages
(either directly or indirectly), but in most cases the noun came before the verb.
One of the earlier senses was ‘to go about at regular intervals in order to keep watch and to
guard or protect something’:
“To mount considerable number of good horse that may Petrole every houre of the night and
prevent the bodying of the Saints”15, also used figuratively and in extended use. As a transitive
verb, patrol means ‘to go round, over, or along (an area, building, etc.) at regular intervals in order
to keep watch and to guard or protect it’, as in:
“Roadblocks were erected, and helicopters patrolled the highways”16.
Patrol(l)ing as a derivative got its specialized police related sense two centuries after its
inception as a French borrowing
“A patrolling policeman heard cries for help”17.
Despite its comparatively limited lexical span and semantic field, patrol has made a career as
a key concept in British law enforcement due to its persistent denominative sense uncorrupted by
former obsolete pejoration.
VII. A NEW SHERIFF IN TOWN
With more than one hundred spellings used sometimes interchangeably since its first
attestation a millennium ago, sheriff boasts a semantic field matched only by another conceptual
mammoth of policing constable. To list a few: ‘scyrreve, pl. scirerevan, shireve, schyrryve,
shearive, shyreyffe, sherife shrieff’, we go back to its etymological form shire-reeve, with the broad
meaning of ‘district under a person's administration, province’:
“Whether the Bp. of Oxford was to be put in the presidents Office and yt being a Freehold
by any but the sherive”18.
Historically, in England before the Norman Conquest, the scírma was a high officer, the
representative of the royal authority in a shire, responsible for the administration of the royal
domain and the execution of the law. After the Conquest, the office of sheriff was provably
continued, but the functions have dramatically narrowed down. At the present time the high sheriff
is responsible for keeping prisoners in custody, summoning jurors for the High Court, executing
writs and presiding parliamentary elections for the county.
Similar functions have been preserved in Scotland and Ireland from the 12th century, and
they have been applied to similar officers such as governors of a district or city, a meaning which is
now recorded as obsolete. What is surprising is the later American use, much closer to the
semantics of policing:
“The Sheriff was confident that he [the murderer] would be captured before night”19.
Lexically, the word spawned offspring such as deputy sheriff, under-sheriff, vice-sheriff,
high sheriff, sheriff major, as distinguished from a deputy or subordinate, as well as slang phrases:
sheriff's basket (a container set to receive charitable doles for the prisoners), sheriff's posts (two
painted posts, set up at the sheriff's door, to which proclamations were affixed). All these semantic
and lexical shifts make the sheriff an institution which survived the passing of time by adapting to
social realities.
VIII. ON PAROLE
Also recorded as upon parole, the word originally meant ‘on word of honour, by oath’, a
sense preserved from 16th century French; a later specialized meaning associated to the military
referred to ‘being released under oath or on word of honour’. A relatively modern extension is that
of being ‘released from a custodial sentence under certain terms and conditions’:
15
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“If he was sent up two years ago and is out now, he's on parole”20.
In policing parole is recorded as ‘a conditional release of a prisoner, either temporarily for a
special purpose or permanently, on the promise of good behavior’, as well as the terms and
conditions attached to such a release and the state of being so released:
“Life sentences were usually terminated by parole after a maximum of nine or ten years'
incarceration”21.
The record linguistic development is seen in the heavy compounding of parole, collocating
with agreement, board, breaker, camp, card, date, engagement, hearing, jumper, licence, matron,
officer, papers, review, scheme, sponsor, system, violation.
IX. SUMMARY OF FINDINGS AND PRACTICAL IMPLICATIONS
One striking aspect of police English is its relation with the culture, society and knowledge
it represents, possibly more acute that most technolects which developed to cover widely spread
functions, rather than geographically bound realities. Metonymic developments (bobby) and
territorial coverage (sheriff) account for a language that seems to consider origins and national
culture above the obvious expansions of any other specialized language.
What is more, while most technolects are characterized by monoreferentiality, conciseness,
denotative function and referential precision, among others 22 police English records surprisingly
complex stylistic ranges (mug) and lexical fields (arrest). Their semantic frames stretch comparative
to fiction, which may partially account for the popularity of English detective stories and crime TV
series.
The scope of this research is limited to a series of typical lexemes, yet many more await
examination to service the establishment of police English. To name just a few featuring a high
lexical distribution: duty, evidence, guilty, felony, fingerprints; high specialisation: firearm,
intelligence, forensic, hit-and-run, home office; persistence in time: constable, inspector, homicide,
jail, officer; abundant stylistic register: nick, cop, nark, bust. A further exploration of English police
vocabulary and its development in time may also shed light on the relation between the institution
of police in countries sharing the language on various continents. In schools, a diachronic
exploration of police lexical and semantic frames may act as a strong motivator to compare the
evolution of our own police system with the English one.
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IDENTIFICAREA COMPORTAMENTELOR SUSPECTE ÎN AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL „HENRI COANDĂ” BUCUREȘTI. BUNE PRACTICI /
SUSPECT BEHAVIOR IDENTIFICATION IN ”HENRI COANDĂ”
BUCHAREST INTERNATIONAL AIRPORT. GOOD PRACTICES
Ion-Cristian CĂLEA1
Abstract (en.):”Henri Coandă” Bucharest International Airport is not only the main gateway to enter or exit
Romania, but also an important transit point.
The Border Police, as representative of the Ministry of Internal Affairs, is the institution with the oldest tradition in
this airport, and, at the same time, with the most spectacular evolution. Currently, the Center for Surveillance and Control of
Border Crossing in Bucharest and Otopeni Airports, as a representative of the Romanian Border Police, is a trusted partner of
the Frontex Agency and is constantly establishing good practices regarding border control.
By participating in the pilot programs for detecting suspicious behaviors, by applying the most recent good
practices proposed for the persons’ control, by opening to numerous pilot projects for testing and implementing new
border control technologies, all in a non-discriminatory manner, in full accordance with the fundamental rights, the
Center for Surveillance and Control of Border Crossing in Bucharest and Otopeni Airports, together with its partners
has become a banner, a guiding light for many homologous institutions at national, European and international level
and transmits to the people who pass through this airport, and not only , a sense of order, confidence and rule of law.
Keywords: pilot project, paradigm shift, behavioral detection, airport checks, inter-institutional cooperation
Abstract (ro.): Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București este nu numai principala poartă de intrare
sau de ieșire din România, dar și un important punct de tranzit.
Poliția de Frontieră, ca reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, este instituția cu cea mai veche tradiție
în acest aeroport, și, totodată, cu cea mai spectaculoasă evoluție. În prezent, Centrul de Supraveghere și Controlul
Trecerii Aeroporturi București Otopeni, ca reprezentant al Poliției de Frontieră Române, este un partener de încredere al
Agenției Frontex și stabililește continuu bune practici în ceea ce privește controlul de frontieră.
Prin participarea în programele pilot de detectare a comportamentelor suspecte, prin aplicarea celor mai noi
bune practici propuse pentru controlul persoanelor, prin deschiderea către numeroase proiecte pilot de testare și
implementare a noilor tehnologii de control la frontieră, toate într-o manieră nediscriminatorie, în deplină concordanță
cu drepturile fundamentale, Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București Otopeni,
alături de partenerii săi a devenit un portdrapel, o lumină călăuzitoare pentru multe instituții omoloage pe plan intern,
european și internațional și transmite persoanelor care tranzitează acest aeroport, și nu numai, un sentiment de oridne,
încredere și domnie a legii.
Cuvinte cheie: proiect pilot, schimbare de paradigmă, detecție comportamentală, verificări în aeroport,
cooperare inter-instituțională

I. INTRODUCERE
Titlul poate părea atotcuprinzător pentru un nespecialist, însă destul de vag din perspectiva
unui polițist de frontieră, lucrător vamal, polițist din cadrul Poliției Transporturi, lucrător al Brigăzii
Antitero sau Direcției de Securitate Aeroportuare din cadrul Aeroportului Internațional „Henri
Coandă” București.
Este oare posibil totuși ca termenul suspect să aibă conotații diferite pentru categoriile
profesionale sus-menționate? Cu siguranță răspunsul este afirmativ, datorită atribuțiilor diferite ale
structurilor din care fac parte acești lucrători, însă de multe ori bazându-ne pe explicații științifice
sau pur și simplu instinctual observăm persoane și putem afirma fără echivoc faptul că acestea au un
comportament neobișnuit, ceva este în neregulă, fără a putea menționa exact că este vorba despre
pregătirea unui incident de securitate, a unei infracțiuni transfrontaliere sau la regimul vamal sau
este doar o angoasă de moment fără vreun temei prestabilit de a acționa în afara normelor legale.
În anul 2014, la nivelul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a fost
identificată oportunitatea dezvoltării unui program de detecție comportamentală care a implicat și a
deservit interesele tuturor entităților responsabile cu securitatea aeroportuară și nu numai, ce a venit

1
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ca o măsură suplimentară de securitate pentru a spori siguranța în aeroport și siguranța națională
prin detecția organizată a comportamentelor suspecte, indiferent de natura acestora.
În acest proiect au fost implicate, pe lângă Compania Națională Aeroporturi București,
reprezentată prin Direcția de Securitate Aeroportuară, și instituțiile din sistemul de ordine publică și
siguranță națională, care își desfășoară activitatea în Aeroportul Internațional Henri Coandă
București, și anume: Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București
Otopeni, Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism, Serviciul de Poliție Transporturi
Aeriene, Biroul Vamal Otopeni Călători și Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov.
Această inițiativă a avut ca fundament prevederile Anexei 17 de Securitate la Convenția
Internațională a Aviației Civile, Ediția 9/2011, Manualul de Securitate ICAO (Doc. 8973/9-ICAO,
2014), Regulamentul Comisiei Europene nr.300/2008, Planul Național de Securitate Aeroportuară
(aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1193/2012), Planul se Securitate al Aeroportului Internațional
Henri Coandă București și Strategia Conferinței Aviației Civile Europene privind Detecția
Comportamentală.
II. MOTIVAȚIE
Securitatea aviației civile se remarcă definitoriu prin reactivitate. Majoritatea măsurilor sunt
dispuse în urma evenimentelor de securitate, ceea ce nu conduce la o protecție suficientă, avându-se
în vedere vastele resurse și puterea creativă ale grupărilor teroriste. Toate resursele materiale
(echipamente și tehnologii de securitate) sunt din ce în ce mai performante în vederea unei protecții
reale a aviației civile împotriva oricărui act de intervenție nelegală.
Data de 11 septembrie 2001 reprezintă momentul de răscruce începând cu care, la nivel
global, măsurile de securitate au fost regândite. Cu toate acestea și pro argumentație pentru
exercițiul susținut și integrat al întregului proces de securitate a aviației civile, după doar trei luni,
Richard Reid a reușit îmbarcarea într-o cursă aeriană transatlantică având asupra sa un dispozitiv
exploziv ascuns în pantofi 2 , demonstrând astfel limitele echipamentelor folosite la controlul de
securitate. Se poate afirma că acest eveniment marchează un debut ideologic, atât în Statele Unite
ale Americii, cât și în Europa, în favoarea unor măsuri de securitate pro active pentru identificarea
amenințărilor în faza incipientă: analiza comportamentală.
Analiza comportamentală, în acest context, este un concept ce utilizează resursele factorului
uman cu responsabilități în securitatea operațiunilor de aviație civilă, prin care se reușește suplinirea
lacunelor în abordarea standardizată a controlului de securitate, lacune caracterizate prin
concentrarea pe detectarea articolelor interzise, fiind ignorate persoanele implicate în transportul
lor. Este greu să afirmăm în acest moment că există un echipament, oricât de performant, care poate
să detecteze intenția unei persoane, lucrul acesta devine posibil prin intermediul analizei
comportamentale. Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Israel sunt pionieri și modele de
bune practici în ceea ce privește dezvoltarea programelor de detecție comportamentală funcționale,
ca nivel adițional pentru măsurile de securitate deja existente, iar în continentul european actualele
tendințe sunt de a implementa și de a utiliza eficient această metodă pentru o protecție sporită a
operațiunilor specifice aviației civile.
Începând cu anul 2014, la nivelul Aeroportului Intenațional Henri Coandă București a fost
identificată oportunitatea implementării unui program de detecție comportamentală, cu implicații și
beneficii pentru toate entitățile responsabile cu asigurarea securității aeroportuare, ca o măsură
suplimentară de securitate destinată siguranței, ordinii publice și gradului de confort în acest
aeroport internațional, prin detecția comportamentelor suspecte, respectiv a intențiilor ostile, fără a
ține cont de natura acestora, de finalitate și de structura competentă pentru gestionarea acestor
litigii. Aceste măsuri apar în contextul unui sistem de securitate bazat pe evaluarea riscurilor, care
nu se concentrează doar pe dezvoltarea echipamentelor și tehnologiilor de securitate, ci pune accent
pe detecția și gestionarea amenințărilor potențiale din partea pasagerilor, respectiv persoanelor care
tranzitează aeroportul.
2
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Cu toate că nu poate fi susținută practic existența unui sistem de securitate perfect, se poate
crea un sistem care să minimalizeze riscurile. În acest sens, consider că un sistem de securitate
aeroportuară, total ancorat în tehnologie, este limitativ și imperfect în acest moment. Când vorbim
de securitatea aviației civile și nu numai, putem considera că riscul constituie o interacțiune a trei
factori: amenințarea, vulnerabilitatea și consecința sau impactul. Pentru a avea o strategie
atotcuprinzătoare ar trebui luată în considerare diminuarea celor trei elemente în vederea atenuării
riscurilor.
III. SOLUȚII
O soluție este dată de examinarea indicatorilor comportamentali manifestați de pasageri,
respectiv persoanele care tranzitează aeroportul. În contextul în care personalul cu responsabilități
în controlul de securitate se canalizează pe identificarea articolelor interzise, este ușor să se piardă
imaginea de ansamblu. Expertul israelian pe probleme ale aviației civile, Raphael Ron3, susține că
limitarea la listele de articole intezise și la tehnologia de detecție a acestora conduce la reducerea
abilităților sistemului de a da un răspuns amenințărilor noi4, dând ca exemplu cazul 9/115, când
cutter-ele nu figurau la momentul respectiv pe lista articolelor interzise și afirmă, de asemenea, că
nu a existat vreun atac terorist planificat care să fi fost prevenit numai prin detecția articolelor
interzise care urmau a fi folosite.
Aceste afirmații nu exclud importanța echipamentelor și tehnologiilor de detecție, dar
subliniază faptul că, pentru o eficiență maximă, este necesară și utilizarea altor tehnici de evaluare a
amenințărilor, respectiv de minimizare a vulnerabilităților. Așadar, sistemul de securitate se dorește
a nu fi doar reactiv, folosind măsuri caracterizate în mare parte de rigiditate și inflexibilitate, în
vederea unui screening uniform, ci va urma abordarea lucrurilor într-un sens pro-activ, cu accent pe
impredictibilitate și flexibilitate.
O abordare centrată pe risc, ce se bazează pe informații, poate fi adaptată la schimbările din
peisajul amenințărilor, poate evolua odată cu aceste schimbări și are mai multe niveluri,
încorporează mai multe elemente, cu o relativă independență, astfel încât eșecul unei componente să
nu expună întreg sistemul unui nivel de risc de neacceptat. O măsură adițională la sistemul de
securitate aeroportuară, în acest context, poate fi constituită de un program de detecție a
comportamentelor suspecte. Acesta este un instrument care poate să identifice gradul de risc
prezentat de persoanele care tranzitează aeroportul, folosindu-se de tehnici de analiză
comportamentală și intervievare. Există studii în domeniu care arată că tehnicile de detecție
comportamentală pot fi de până la 10 ori mai eficiente în identificrea persoanelor care prezintă un
risc ridicat față de selecția aleatorie. Totodată, utilizarea tehnicilor de intervievare poate crește
șansele de detecție de până 20 de ori6.
Analizând istoricul actelor de intervenție nelegală, putem descoperi că un astfel de program
ar fi fost de mare folos la prevenirea unor acte ce au pus în pericol aviația civilă. Ținând cont de
evenimentele din 9 septembrie 2001, se poate afirma că a avut loc o substanțială modificare de
paradigmă prin faptul că anterior producerii acestor atacuri grupările teroriste au studiat și
documnetat atât operațiunile de aviație civilă, cât și măsurile de securitate din aeroporturi timp de
aproximativ 6 luni.
A fost astfel identificată nevoia de a se descoperi cu anticipație actele ce constituie
cercetarea ostilă, ca etapă de pregătire a unui atac. Abordarea actuală, ce se bazează în mare parte
pe detectarea de articole interzise, nu este în măsură să acopere acest tip de incidente de securitate.

Raphael Ron a fost directorul structurii responsabile cu securitatea aeroportuară în Aeroportul Internation Ben-Gurion,
Tel-Aviv, Israel, în perioada 1997 – 2001, actual președinte și director executiv.
4
http://intpolicydigest.org/2012/06/19/what-israeli-airport-security-teaches-theworld/?fbclid=iwar1a39vw0sy7f6yqk3yt0k0ffz_zoyszmsgty1cf7ezgnduqxx1ld40oyti, what israeli airport security
teaches the world, daniel wagner și james bell
5
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6
Studii dezvoltate de Emotional Intelligence Academy.
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Măsura de identificare a comportamentelor suspecte poate răspunde acestor nevoi, mărind
astfel eficiența actualului sistem de securitate.
În cadrul proiectului dezvoltat la Aeroportul Internațional Henri Coandă București privind
implementarea programului Identificarea comportamentelor suspecteau fost stabilite următoarele obiective:
a) cooperarea interinstituțională în vederea testării și validării în practică a tehnicilor de
analiză comportamentală și intervievare pentru identificarea intențiilor nelegale și
analizarea acestui tip de măsuri la scară națională, ca obiectiv general;
b) specifice:
1) identificarea comportamentelor suspecte pentru prevenirea producerii unor acte ostile;
2) reducerea sau limitarea efectelor unor acte nelegale;
3) detecția cercetării ce are ca scop actele nelegale;
4) asigurarea unui flux informațional și decizional eficient și flexibil;
5) asigurarea unui răspuns optim, rapid, eficient și proporțional cu amenințarea;
6) prevenirea și combaterea infracțiunilor de furt săvârșite în aeroport, majoritatea
având ca subiect pasiv pasagerii;
7) identificarea persoanelor urmărite care tranzitează aeroportul;
8) prevenirea și combaterea migrației ilegale;
9) prevenirea și combatearea infracționalității transfrontaliere (trafic de droguri, trafic
de persoane, trafic ilegal de arme, muniții, substanțe interzise, radioactive, scoaterea
ilegală din țară a bunurilor de patrimoniu);
10) prevenirea și combaterea infracțiunilor de fals intelectual;
11) asigurarea și restabilirea ordinii publice pe aeroport (prevenirea actelor de violență,
vandalism, tentative de sinucidere, controlul mulțimilor).
Acest program a fost prevăzut a se desfășura în 4 etape și anume:
- etapa inițială de implementare la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă
București (6 luni);
- etapa de evaluare a rezultatelor implementării (1 lună);
- etapa destinată feedback-ului și îmbunătățirii (3 luni);
- etapa dedicată recomandărilor și implementării la nivel național.
În ceea ce privește resursele umane, s-a urmărit alocarea de la 5 până la 60 de lucrători de
către următoarele instituții: Biroul Vamal Otopeni Călători, Inspectratul General al Poliției Române,
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția de Securitate Aeroportuară, Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române, Serviciul Antitero.
Au fost stabilite 7 perioade de pregătire specializată, asigurate de Paul Eckman
International 7 , respectiv Emotional Intellingence Academy, prin specialistul Cliff Lansley, pe
parcursul a doi ani, ultima sesiune constând într-o sesiune de formare a formatorilor. Furnizorul
pregătirii, pe lângă sesiunile specifice, a oferit benefiaciarilor și 50 de licențe ale unui program
virtual dedicat pregătirii în domeniul recunoașterii microexpresiilor faciale.
Centrul de cooordonare la nivelul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București s-a
constituit printr-un punct unic de raportare dotat cu cu toată logistica necesară și conectivitate la
subsistemele TVCI / CCTV8).
Totodată, au fost create proceduri de lucru agreate de toți participanții din cadrul acestui proiect.
În ceea ce privește pregătirea, s-a pus accent pe analiza în timp real a celor 6 canale și anume:
a) analiza feței, prin raportare la microexpresiile faciale, ținând cont de următoarele particularități
ale acestora:
1) anomalia;
2) durata;
3) simetria (cu excepția disprețului);
https://www.eiagroup.com/paul-ekman/. Paul Ekman International este o societate înființată cu scopul de a face
abilitățile emoționale și programele de detectare a comportamentelor simulate mai accesibile în întreaga lume, bazânduse pe activitatea profesională a doctorului în științe comportamentale Paul Ekman.
8
Sistem de monitorizare video cu circuit închis (TVCI – televiziune cu circuit închis; CCTV – closed circuit television systems).
7
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4) sincronizarea (cu emoțiile trăite);
b) analiza corpului persoanei, prin raportare la:
1) anomalii ale gesticii (microgesturi – mișcări ale capului, umerilor, mâinilor, gurii,
alte mișcări în neconcordanță cu contextul, mișcări înainte și înapoi);
2) gesturi ilustratorii (sublinierea cu degetul a unui cuvânt, intensificarea folosirii
acestor gesturi sau, dimpotrivă, descreșterea ritmului de folosire a lor, precum și
nesincronizarea cu alte canale);
3) gesturi manipulatorii (manevrarea pixului, a verighetei - intensificarea folosirii
acestor gesturi sau, dimpotrivă, descreșterea ritmului de folosire a lor);
4) tensiunea musculară (disconfort, mascarea unor stări, control, ancorare);
5) ochi (privire fixă, privire încruntată, intensitatea, durata și momentul clipirilor, toate
corelate cu celelalte activități – vorbire, ascultare, citire, vorbire);
c) analiza vocii, prin raportare la:
1) ritm – creșterea sau descreșterea intensității;
2) volum – creșterea sau descreșterea intensității;
3) ton – ascuțit sau domol;
d) stilul interacțiunii, prin raportare la:
1) fluxul verbal (pauze vorbite –hmmm, păi și pauze nevorbite; bâlbâieli; schimbări de
viteză și ritm);
2) imprecizie, ambiguitate ( lipsa unui răspuns; răspunsul dat însă pentru o altă
întrebare; neputința de a înțelege întrebări simple; repetarea întrebărilor; calificarea
subiectului – excludere, siguranță, probabilitate, evitarea negării directe, atitudine
defensivă/ofensivă, pasarea răspunderii, omisiune);
3) managementul impresiilor (referirea la religie, credință, valori, caracter;
predictibilitate; politețe/impolitețe, în neconcordanță cu contextul; referirea la
dovezi, probe)
e) conținutul verbal, prin raportare la:
1) timpul verbelor (folosirea greșită a timpului trecut, prezent, viitor, condițional în
legătură cu contextul existent);
2) distanțarea (schimbarea pronumelor, a subiectului; folosirea termenilor cu impact
emoțional; preocupare în neconcordanță cu contextul);
3) criteriile de clasificare a conținutului unei declarații (lipsa logicii; reproducere
structurată, lipsită de spontaneitate, calitatea și cantitatea detaliilor; ancorarea în
context; descrierea interacțiunilor; admiterea posibilității pierderii memoriei;
conștientizarea stării mentale, pentru sine sau pentru altă persoană);
4) parapraxis (eroare freudiană, în traducere liberă start fals sau gura păcătosului adevăr
grăiește);
f) psihofiziologie, prin raportare la :
1) ritm cardiac (accelerat/lent, variabil);
2) reacția la nivelul pielii (transpirația la nivelul mâinilor, capului, corpului);
3) temperatura (la nivelul picioarelor, brațelor, degetelor, feței, trupului);
4) tensiunea arterială (crescută sau scăzută);
5) respirația (ritm și intensitate);
6) digestia (activă/inactivă, asociată cu salivația);
7) pupila (dilatată sau contractată).
Conform teoriei lui Cliff Lansley9, identificarea a 3 indicii prin intermediul celor 6 canale
sus menționate, într-un interval de 7 secunde, conduce la identificarea unui hot spot, ce trebuie
analizat cu atenție, în contextul dat, de cele mai multe ori indicând minciuna/înșelăciunea.

C. Lansley, consilier în domeniul analizei comportamentale pentru B.B.C., Discovery Channel, Association of
Certified Fraud Examiners (A.C.F.E.), Global Real Estate Securities Portfolio Fund (A.B.R.E.S.C.E.), Serviciul Român
de Informații (S.R.I.), Direcția de Securitate Aeroportuară (Compania Națională Aeroporturi București), The
9
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În cadrul acestui proiect, lucrătorii tuturor instituțiilor angajate au fost pregătiți de către
colegii lor formatori în sesiuni teoretice și practice cu privire la folosirea acestor canale în
activitatea specifică, analiza rezultatelor, oferirea unui răspuns și luarea deciziilor legale, conform
procedurilor și legislației în vigoare.
IV. CONCLUZII
Cele mai multe dintre instituțiile implicate, având acces la imagini video prin intermediul
sistemului video cu circuit închis, au posibilitatea să înregistreze evenimentele de interes și să le
prelucreze cu întreg personalul în cadrul sesiunilor periodice de pregătire sau ori de câte ori situația
operativă o impune. Rămâne însă de văzut dacă vor fi întocmite proceduri în acest sens, în contextul
analizării uniforme a prevederilor Regulamentului 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
cu aplicabilitate din 25 mai 2018 – în conformitate cu articolul 6, prelucrarea este legală numai dacă
și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: [..] prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea
autorității publice cu care este învestit operatorul;
Concluzionând, se poate afirma că atât în ceea ce privește detectarea comportamentelor
suspecte, precum și controlul persoanelor vulnerabile, în special minorii, la nivelul Aeroportului
Internațional Henri Coandă București, a existat și s-a perpetuat o dorință de perfecțioanare și de
eficientizare a acestor activități, în concordanță cu cele mai noi tendințe în domeniu și cu
respectarea principiilor de bază consacrate de drepturile fundamentale.
V.
1.
2.
3.
4.
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DOBÂNDIREA STATUTULUI DE CETĂȚEAN ROMÂN CU DOMICILIUL
ÎN MAREA BRITANIE ÎN CONTEXTUL BREXIT / ACQUIRING
THE STATUS OF ROMANIAN CITIZEN WITH DOMICILE
IN THE UNITED KINGDOM IN THE CONTEXT OF BREXIT
Sergiu VASILE1
Cristina-Mihaela COJOCARIU2
Abstract (en):The Brexit agreement provides for a transitional phase, up until theend of 2020, pertaining to the
right to free movement. In the context of the United Kingdom's exit from the European Union, citizens of EU Member
States within the United Kingdom will be able to continue living, working or studying in this country only after they
have registered as residents of the EUSS (EU Settlement Scheme). This procedure establishes two variants of residence
in the United Kingdom of Great Britain: settled status (if applicants have already lived there for at least 5 years) or presettled status (if they have lived in this country for less than 5 years). Registration in the EUSS grants EU citizens the
right of residence after December 31, 2020 (in the case of the UK leaving the EU without an agreement), respectively
on June 30, 2021 (in the case of a BREXIT with agreement). Given the intention of the UK to leave the EU block, there
are concerns, both from the UK and Romanian authorities, for identifying appropriate solutions to minimize the effects
of Brexit towards the Romanian citizens.
Keywords: Brexit agreement, the right to free movement, transitional phase, registration as residents, two
variants of residence, citizens of EU Member States, Brexit with agreement
Abstract (ro):Acordul Brexit prevede o fază de tranziţie, până la sfârşitul anului 2020, privind dreptul la libera
circulaţie. În contextul ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre UE aflaţi pe teritoriul
Regatului Unit vor avea posibilitatea de a continua să locuiască, să muncească sau să studieze în această ţară numai
după înregistrarea lor ca rezidenţi în cadrul procedurii EUSS(EU Settlement Scheme).Această procedură stabileşte două
variante de rezidenţă în Regatul Unit al Marii Britanii: settled status (dacă solicitanţii locuiesc deja acolo de cel puţin 5
ani) sau pre-settled status (dacă locuiesc în această ţară de mai puţin de 5 ani).Înregistrarea în EUSS le dă dreptul de
rezidenţă cetăţenilor UE după data de 31 decembrie 2020 (în cazul ieşirii Regatului Unit din UE fără un acord),
respectiv 30 iunie 2021 (în cazul unui BREXIT cu acord).Având în vedere intenția Marii Britanii de a părăsi blocul
comunitar, există preocupări, atât din partea autorităților din Regatul Unit, cât și din partea celor române, pentru
identificarea unor soluții adecvate de minimizare a efectelor Brexit-ului față de cetățenii români.
Cuvinte-cheie: Acord Brexit, dreptul la libera circulație, fază de tranziție, înregistrarea ca rezidenți, două
variante de rezidență, cetățenii statelor membre UE, Brexit cu acord.

I. INTRODUCERE.
Dreptul la liberă circulaţie este una din cele patru libertăți fundamentale garantate la nivelul
Uniunii Europene, alături de libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor.
În ceea ce privește persoanele, libertatea de circulație se regăsește alături de alte drepturi
cetățenești precum: libertatea de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară,
libertatea de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.
Cu toate acestea, libera circulaţie poate face obiectul unor restricţii dacă se cere evitarea
unui pericol grav care ameninţă ordinea constituţională, pentru prevenirea riscului răspândirii unei
epidemii, precum şi pentru evitarea consecinţelor unei calamităţi naturale.
Noțiunea de „liberă circulaţie” a existat încă de la înfiinţarea Comunităţii Europene, în 1957.
De asemenea, „libera circulaţie” se regăsește reglementată și în:
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului3 art. 13, conform cărora, orice persoană are
dreptul să circule liber şi de a-și alege reşedinţa în interiorul granițelor unui stat. Orice persoană are
dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa şi de a reveni în ţara sa4;

Academia de Poliție Al. I. Cuza, Aleea Privighetorilor nr. 1A, Sector 1, București,
sergiu.vasile@academiadepolitie.ro
2
Ministerul Afacerilor Interne-Direcția Generală de Pașapoarte, cojocariu.cristina@yahoo.com
3
Adoptată la 16 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a
Organizației Națiunilor Unite, constituie aducerea la îndeplinire a unuia dintre scopurile ONU aşa cum sunt acestea
indicate în art. 1 din Carta ONU şi anume acela de a dezvolta şi încuraja respectarea drepturilor omului, a libertăţilor
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- Pactul internaţional cu privire la drepturile politice şi civile din 1966, ratificat de România
prin Decretul nr. 212/1974. Astfel, articolul 12 consacră dreptul de a circula liber şi de a alege liber
reşedinţa persoanei care se află în mod legal pe teritoriul unui stat. De asemenea, orice persoană
este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv propria ţară. Aceste drepturi pot face, potrivit aceluiaşi
articol, obiectul unor restricţii dacă acestea din urmă sunt prevăzute prin lege, necesare pentru a
ocroti securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi
libertăţile altor persoane 5;
- Protocolul adiţional nr. 4 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg în 1963, la care România a aderat prin Legea nr.
30/1994. În articolul 2, protocolul reglementează libertatea de circulaţie în litera şi spiritul actului
internaţional precizat, cu sublinierea posibilităţii restrângerii acestui drept în zone determinate,
atunci când interesul public o cere într-o societate democratică6.
Totodată, libera circulaţie a lucrătorilor migranţi a fost reglementată și prin Regulamentul
1612/68 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii, respectiv, prin Directiva
2004/38/CE privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru
cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.
Directiva 2004/38/CE prevede anumite măsuri reglementate și de Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene, precum7:
- “cetăţenia Uniunii conferă fiecărui cetăţean al Uniunii un drept fundamental şi individual
la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor
prevăzute de Tratat şi a măsurilor adoptate în scopul aplicării acestuia.
- cetăţenii Uniunii ar trebui să beneficieze de dreptul de şedere în statul membru gazdă
pentru o perioadă de cel mult trei luni, fără a face obiectul nici unei condiţii sau formalităţi, alta
decât cerinţa de a deţine o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil. În acelaşi timp,
persoanele care îşi exercită dreptul de şedere nu trebuie să devină o sarcină excesivă pentru sistemul
de asistenţă socială din statul membru gazdă în timpul unei perioade iniţiale de şedere. Atât timp cât
beneficiarii dreptului de şedere nu devin o sarcină excesivă pentru sistemul de asistenţă socială al
statului membru gazdă, aceştia nu ar trebui să fie expulzaţi. Prin urmare, dreptul de şedere pentru
cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora ar trebui să facă obiectul anumitor condiţii, dacă
perioadele de şedere depăşesc trei luni.
- în cazul perioadelor de şedere care depăşesc trei luni, statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea să ceară cetăţenilor Uniunii să se înregistreze la autorităţile competente de la locul de
şedere, lucru atestat printr-un certificat de înregistrare eliberat în acest scop. Obligaţia de a avea un
permis de şedere trebuie limitată la membrii familiilor cetăţenilor Uniunii care nu sunt resortisanţi
ai unui stat membru, în cazul unor perioade de şedere care depăşesc trei luni. Documentele
doveditoare cerute de autorităţile competente pentru eliberarea unui certificat de înregistrare sau a
unui permis de şedere ar trebui să fie specificate pe larg, pentru a se evita ca practicile
administrative sau interpretările divergente să constituie un obstacol disproporţionat în calea
exercitării dreptului de şedere de către cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora”.
II. STABILIREA DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE.
Dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate reprezintă opțiunea
conferită de Legea nr. 248/20058 persoanelor care se află într-una dintre situațiile menționate la art.
34 alin. (1) sau (2) ale acestui act normativ, modificat succesiv 9 , în vederea armonizării cu
fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, religie, limbă. A. Băncilă, Drept internaţional public, Editura
Sitech Craiova, 2016, pp.116-117.
4
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf.
5
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/82590.
6
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/25977.
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616.
8
privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate cu modificările și completările ulterioare.
9
aduse, în special, prin O.U.G. nr. 207 din 4 decembrie 2008, Legea nr. 175 din 6 iunie 2013.
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prevederile legislației europene, în special cu cele ale Directivei 38/2004 10, care consacră proceduri
facile de înregistrare a domiciliului în străinătate pentru resortisanții statelor membre.
1. Documentele necesare
Paşaportul face dovada identităţii şi cetăţeniei titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra
din/în ţară prin oricare din punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de
călători. Cetăţenilor români, care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, le este asigurat dreptul de a
reveni oricând în ţară, temporar sau definitiv.
În conformitate cu prevederile art. 34 al Legii nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, cetăţeanul
român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu
electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una
dintre următoarele situaţii:
a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a
prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării
familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe
teritoriul statului respectiv;
d) a dobândit cetăţenia statului respectiv;
e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul
principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.
Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă
rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în
Confederaţia Elveţiană, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii
Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, poate solicita eliberarea
unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu în acel stat.
Documentele necesare eliberării pașaportului simplu electronic sau temporar cu menționarea
domiciliului în străinătate sunt stabilite de art. 28 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 94 din
2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248 din 2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4, cererile trebuie însoţite de următoarele
documente:
a) paşaportul anterior, dacă acesta există;
b) dovada achitării contravalorii;
c) certificate de stare civilă, în original;
d) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu
traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte faptul că solicitantul se află întruna dintre situațiile prevăzute de art. 34 alin. 1 sau 2 al Legii nr. 248/2005, prezentate mai sus;
e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai în
cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta
de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, dacă titularul nu
este prezent la depunerea cererii.
De menționat este faptul că, prin “drept de şedere” înţelegem prerogativele unui stat, atestat
printr-un document, prin care, cetăţenilor români li se recunoaşte o anumită conduită de care se
bucură, anumite privilegii pe teritoriul acestui stat precum şi dreptul de a avea o „şedere”, un
domiciliu, o locuinţă pe teritoriul acestui stat, care i-a aprobat stabilirea pe teritoriul său.
Dovada că autorităţile statului în care se află cetăţenii români, le-au aprobat stabilirea constă în:
- viză în forma stabilită de autorităţile statului respectiv;
- permis de rezident, de muncă sau studii;
10

privind dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor UE şi membrilor familiilor acestora.
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- paşaport sau carte de identitate eliberate de autorităţile statului de reşedinţă;
- dovada de înregistrare a domiciliului pentru cetăţenii românii care se stabilesc într-unul din statele
membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elevețiene;
- altă dovadă scrisă eliberată în acest scop.
De precizat este faptul că prevederile legale nu au caracter limitativ, putând fi prezentate
orice documente care atestă domiciliul, reședința sau șederea legală pe teriotoriul unui stat, cu
condiția să ateste existența unui raport juridic între cetățeanul român și statul gazdă.
2. Depunerea cererilor.
În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu
menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau,
după caz, reşedinţa, iar, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale
României.
În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul
public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă,
cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu
public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
De menționat faptul că, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 94.2006, în
cazul cererilor depuse în străinătate, pentru dovedirea identităţii, solicitantul paşaportului simplu
temporar poate prezenta şi documente eliberate de autorităţile române care îi atestă identitatea,
expirate de cel mult 6 luni, însoţite de declaraţia pe propria răspundere că nu a pierdut cetăţenia
română.
De asemenea, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, în situaţia în care solicitantul nu posedă
documente eliberate de autorităţile române care să îi dovedească identitatea, funcţionarul consular
are obligaţia de a efectua la autorităţile române competente verificările necesare pentru stabilirea
identităţii persoanei pentru care se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, precum şi
pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare soluţionării cererilor pentru eliberarea
paşapoartelor simple temporare.
Potrivit art. 9 din Legea nr. 248/2005, actualizată, cererile pentru eliberarea paşapoartelor
simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare sunt acceptate numai dacă îndeplinesc
următoarele condiţii:
a) au fost completate corespunzător, prin parcurgerea tuturor rubricilor;
b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însoţesc cererea;
c) sunt însoţite de toate documentele corespunzătoare cerute potrivit normelor metodologice;
d) preluarea imaginii faciale a fost posibilă, în cazul cererilor care privesc eliberarea paşaportului
simplu electronic.
3. Competența de soluționare a cererilor.
Competența de soluționare a cererilor este delimitată de art. 31 din Normelor metodologice
aprobate prin H.G. nr. 94/2006, astfel:
Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu electronic şi a
paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse în ţară, revine serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care acestea au fost depuse.
Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cu
menţionarea ţării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României
revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror
rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, sau oricărei structuri teritoriale de
pașapoarte dacă solicitantul, din motive obiective, nu poate depune cererea la structura de
domiciliu/reședință.
Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, cu
menţionarea ţării de domiciliu, depuse în străinătate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor
consulare ale României la care au fost depuse cererile.
4. Documentele doveditoare al domiciliului în străinătate în cazul minorului
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Conform art. 29 al normelor metodologice dovada domiciliului în străinătate al minorului se
poate face cu unul dintre următoarele documente:
- paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
- paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum
urmează:
1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul
cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit
domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă
pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
5. paşaportul reprezentantului legal.
În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinţi, eliberarea
paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de
domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.
În situaţia în care există diferende între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului
ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima acordul, emiterea paşaportului
simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru
minor se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii pe cale judiciară.
III. EFECTELE BREXITULUI ASUPRA STATUTULUI DE CETĂȚEAN ROMÂN
CU DOMICILIUL ÎN MAREA BRITANIE
Toți cetățenii Uniunii Europene care sosesc în Marea Britanie înainte de Brexit și
intenționează să rămână pe teritoriul Marii Britanii și după 31 decembrie 2020, trebuie să solicite fie
statutul settled (care se aplică cetățenilor europeni și membrilor de familie ai acestora care au locuit
în Marea Britanie o perioadă de 5 ani la data solicitării acestui statut), fie statutul de pre-settled
(care se aplică celor care au locuit în Marea Britanie pentru o perioadă mai mică de 5 ani la data
solicitării statutului respectiv)11.
Statisticile oficiale prezentate de Ministerul de Interne britanic pe 18 iulie 2019 aratau că
peste 900.000 de cetățeni europeni au aplicat, deja, pentru settled status12.
De asemenea, peste jumătate de milion de cereri (520.600) au fost primite doar în luna
septembrie 2019, conform datelor furnizate de Home Office13.
În contextul Brexit se pune problema stabilirii documentelor care vor putea face dovada
dreptului de ședere în scopul obținerii unui pașaport de cetățean român cu domiciliul în Marea
Britanie.
Astfel, prin raportare la documentele eliberate de autoritățile britanice, se poate afirma că
următoarele documente ar putea fi acceptate de autoritățile române în procesul de soluționare a
cererilor de eliberare a unui astfel de document de călătorie:
- pașaportul britanic;
- colantul, ștampila/vinieta aplicată în pașaport, care atestă reședința;
- certificatele de înregistrare card albastru, respectiv galben;
- autorizația de muncă, card violet;
- permisul de ședere permanentă;

11

https://londra.mae.ro/node/2173.
https://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/peste-900-000-de-europeni-au-aplicat-pentru-settled-status-in-mareabritanie-romanii-din-uk-pe-locul-doi/.
13
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/09/two-million-eu-citizens-apply-to-remain-in-britain-brexit.
12
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- certificatul de naturalizare și documentele eliberate de către autoritățile din teritoriile
dependente de Regatul Unit;
- documentul/cardul care conține numărul național de asigurare (NINO). Pentru a obţine
Numărul de Asigurare, solicitanții trebuie să prezinte suficiente documente care atestă identitatea,
dovada adresei (contract închiriere, facturi utilităţi) și este, de asemenea, posibil să fie necesară
prezentarea documentelor care confirmă tipul activităţilor desfăşurate în Marea Britanie sau în
Irlanda de Nord14;
- contractul de muncă aflat în executare sau scrisoarea de la angajator, de dată recentă, ori
care să menționeze perioada exercitării atribuțiilor de serviciu (în care să fie cuprinsă și data
depunerii cererii) și dovada plății către autoritățile fiscale britanice a sumelor aferente
contribuțiilor/impozitului;
- documentul care atestă plata contribuțiilor pentru un liber profesionist (self employed);
- scrisoarea/certificatul/adeverința de școlarizare, pentru anul curent sau care să facă referire
la perioada de școlarizare (în care să fie cuprinsă și data depunerii cererii), emisă de instituțiile de
învățământ acreditate;
- factura pentru impozitul local corespunzător anului anterior;
- declarația fiscală pentru anul anterior – Formularul P6015;
- declarația fiscală la încheierea raporturilor de muncă – formularul P4516, eliberat în anul
curent, cel mult în anul anterior;
- contractul de închiriere valabil, încheiat pe o perioadă de cel puțin un an (prelungit
succesiv/contracte succesive) și dovada achitării chiriei.
De asemenea, se poate aprecia că permisul de conducere nu poate fi folosit pentru atestarea
dreptului de ședere întrucât, potrivit legislației britanice, în cazul acestui document dovada adresei
de domiciliu din Marea Britanie se efectuează doar la eliberarea primului permis de conducere.
Totodată, având în vedere că, urmare Brexitului, cetățenilor români cu domiciliul în Marea
Britanie nu li se vor mai aplica prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor
membre pentru cetățenii Uniunii Europene și membrii familiilor acestora, în lipsa unui acord în
acest sens, nu vor mai putea fi acceptate nici documentele prevăzute de art. 28 alin. (4) lit. d) pct. 6
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate prin H.G. nr. 94/2006,
actualizată, documente care atestă faptul că solicitantul “a dobândit un certificate de înregistrare sau
document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic
European sau în Confederația Elvețiană“.
IV. CONCLUZII
Având în vedere intenția Marii Britanii de a părăsi blocul comunitar, există preocupări, atât
din partea autorităților din Regatul Unit, cât și din partea celor române, pentru identificarea unor
soluții adecvate de minimizare a efectelor Brexit-ului față de cetățenii români. Astfel, Ministerul de
Interne Britanic (Home Office) a implementat un sistem de verificare a statutului de rezident
(digital status de settled sau pre-settled), care însă nu a fost încă pus și la dispoziția autorităților
străine (în speță Ambasada României la Londra, Consulatul General al României la Edinburg,
respectiv Consulatul General al României la Manchester).
Din perspectiva documentelor pe care cetățenii români cu domiciliul în Marea Britanie le
pot prezenta cu prilejul depunerii cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/temporar
cu menționarea domiciliului în Marea Britanie, astfel cum acestea sunt prezentate mai sus, se poate
aprecia că, în prezent, sunt create pârghiile legale necesare, astfel încât soluționarea cererilor de
pașapoarte simple electronice sau simple temporare cu menționarea domiciliului în Marea Britanie
să nu fie influențată negativ de Brexit, chiar dacă nu va exista un acord care să stabilească
menținerea condițiilor de ședere stabilite în Directiva 38/2004.
14

https://londra.mae.ro/node/805.
https://www.gov.uk/paye-forms-p45-p60-p11d/p60.
16
https://www.gov.uk/paye-forms-p45-p60-p11d.
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ELIBERAREA DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE ÎN CAZUL
CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE, ASUPRA CĂRORA
AUTORITĂȚILE ROMÂNE COMPETENTE AU INSTITUIT
MĂSURI DE SUSPENDARE A EXERCITĂRII DREPTULUI LA LIBERA
CIRCULAȚIE ÎN STRĂINĂTATE / ISSUANCE OF TRAVEL DOCUMENTS
IN THE CASE OF ROMANIAN CITIZENS ABROAD,
ON WHOM THE COMPETENT ROMANIAN AUTHORITIES
HAVE INSTITUTED MEASURES TO SUSPEND THE EXERCISE
OF THE RIGHT TO FREE MOVEMENT ABROAD
Cristina-Mihaela COJOCARIU1
Abstract (en.):The conditions under which Europe Union citizens and their families can exercise their right of
free movement and reside freely within the territory of a Member State, the right of permanent residence, as well as
restrictions on the right to move freely and reside within the territories of the Member States, on grounds of public
order, public security and public health are regulated by Directive 2004/38 / EC. By virtue of the principle of nondiscrimination, stipulated in international law, the Constitution of Romania, by consecrating the freedom of movement,
makes no distinction on the basis of the citizenship of the person exercising this right, thus ensuring equality between
the Romanian citizen, foreign or stateless, in accordance with the Universal Declaration of human rights and the
International Covenant on civil and political rights.
According to Law no. 248/2005 regarding the regime of free movement of Romanian citizens abroad, republished, with
the subsequent amendments and completions, the suspension of the exercise of the right to free movement abroad
represents the temporary ban on leaving the territory of Romania, instituted by law or, as the case may be, by the
competent authorities, and during the suspension of the exercise of the right to free movement abroad, the Romanian
citizen is temporarily refused the issuing of travel documents by the competent authority to issue these documents, and
if they have been issued, they are withdrawn by the authorities competent to execute the said measure.
Keywords: The right of free movement, restrictions, reasons of public order, public security, suspension of the
exercise of the right to free movement abroad, temporary ban, travel documents.
Abstract (ro.):Condiţiile în care cetăţenii Uniunii şi familiile lor îşi pot exercita dreptul de liberă circulaţie şi de a
rezida liber pe teritoriul unui stat membru, dreptul de rezidenţă permanentă, precum şi restricţiile privind dreptul de a
circula liber şi de a rezida pe teritoriile statelor membre, din motive de ordine publică, securitate publică şi sănătate
publică, sunt reglementate de Directiva 2004/38/CE. În virtutea principiului nediscriminării, statuat în dreptul internaţional,
Constituţia României, prin consacrarea libertăţii de circulaţie, nu face nici o distincţie pe seama cetăţeniei persoanei care îşi
exercită acest drept, asigurând astfel egalitatea între cetăţeanul român, străin sau apatrid, în concordanţă cu Declaraţia
Universală a drepturilor Omului şi a Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
Potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate reprezintă
interdicţia temporară de părăsire a teritoriului României, instituită de drept sau, după caz, de către autorităţile
competente, iar pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, cetățeanului român i se
refuză temporar eliberarea documentelor de călătorie de către autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar
dacă i-au fost eliberate, acestea îi sunt retrase de către autorităţile competente să pună în executare măsura.
Cuvinte-cheie: dreptul de libera circulație, restricții, motive de ordine publică, securitate publică, suspendarea
exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, interdicție temporară, documente de călătorie.

I. INTRODUCERE.
Condiţiile în care cetăţenii Uniunii şi familiile lor îşi pot exercita dreptul de libera circulaţie
şi de a rezida liber pe teritoriul unui stat membru, dreptul de rezidenţă permanentă, precum şi
restricţiile privind dreptul de a circula liber şi de a rezida pe teritoriile statelor membre, din motive
de ordine publică, securitate publică şi sănătate publică, sunt reglementate de Directiva 2004/38/CE.
În virtutea principiului nediscriminării, statuat în dreptul internaţional, Constituţia României, prin
Ministerul Afacerilor Interne-Direcția Generală de Pașapoarte, cojocariu.cristina@yahoo.com.
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consacrarea libertăţii de circulaţie, nu face nici o distincţie pe seama cetăţeniei persoanei care îşi
exercită acest drept, asigurând astfel egalitatea între cetăţeanul român, străin sau apatrid, în
concordanţă cu Declaraţia Universală a drepturilor Omului şi a Pactului Internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice.
În considerarea importanţei acordate de Uniunea Europeană, dreptul la libera circulație este
reglementat şi în România, atât în art. 25 din Constituția României, conform căruia „Dreptul la
libera circulaţie, în ţară sau în străinătate, este garantat. Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de
a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în
ţară” 2 , cât și prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în
străinătate, actualizată (de exemplu, art. 1 prevede că: ”Cetăţenilor români care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra
şi de a reveni oricând în ţară”)3.
În ceea ce privește limitarea exercitării dreptului la libera circulație, jurisprudența Curții de
Justiție a Uniunii Europene statuează că “Chiar dacă statele membre sunt libere să stabilească
cerințele de ordine publică și de siguranță publică în conformitate cu nevoile lor naționale, care pot
varia de la un stat membru la altul și de la o perioadă la alta, nu este mai puțin adevărat că, în
contextul Uniunii și în special ca justificare a unei derogări de la principiul fundamental al liberei
circulații a persoanelor, aceste cerințe trebuie interpretate în mod strict, astfel încât sfera lor să nu
poată fi stabilită unilateral de fiecare stat membru fără exercitarea unui control din partea
instituțiilor Uniunii” (cauza C-434/10 )4.
II. REGLEMENTĂRI ÎN MATERIE DE SUSPENDARE A EXERCITĂRII
DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAȚIE ÎN STRĂINĂTATE.
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 248/2005, actualizată, limitarea exercitării
dreptului cetăţenilor români la libera circulaţie în străinătate se poate face numai temporar, în
cazurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege şi constă în suspendarea sau, după caz,
restrângerea exercitării acestui drept.
Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr.248/2005 restrângerea exercitării dreptului la libera
circulaţie în străinătate a cetăţenilor români reprezintă interdicţia temporară de a călători în anumite
state, dispusă de autorităţile competente române, în condiţiile legii.
Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate reprezintă interdicţia
temporară de părăsire a teritoriului României, instituită de drept sau, după caz, de către autorităţile
competente, în condiţiile prezentei legi. Aceasta măsură are caracter individual, cu excepţia
situaţiilor în care este instituită prin lege specială, în cazul apariţiei unor situaţii de natură să o
justifice în raport cu necesitatea asigurării aparării ţării sau a securităţii naţionale.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 248/2005, exercitarea de către o
persoană a dreptului la libera circulaţie în străinătate se suspendă numai în următoarele situaţii:
 este învinuită sau inculpată într-o cauză penală şi a fost dispusă instituirea unei măsuri
preventive în condiţiile Codului de procedură penală;
 a fost condamnată şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate;
 este internată într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, în condiţiile legii penale;
 nu a respectat măsura restrângerii exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate,
dispusă în condiţiile prezentei legi.
În vederea punerii în executare de către autorităţile competente a măsurii de suspendare a
exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, autoritățile care au dispus măsurile prevăzute
la art. 40 lit. a)-c) au obligația de a le comunica Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului
General al Poliției Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, conform art. 24 din
Legea nr. 175/ 06.06.2013, care modifică art. 41 alin. (1) din Legea 248/2005 actualizată.
2

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339.
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/LEGI/LEGEA%20248%20din%202005%20actualizata.pdf.
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0434_SUM&from=DA.
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Suspendarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate încetează de drept la data
la care încetează măsura dispusă în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c).
În situaţia prevăzută la art. 40 lit. d), mãsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe
în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, prevăzută la art. 39 alin. (2), de către
tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei împotriva căreia a fost instituită
măsura suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, iar când aceasta are
domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani.
Începând cu data de 20.11.2010, prin Legea nr. 206/ 2010, au încetat de drept toate mãsurile
de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, aflate în
curs de executare, dispuse de instanţele competente până la acea dată în temeiul art. 40 lit. d) şi,
după caz, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate,
dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege.
Totodată, în baza aceluiaşi act normativ, au încetat de drept toate procedurile judiciare care
se aflau în curs de desfãşurare şi pentru care nu exista o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate
începute în temeiul:
- art. 38 lit. a) (cu privire la persoana care a fost returnată dintr-un stat în baza unui acord de
readmisie încheiat între România şi acel stat) şi art. 39 alin. (1) (măsura se dispune, la solicitarea
Direcţiei Generale de Paşapoarte, cu privire la statul de pe teritoriul căruia a fost returnată persoana,
de către tribunalul în a cărui rază teritorială se afla domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are
domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti) din Legea nr. 248/2005, actualizată;
- art. 40 lit. d) şi, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, actualizată, pentru nerespectarea
măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu
prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege.
Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, cetățeanului
român i se refuză, temporar, eliberarea documentelor de călătorie de către autoritatea competentă să
elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, acestea îi sunt retrase de către autorităţile
competente să pună în executare măsura5.
La cererea persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura prevăzută la art. 40, în condițiile
art. 42, instanta de judecată care a instituit această măsură poate dispune suspendarea temporară a
executării acesteia și înlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura
restrângerii dreptului la libera circulație, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin.
(3)-(7), în următoarele cazuri:
a) persoana urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical care nu
este posibil pe teritoriul României și fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol,
prezentând documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autoritățile medicale române;
b) în cazul decesului în străinătate al soțului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea
inclusiv;
c) în alte situații obiective care necesită prezența temporară a persoanei pe teritoriul altui
stat, fără de care interesele legitime ale acesteia sau ale altui cetățean ar fi în mod grav afectate.
În cazul in care instanta admite cererea persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura de
suspendare a dreptului la libera circulaţie, prin hotărârea pe care o pronunță trebuie să stabilească
perioada exactă, precum și statul/statele în care persoana poate călători.
În vederea punerii în executare a măsurii suspendării dreptului la libera circulaţie în
străinătate, Direcţia Generală de Paşapoarte are obligaţia de a comunica măsura la serviciul public
comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliul cetăţeanului român
împotriva căruia a fost dispusă măsura, care, pentru perioada stabilită de instanţă în condiţiile Legii
nr. 248/2005, actualizată, va refuza, temporar, eliberarea documentului de călătorie, iar dacă a fost
eliberat, va întreprinde demersuri pentru a-l retrage.
5

Art. 43 din Legea nr. 248/2005, actualizată
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Pentru punerea în executare a măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie
în străinătate, comunicate de instanţe în condiţiile legii, Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră procedează la instituirea consemnului în sistemul de evidenţă a traficului la frontiera de
stat, cu privire la persoana împotriva căreia a fost instituită măsura, perioada şi, după caz,
statul/statele pentru care se aplică. Ridicarea consemnului se face în baza hotărârii instanţei, rămasă
definitivă şi irevocabilă, prin care s-a dispus încetarea măsurii sau, după caz, la expirarea perioadei
pentru care a fost dispusă măsura.
Consemnul instituit cu privire la cetăţeanul român împotriva căruia s-a dispus suspendarea
dreptului la libera circulaţie se înlocuieşte, temporar, pe perioada stabilită prin hotărârea definitivă
şi irevocabilă, prin care s-au dispus suspendarea temporară a executării măsurii suspendării
dreptului la libera circulaţie şi înlocuirea, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii
dreptului la libera circulaţie. În acest caz, consemnul nominal va conţine referiri la perioada şi
statul/statele în care persoana nu poate călători.
Organele poliției de frontieră permit ieșirea din țară a persoanei prevăzute la alin. (1), în
condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) și (3), dacă prezintă hotărârea instanței de judecată, rămasă
definitivă și irevocabilă, prin care se suspendă temporar executarea măsurii prevăzute la art. 40 susmenționat.
III. ASPECTE PARTICULARE PRIVIND APLICABILITATEA PREVEDERILOR
ART. 43 DIN LEGEA NR. 248/2005 PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULAȚII A
CETĂȚENILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE, ACTUALIZATĂ
Potrivit art. 43 din Legea nr. 248/2005, actualizată “Pe durata suspendării exercitării
dreptului la libera circulaţie în străinătate cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea
documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1)6 de către autoritatea competentă să elibereze
aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către autorităţile competente să pună
în executare măsura”.
În contextul creșterii, în mod substanțial, a cazurilor de cetățeni români aflați în străinătate
față de care autoritățile române competente au instituit măsuri de suspendare a exercitării dreptului
la libera circulație în străinătate și/sau au emis un ordin de dare în urmărire la nivel național sau
internațional ori un mandat european de arestare, în practică se constată faptul că acești cetățeni se
pot afla în situația de a nu mai deține carte de identitate sau pașaport românesc valabil, sens în care
se adresează misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României în scopul solicitării unor
servicii consulare, precum:
- eliberarea de documente de călătorie;
- eliberarea de titluri de călătorie cu justificarea că ar intenționa să se repatrieze pentru
clarificarea situației juridice;
- eliberarea de titluri de călătorie pentru a se identifica în cadrul procedurilor de eliberare a
procurilor (acte notariale) – în scopul obținerii unor cărți de identitate valabile, în scopul de a
împuternici o persoană să vândă anumite bunuri etc;
- eliberarea de acte de stare civilă pentru membrii lor de familie (înscrierea certificatelor de
naștere ale copiilor minori/ înscrierea certificatelor de deces pentru soț/ soție).
De cele mai multe ori, cetățenii români aflați în situația expusă mai sus nu doresc să se
întoarcă pe teritoriul României și se pot afla în una din următoarele situații:

6

Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:
a) paşaport diplomatic;
b) paşaport de serviciu;
c) paşaport diplomatic electronic;
d) paşaport de serviciu electronic;
e) paşaport simplu;
f) paşaport simplu electronic;
g) paşaport simplu temporar;
h) titlu de călătorie.
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- sunt urmăriți numai la nivel național (pe teritoriul României), iar autoritățile locale străine de
poliție refuză să-i aresteze;
- sunt urmăriți la nivel internațional (pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare sau,
pentru state terțe UE, sunt dați în urmărire prin Interpol),
- deși sunt identificați pe teritoriul unor state membre ale UE, autoritățile locale străine nu dau curs
mandatelor europene emise de partea română, invocând condamnarea României la CEDO pentru
condițiile de detenție din sistemul penitenciar românesc (de exemplu cauza Rădulescu/România
32800/012)7; există și alte situații de refuz (pedeapsa aplicată în România este considerată prea
mare pentru fapta comisă, persoana a fost judecată în lipsă, etc);
- deși sunt identificați pe teritoriul unor state terțe UE, autoritățile locale nu dau curs solicitărilor
autorităților române de extrădare a cetățenilor români invocând aspecte de procedură;
- se află în penitenciare, în străinătate.
IV. CONCLUZII
În cazul solicitării eliberării unui pașaport de către categoria de cetățeni români analizată
mai sus, soluția este una foarte simplă, astfel cum rezultă din chiar textul art. 43 din Legea nr.
248/2005, în sensul că, pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate
cetăţeanului român i se refuză, temporar, eliberarea documentelor de călătorie de către autoritatea
competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către
autorităţile competente să pună în executare măsura.
Nu același lucru putem afirma și în cazul titlului de călătorie pe care acești cetățeni români îl
pot solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în scopul identificării în
cadrul procedurilor notariale sau pentru eliberarea de acte de stare civilă pentru membrii lor de
familie întrucât, în aceste situații, trebuie avute în vedere prevederile art. 22 din Legea nr 248/ 2005,
actualizată care stipulează, în mod clar, scopul pentru care se eliberează titlul de călătorie, și anume:
titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice și oficiile consulare
ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie
valabil, pentru ca titularul să se întoarcă în ţară. Deci, utilizarea titlului de călătorie în alte scopuri
nu ar concorda cu prevederile exprese ale Legii nr. 248/ 2005, actualizată.
Totuși, în considerarea uzitării tot mai dese de către cetățenii români a dreptului la libera
circulație în străinătate, aspect ce determină și apariția unor situații în care unii cetățeni români
reușesc să părăsească teritoriul României înainte să se dispună împotriva lor vreo măsură de
suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, devine imperios necesară
reevaluarea cadrului normativ național care reglementează condițiile în care se eliberează titlul de
călătorie, prin raportare și la realitățile sociale identificate în ultima perioadă (de exemplu, eliberarea
titlului de călătorie se demonstrează a fi utilă în cazul în care autoritățile străine urmăresc predarea
cetățenilor români în scopul ispășirii pedepsei, mai ales când aceștia sunt aduși pe teritoriul României
cu escală pe teritoriul unui stat de tranzit sau în cazul în care titlul de călătorie se solicită în scopul
întocmirii actelor de stare civilă pentru membrii de familie persoanei pentru care autoritățile române
competente au instituit măsura suspendării exercitării dreptului la libera circulație).
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ROLUL FEMEILOR ÎN ATENTATELE TERORISTE / THE ROLE
OF WOMEN IN TERRORIST ATTACKS
Elena Mihaela MARACINEANU (POPESCU)1
Abstract (en): Women are playing an increasingly significant role in terrorism. Because men are targeted by
security personnel, the use of women in terrorist organizations is a real benefit for these organizations. If security forces
avoid searching for women on moral grounds, women are the ideal operators for terrorist acts. If security personnel are too
aggressive in searching for women, this only encourages terrorists to declare that women are being abused and raped. In
most conflicts, women remain an untapped resource. Recruiting women allows terrorist organizations to access another
50% of the population. Female assaults generate more media attention than men do. This is especially relevant when media
attention is one of the main goals of terrorists. Although the involvement of women in terrorist and extremist activities is
not new, their presence as leading activists, propagandists and recruiters is increasing all over the globe.
Keywords: terrorism, women, security, public order, violence.
Abstract (ro):Femeile joacă un rol din ce în ce mai semnificativ în terorism. Deoarece bărbații sunt vizați de
personalul de securitate, utilizarea femeilor in organizațiile teroriste reprezintă un adevărat câștig pentru aceste
organizații. Dacă forțele de securitate evită perchezitionarea femeilor pe considerente morale, femeile sunt operatorii
ideali pentru actele teroriste. În cazul în care personalul de securitate este prea agresiv în perchezitionarea femeilor,
acest lucru nu face decat sa insufle teroristilor curajul de a declara faptul ca femeile sunt agresate si violate. În
majoritatea conflictelor, femeile rămân o resursă neexploatată. Recrutarea femeilor permite organizațiilor teroriste să
acceseze încă 50% din populație. Atacurile de sex feminin generează mai multă atenție media decât cele efectuate de
bărbați. Acest lucru este relevant în special atunci când atenția mass-media este unul dintre obiectivele principale ale
teroriștilor. Deși implicarea femeilor în activități teroriste și extremiste nu este o noutate, prezența lor ca activiști de
prim rang, propagandiști și recrutori este în creștere pe tot globul.
Cuvinte-cheie: terorism, femei, securitate, ordine publica, violenta.

I. INTRODUCERE
Terorismul, utilizare sistematică a violenței, este încă unul dintre cele mai mari provocări ale
secolului XXI. Deși nu există niciun acord universal cu privire la definiția terorismului, acesta se
bazează mai mult pe utilizarea violenței pentru a crea frică, panica, din motive politice, religioase
sau ideologice. Primul val de terorism modern a apărut în Rusia și s-a răspândit în Europa de Vest și
Statele Unite cu anarhism și idei revoluționare.2 În continuare, oamenii au fost expuși la numeroase
atacuri teroriste din diferite motive și mii de oameni mor anual din cauza acestor atacuri. În timp ce
unele state efectuează atacuri teroriste împotriva propriei populații sau ținte străine, altele
sponsorizează grupări teroriste pentru a-și proteja interesele naționale.
Scopul majorității actelor de teroare este de obicei asasinarea cuiva, răzbunarea împotriva lui
sau a unei comunități, sau răspândirea fricii asupra unei populații. Pentru orice motiv, terorismul
este unul din principalele amenințări la securitatea națională a multor țări. Combaterea terorismului
reprezintă cu siguranță o prioritate pentru majoritatea țărilor civilizate, astfel că acestea alocă bugete
importante in acest sens.
Teroristii sunt de obicei priviti ca atacatori de sex masculin, dar și femeile joacă un rol
crucial în acte violente. Din 1990, rolul femeilor în grupurile teroriste s-a transformat dramatic. În
timp ce teroriștii de sex feminin jucau roluri minore în aceste organizații, ei a început să preia roluri
de conducere și să se implice în atacuri mult mai sângeroase. Cu siguranță este dincolo de orice
îndoială că atunci când o femeie este implicată într-un atac terorist, ea primește mai multă atenție
decât teroriștii bărbați, deoarece oamenii vor să știe care sunt adevăratele cauze care stau la baza
lor, ce ar fi determinat-o să omoare oameni. Din acest motiv, organizațiile teroriste recrutează mai
multe femei teroriste decât înainte pentru a atrage atenția mass-media.
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, mihaelam@yahoo.com
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De asemenea, Mia Bloom, in studiul „Bombe: femei și teroare„ relatează: „Din 1985 până în
2010, bombardierele feminine au comis peste 257 de atacuri sinucigașe (reprezentând aproximativ
un sfert din total) în numele multor organizații teroriste diferite. Procentul de femei în unele țări
depășește cincizeci la sută din atacatori. "3
II. FACTORII PROVOCATORI (De ce femeile devin teroriste?)
Literatura existentă despre „femei și terorism” oferă multiple și complexe cauze legate de
factorii motivatori care determină femeile să se implice în violență politică.
În timp ce unele femei teroriste sunt inspirate de gânduri revoluționare, altele pot găsi
sentimentul egalității de gen ca o cauză demnă de aderare la un grup terorist. Religia este și ea una
dintre cele mai puternice cauze care motivează femeile pentru atentate sinucigașe și acte de teroare.
Prin aceste acte violente, femeile teroriste își propun să insufle teroare în rândul inamicilor și noncredincioșilor. Pe de altă parte, violul, căsătoria forțată și pierderea unei persoane dragi sunt câteva din
cauzele personale care determină femeile să participe la incidente de teroare. Astfel, deși motivațiile
teroriștilor de sex feminin sunt diverse, această cercetare va încerca să examineze cel mai mult cauze
prevalente și elaborarea unor factori religioși, politici și motivaționali personali în urmatoarele sectiuni.4
III. Motivația religioasă
Terorismul este un rezultat al ideologiei religioase? Religiile majore au un nivel superior de
a influența actele de violență? Deși savanții au diferite argumente în acest sens, tâlharii (hindusi),
asasinii (musulmanii) și zealotii (evrei) au fost motivati de gânduri religioase de-a lungul istoriei. În
religia islamică există practic două argumente principale despre participarea femeilor în grupurile
jihadiste. Primul este faptul că „tradiția legală clasică” a făcut ca femeile să călătorească obligatoriu
cu o soț sau rudă de sex masculin.5 In acest sens, femeile pot furniza numai îngrijiri medicale, au
grijă de copii și strâng bani pentru jihadiști. Sursele islamice se opun explicit înarmării femeilor.
Al doilea argument face ca nou fenomen al jihadismului feminin să fie posibil pe câmpul de
luptă și în martiriul operațiunilor. Potrivit savantului islamic Muhammad Khayr Haykal: „Credem
că statului islamic îi revine pregătirea unor centre de pregătire pentru femei, astfel încât acestea să
poată învăța utilizarea armelor și metodele de luptă.”6
În timp ce Al Qaeda a ținut femeile departe de a lupta pe un câmp de luptă, Statul Islamic a
sprijinit jihadismul feminin și a încurajat femeile să lupte singure sau cu ei soții pe câmpul de luptă.
De exemplu, Muriel Dagauque a fost unul dintre sinucigași bombardatori ai Statului Islamic,
căsătorită cu un bărbat musulman și convertită la islam. Ea a emigrat împreună cu soțul ei din
Europa în Irak pentru a deveni martir și s-a aruncat in aer la 9 noiembrie 2005.
Ca și Muriel Dagauque, Sajida Mubaraark al-Rishawi și Zahro Holmuradova au fost unele
dintre celebrele atentate sinucigașe feminine care s-au sacrificat pentru a câștiga un loc lângă
Dumnezeu. „Mulți atentatori sinucigași jihadisti sunt siguri că înainte ca prima picătură din sângele
lor să atingă pământul, vor fi deja așezați alături Dumnezeu (Allah), fără durere și numai plăcere. ”
Pe scurt, motivația religioasă a femeilor este la fel de importantă ca și ceilalți factorii
motivanți, iar înțelegerea motivațiilor religioase ale teroristului feminin este crucială pentru guverne
și experți în terorism.
IV. Cauze politice
Așa cum s-a descris de literatura de specialitate, primul val de terorism modern a început
atunci când anarhiștii au împușcat un comandant al poliției ruse în 1878. Apoi, s-a răspândit în
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Europa de Vest și Statele Unite cu anarhism și idei revoluționare. Pentru femei, motivația politică a
continuat și în al doilea val al terorismului modern iar „naționalismul” a fost unul dintre factorii
motivanți care au devenit o cauză proeminentă pentru femeile teroriști din 1920 până în 1960.
În acele perioade, deși femeile erau la fel de implicate în politică ca bărbați, au existat mai
puține șanse să fie angajate în violență politică în grupuri teroriste, deoarece femeile din societățile
patriarhale sunt protejate de familiile lor, iar timpul lor petrecut departe de casă trebuie să fie
aprobat de un bărbat. Anat Berko și Edna Erez, care a făcut cercetări asupra teroriștilor femei
palestiniene confirmă această idee intr-un interviu cu un barbat palestinian luptător pentru libertate.
Femeile teroriste cred că a făcut ceva ce a fost privit ca o treaba bărbătească. Nu prea existau femei
care făceau atentate teroriste.
În concluzie, femeile revoluționare sunt mai dedicate și pragmatice decât teroriștii bărbați și
profilurile lor nu se potrivesc profilurilor femeilor victime ale terorismului, deoarece ajută militanții
înarmați prin propria lor voință. 7
V. Motive socioculturale și personale
Robert Pape, in lucrarea sa The Strategic Logic of Suicide Terror analizează factorii
motivanți ai femeilor teroriști din diferite perspective și consideră că femeile au în mare parte, cauze
diferite decât teroriștii bărbați. El consideră, de asemenea, că în timp ce teroriștii bărbați vor să se
alăture organizațiilor teroriste pentru motive religioase, motive naționaliste și revoluționare,
teroriștii femei sunt ghidați de emoțiile lor.
Alti cercetători care au opinii similare cu privire la factorii de motivație ai femeilor teroriști,
susținând că, femeile spun de obicei diferite povești și oferă motive diferite între interviurile inițiale
(imediat după arestarea lor) și interviurile ulterioare după o perioadă de încarcerare. Pentru a susține
această ipoteză, Jacques și Taylor au comparat de studii de caz și au constatat că, în timp ce
teroriștii sinucigați de sex masculin sunt motivați de religioși sau idei naționaliste, femeile sunt
conduse în mare parte din motive personale.8
VI. RECRUTAREA FEMEILOR TERORIST (motive)
1. Războiul psihologic:
Organizațiile teroriste recrutează în mare parte femei pentru războiul psihologic, care
implică utilizarea planificată a propagandei și a altor operații psihologice, subminând moralul unui
inamic sau al unui adversar. Una dintre fostele membre de sex feminin din armata republicană
provizorie irlandeză (PIRA) afirma că atunci când un inamic se confruntă cu femei teroriste, devine
mai iritabil, deoarece pierderea împotriva femeilor duce la demotivare. Al Qaeda a obținut, de
asemenea, un avantaj strategic primind sprijin din partea femeilor. De exemplu, femeile teroriste ale
lui Al Qaeda, lucrau activ pe Internet, convingând bărbații să se alăture Jihadului global. Prin aceste
tactici de comunicare, unii bărbați se rușinează de masculinitatea lor și se apleacă spre a se alătura
acestora organizații. 9
2. Rata de ucidere mai mare:
În societățile conservatoare, agenții de pază de sex masculin, de obicei, nu caută și nu ating
femeile din cauza normelor morale și culturale. Din acest motiv, grupurile teroriste preferă să
lucreze cu femeile, să-și efectueze atacurile în cea mai eficientă și discretă manieră posibilă.
Teroriștii islamici de sex feminin poartă intenționat haine largi pentru a atrage atenția
agentilor de securitate, pentru a ajuta teroriștii bărbați care trec prin puncte de control. Unele femei
teroriștii poartă, de asemenea, haine supradimensionate și curele dispozitive explozive improvizate,
care dă impresia unei sarcini. Prin această tactică, personalul de securitate nu suspectează femeile
gravide la punctele de control. Lindsey O’Rourke, care a analizat, de asemenea, atacurile sinucigașe
între 1981 și 2008 a descoperit că teroriștii femei au mai multe avantaje decât bărbații atunci când
7
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se sinucid in atac. De exemplu, numărul mediu de victime rezultate dintr-un atac efectuat de către
un bărbat care acționează singur este de 5,3, în timp ce numărul de atacuri comise de o femeie este
8.4. Femeile teroriste, care pot accesa mai ușor locurile publice, sunt mai bune decât bărbații
teroriștii când ținta este dificila de pătruns. În sfârșit, când organizațiile teroriste au ținte civile, ei
preferă să folosească mai ales femeile, deoarece personalul de securitate nu ia în considerare
femeile ca o amenințare. 10
3. Nașterea viitorilor luptători:
Unii lideri teroristi cred ca succesul jihadului depinde si de femei pentru că cresc copii care
ar fi potențiali recruți ai grupurilor teroriste. Usama Bin Laden și-a exprimat recunoștința pentru
femei: „Ați invitat și i-a îndemnat pe bărbați să se alăture jihadului și ați ridicat toți bărbații care au
luptat în Palestina, Liban, Afganistan și Cecenia și tu ești cel care a produs escadrila eroică la
atacurile la New York și Washington. ”
Umayma al-Zawahiri, soția lui Ayman al-Zawahiri, a încurajat și ea „Surorile musulmane”,
care să-și crească copiii pe dragostea jihadului pe calea lui Dumnezeu, „să meargă frații, soții și fiii
lor să apere teritoriile și proprietățile musulmanilor ... pentru a ajuta jihadiștii cu rugăciuni și bani. ”
În concluzie, organizațiile teroriste recrutează femei din diferite motive, să continue
existența organizației și să eficientizeze atacurile. In timp ce femeile joacă un rol important în
susținerea și menținerea organizației de asemenea, ele prezintă avantaje tactice semnificative în
incidentele de teroare, deoarece atacurile lor sunt mult mai mortale decât atacurile efectuate de
teroriști de sex masculin.
VII.CONCLUZII
Cercetătorii caută un răspuns la întrebările despre terorist feminin, motivația și principalele
scopuri ale organizațiilor teroriste în recrutare. Cu toate că factorii motivanți sunt multiplii și
complexi motivele religioase, politice și personale sunt factorii majori care motivează femeile să
comită acte de teroare. Când sunt motivați de angajamente revoluționare, se angajează în acte
violente împotriva altora pentru a-i proteja teritoriu sau ideologia pe care o apără. Această cauză
oferă femeilor un sentiment de putere și egalitate de gen. Pe de altă parte, unele femei doresc să facă
parte din actele de teroare din cauza motivațiilor religioase. Ele merg în zone de conflict în calitate
de liber arbitru și fac sacrificii mari pentru promisiunea unei vieți de apoi care le răsplătește faptele
bune. Motive sociale, motive culturale și personale le determină, de asemenea, să comită acțiuni
teroriste. De exemplu, căsătoria nedorită, violul, pierderea unei persoane dragi și întristarea
motivează femeile să devină terorist.
Pe de altă parte, literatura despre atentatele sinucigașe ale femeilor arată că războiul
psihologic, rate mai mari de ucidere, atenție uriașă pentru mass-media și nașterea viitorilor luptători
sunt cele patru cauze majore din spatele recrutării femeilor teroriste. Organizațiile teroriste
recrutează femei pentru războiul psihologic pentru a submina moralul unui inamic sau adversar,
deoarece atunci când teroriștii femei îi înving pe ofițerii de securitate bărbați, acestora din urmă le
dăunează prestigiului și, de asemenea, atrage atenția mass-media. Mai mult, în societățile
conservatoare, personalul de securitate bărbați nu pot căuta sau atinge femei din cauza normelor
morale și culturale, oferind un avantaj femeilor teroriste, care trec cu ușurință prin puncte de
control. Crearea impresiei de sarcină ajută și femeile teroriste sinucigașe sa ocoleasca personalul de
securitate. Astfel, majoritatea organizațiilor teroriste preferă să lucreze cu femei teroriste pentru a-și
îndeplini acțiunile mortale în mod eficient.
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MANIFESTĂRI EXTREMISTE GENERATE ÎN PLAN EUROPEAN
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ON THE BACKGROUND OF THE DIFFICULTY OF INTEGRATING
MIGRANTS FROM MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
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Abstract (en.):The influx of immigrants to Europe has seen dramatic growth in recent years, as the effect of
transformations in North Africa, but especially the crisis in the Middle East. They are added to migrants from Afghanistan
and Libya, currently failed, but also from other African countries, such as Somalia and Sudan, etc. The exodus of
refugees, in their vast Muslim majority, continues, caused in countries of origin, long-term conflicts, destroyed
economies, lack of safety and basic living conditions. Often, once they reach the countries concerned, immigrants are
victimized, primarily because of the discrimination they are subjected to. Differences in language, behaviour and religion
make any real socialization difficult for them, generating suspicious attitudes, as well as racist and xenophobic
reactions.Such developments have highlighted in the European states the difficulty and even the inability of the
integration of immigrants, which is taking place slowly and without relevant progress.As a result of the marginalisation
suffered, they tend to enclave, trying to move around values of origin, within the co-ethnic or religious communities.
From here, the resentments, frustrations and perception of exclusion can attract them to radicalization, with the purpose of
being involved in different extremist actions, of a religious, social or political nature. From this perspective, we propose
in this article a comprehensive analysis, which will lead to an in-depth understanding of the realities and interconditions
existing between the failure of the social assimilation of immigrants and their attraction to extremism.
Keywords:immigrants, Muslim, radicalization, religious extremism, far-right, racism, xenophobia.
Abstract (ro.):Afluxul de imigranți spre Europa a cunoscut o creștere dramatică în ultimii ani, ca efect a
transformărilor din Africa de Nord, dar mai ales a crizei din Orientul Mijlociu. Acestora li se adăugă emigranți din
Afganistan și Libia, state eșuate în prezent, dar și din alte țări africane, cum ar fi Somalia și Sudan etc. Exodul de
refugiați, în marea lor majoritate musulmani, continuă, cauzat fiind, în țările de origine, de conflictele îndelungate,
economii distruse, lipsa siguranței și a condițiilor elementare de trai.Deseori, odată ajunși în țările vizate, imigranții sunt
victimizați, în primul rând datorită discriminărilor la care sunt supuși. Diferențele de limbă, comportament și religie
îngreunează orice socializare reală a acestora, generând, la adresa lor, atitudini bănuitoare, precum și reacții rasiste și
xenofobe.Astfel de evoluții au evidențiat în statele europene dificultatea și chiar neputința integrării imigranților, aceasta
derulându-se greoi și fără progrese relevante.Ca rezultat al marginalizării suferite, aceștia tind spre enclavizare, încercând
să se replieze în jurul valorilor de origine, în cadrul comunităților co-etnice sau religioase. De aici, resentimentele,
frustrările și percepția excluderii îi pot atrage spre radicalizare, având ca finalitate implicarea în diferite acțiuni extremiste,
de natură religioasă, socială sau politică. Din această perspectivă, ne propunem prin prezentul articol o analiză
comprehensivă, care să conducă la înțelegerea aprofundată a realităților și a intercondiționărilor existente între eșuarea
asimilării sociale a imigranților și favorizarea atragerii acestora spre extremism.
Cuvinte-cheie:imigranți, musulman, radicalizare, extremism religios, extrema-dreaptă, rasism, xenofobie.

I. INTRODUCERE
Afluxul de imigranți spre Europa a cunoscut o creștere dramatică în ultimii ani, ca efect a
transformărilor din Africa de Nord, dar mai ales a crizei din Orientul Mijlociu. Acestora li se
adăugă emigranți din Afganistan și Libia, state eșuate în prezent, dar și din alte țări africane, cum ar
fi Somalia și Sudan etc. În Afganistan, Somalia, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, Mali,
Nigeria și Eritreea, conflictele prelungite și crizele amenință de asemenea viața a milioane de civili,
forțându-i pe mulți dintre aceștia să părăsească țara de origine, în căutarea siguranței și securității în
Europa și în alte părți.3
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor nr. 1A, Sectorul 1, București, ROMÂNIA,
sergiu.vasile@academiadepolitie.ro
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Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției nr. 1A, Sectorul 1, București, ROMÂNIA, madalin.revnic@outlook.com
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V. Metcalfe-Hough - The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions, ODI, Briefing, October 2015, p.
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Exodul de refugiați4, majoritatea musulmani, continuă, cauzele fiind schimbările majore
din țările de origine, produse de lungi confruntări armate, economii distruse, lipsa siguranței și a
condițiilor elementare de trai. În prezent se înregistrează multiple situații datorate proliferării
conflictelor armate non-internaționale de crize umanitare în plină desfășurare ce se soldează cu sute
de mii de morți și milioane de persoane afectate. 5 În prezent, se estimează că aproape 260 de
milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în afara locului lor de origine. Există peste 65 de
milioane de refugiați care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, atât în țările lor, cât și prin
plecarea din acestea. După cum a menționat OCDE6, sunt cel puțin 6 milioane de refugiați care
locuiesc în prezent în Statele Membre ale UE, majoritatea dintre aceștia sosiți în ultimii cinci ani.7
Deseori, odată ajunși în țările vizate, imigranții sunt victimizați, în primul rând datorită
discriminărilor la care sunt supuși. Diferențele de limbă, comportament și religie îngreunează orice
socializare reală a acestora, generând, la adresa lor, atitudini bănuitoare, precum și reacții rasiste și
xenofobe. Astfel de evoluții au evidențiat în statele europene dificultatea și chiar neputința integrării
imigranților, aceasta derulându-se greoi și fără progrese relevante.
Ca rezultat al marginalizării suferite, aceștia tind spre enclavizare, încercând să se replieze
în jurul valorilor de origine, în cadrul comunităților co-etnice sau religioase. De aici, resentimentele,
frustrările și percepția excluderii îi pot atrage spre radicalizare, având ca finalitate implicarea în
diferite acțiuni extremiste, de natură religioasă, socială sau politică. Această realitate a fost
demonstrată în repetate rânduri, în anii precedenți.
II. PROCESUL DE INTEGRARE A IMIGRANȚILOR
Integrarea este definită drept procesul bidirecțional de adaptare reciprocă între migranți și
societățile gazdă, în care migranții sunt încorporați în viața socială, economică, culturală și politică
a comunității primitoare.8 Aceasta are loc la nivel public și privat, de-a lungul generațiilor și la nivel
individual, familial, comunitar și național.9
Unele indicii tipice ale integrării cu succes sunt scăderea diferențelor dintre migranți și nonmigranți, conform datelor privind ocuparea forței de muncă, educație, sănătate și incluziune socială.10
Astfel, integrarea implică un set de responsabilități comune pentru migranți și comunitățile
gazdă și încorporează noțiuni conexe, cum ar fi incluziunea socială și coeziunea socială.11
Includerea socială se referă la incluziunea migranților și la participarea economică, socială,
culturală și politică deplină în comunitățile gazdă. Coeziunea socială se referă la concepte precum
anti-discriminare, combaterea xenofobiei și promovarea înțelegerii reciproce.12

”Persoane care își părăsesc propriul teritoriu din diferite motive (politice, religioase, război, etc.) refugiindu-se pe
teritoriul altui stat fără a renunța la cetățenia pe care o au, fără a cere drept de azil, iar în momentul în care motivele care
i-au determinat să-și părăsească țara de origine au încetat, aceștia se înapoiază pe teritoriul propriului stat.”, D.
Ungureanu, Principii directoare privind protecția refugiaților în dreptul internațional, Editura Sitech, Craiova, 2011,
pp. 195-227 citat de A. Băncilă, Drept internațional public, Editura Sitech, Craiova, 2016, p.45.
5
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Însăși terminologia legată de integrare și coeziunea socială este foarte contestată,
ridicându-se mai multe semne de întrebare și anume dacă „integrarea” se referă la „incluziune”,
dacă „incluziunea socială” este sinonimă cu „integrare” sau „coeziunea socială” este un termen
neutru și universal și, prin urmare, ar fi recomandat pentru utilizarea sa în context global.13
Într-o abordare analitică, integrarea cuprinde o interacțiune bidirecțională între imigranți și
societatea primitoare și se realizează pe trei dimensiuni, respectiv: dimensiunea juridică/politică,
dimensiunea socio-economică și dimensiunea culturală/religioasă.14
De asemenea, procesul de integrare are loc simultan, pe trei niveluri, cuprinzând nivelul
individual, nivelul organizațional (colectiv) al grupurilor și nivelul instituțional (inclusiv politicile
specifice de integrare).15 În context, trebuie menționat că procesul are loc în principal (și este cel
mai bine măsurabil) la nivel local, dar și la alte niveluri.
Timpul deține, la rândul său, un rol important în procesele de integrare, unde, la nivel
individual, are un impact diferit asupra cognitivului, iar la nivel de grup, procesele de integrare
diferă de la o generație la alta.16
III. PROBLEMA EUROPEANĂ A INTEGRĂRII IMIGRANȚILOR
III.1. Principalele provocări și dificultăți pentru o integrare reală
Integrarea este dificilă pentru statele europene și nu numai, deoarece expune un adevăr pe
care mulți sunt reticenți să-l recunoască public. În ciuda concentrării copleșitoare la nivel
internațional pe întoarcerea și reintegrarea migranților în comunitățile lor de origine, mulți migranți
nu se vor întoarce, sau, cel puțin, în majoritatea cazurilor, nu acasă.17
În prezent nu există încă un consens cu privire la integrarea eficientă a migranților și la
coeziunea socială deplină, la fel și asupra faptului dacă programele trebuie să vizeze atât migranții
temporari, cât și cei permanenți și dacă politicile și programele de coeziune sunt la fel de relevante
pentru țările de destinație ca și pentru țările de origine.18
Dacă se dorește o realizare corectă, integrarea migranților este un proces îndelungat și adesea
solicitant pentru toți cei implicați. Pentru aceasta, este însă necesar ca migranții să cedeze la realitatea
noilor lor vieți și să fie de acord să ducă aceste vieți în moduri care poate nu au fost alegerea lor.
Pe de altă parte, aceasta necesită, din partea comunităților și guvernelor de a accepta noii
sosiți, de a se acomoda cu prezența acestora.19
Sprijinul pentru politici de migrație generoase se prăbușește acolo unde migranții sunt (sau
se consideră că sunt) în afara structurii sociale și culturale a comunității primitoare. Nu este de
mirare că eșecurile de integrare au fost citate pe scară largă ca o forță majoră din spatele influenței
crescânde a mișcărilor politice maligne. Partidele populiste care angajate în promovarea
naționalismului continuă să dețină o poziție marginală în cadrul spectrului politic, la nivelul
13

*** Integration and social cohesion: Key elements for reaping the benefits of migration, International Organisation
for Migration (IOM)/The UN Migration Agency, Global Compact Thematic Paper | Integration and Social Cohesion, p.
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14
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Directorate General for Research and Innovation of the European Commission, Brussels, February 4-5, 2016,
https://ec.europa.eu/research/conferences/2016/migration-challenge/pdf/migration_conf-r_penninx.pdf.
15
Ibidem.
16
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Economic Forum, Global Agenda | Migration, 25 Oct 2018,
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/we-need-to-talk-about-integration-after-migration/.
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majorității țărilor europene. Dar, chiar și așa, capacitatea lor de a influența politica de imigrare și
integrare poate fi profundă. În Olanda, de exemplu, mișcările politice naționaliste au promovat cu
succes preocupările legate de integrare, influențând partidele aflate la conducere în adoptarea unor
politici mult mai puțin prietenoase cu migrația și migranții.20
Când eforturile sunt insuficiente sau ineficiente pentru a asigura integrarea, cum ar fi, spre
exemplu, lipsa de oportunități educaționale, barierele lingvistice și incapacitatea de a găsi o muncă
decentă, nou-veniții pot fi marginalizați, mai vulnerabili la riscuri de toate tipurile.21
În context, consecințele ignorării integrării sau a realizării ei rele sunt devastatoare. În
întreaga lume vedem dovezi ale integrării eșuate în vaste tabere de refugiați care au abandonat de
mult orice pretenție de nepermanență. O vedem în comunități ghetto care sunt separate, în toate
modurile care contează, de societatea de care au fost atașate nominal.
Se observă, de asemenea, o integrare eșuată și în matricele care arată migranții, rămași cu
mult în urma populațiilor consacrate, într-o gamă largă de indicatori de calitate a vieții, inclusiv în
planul realizării academice și a participării la forța de muncă.22
Toate acestea impun conștientizarea faptului că eșecurile de integrare au efecte mai
profunde, mai întunecate, care sunt adesea ignorate.23
III.2. Realități ale procesului de integrare
Franța. Segregarea și excluderea socială a comunităților de migranți pot fi o problemă
serioasă.În Franța, de exemplu, există, mai ales în suburbiile orașelor mari, 717 „zone urbane
sensibile”, cunoscute sub numele de „banlieuses”.Aceste cartiere dețin de două ori rata națională a
șomajului, peste 35% dintre locuitori sunt sub pragul sărăciei naționale, iar peste 50% sunt de
origine străină.Tensiunile din aceste zone ale Parisului, precum și din alte orașe franceze conduc
adesea la izbucnirea unor revolte greu de controlat.24
Studiind o populație de imigranți creștini și musulmani din Senegal din comunitățile Serer
și Joola, mixte religios, care au migrat în Franța în condiții identice, s-a descoperit că imigranții
musulmani se confruntă cu o discriminare mai mare pe piața muncii, obținând venituri lunare mai
mici. Totodată, s-a observat că aceștia exprimă mai puțin atașament față de țara gazdă, prezentând
în schimb un atașament mai mare față de țara lor de origine decât omologii lor creștini.Și aceste
modele nu se îmbunătățesc în generațiile următoare.
Cauza acestui eșec al integrării este dublă: islamofobia manifestată de către societatea
franceză și tendința imigranților musulmani de a se identifica mai mult cu comunitățile de
origine.Drept urmare, Europa creează o clasă de imigranți sub-angajați având o percepție scăzută a
apartenenței sau care nu au nicio legătură cu societățile gazdă.25
Politica europeană a ușilor deschise pentru imigranții musulmani a eșuat complet.Toleranța
sa față de principiile intolerante ale dreptului și practicilor islamice sub stindardul
multiculturalismului a eșuat și ea. Marea Britanie reprezintă un astfel de caz.
Musulmanii și-au creat comunitățile segregate prin alegere.Chiar și liderii pro-imigrație
recunosc că au greșit în optimismul lor când au crezut că musulmanii se vor integra de bună voie în
societatea britanică de-a lungul timpului.26
20

Ibidem.
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Fost șef al Comisiei pentru egalitatea și drepturile omului din Marea Britanie, Trevor
PHILLIPS, a ajuns la această concluzie printr-o transformare de 180 de grade a percepției sale
asupra integrării imigranților musulmani.27
Acesta a realizat un sondaj tematic asupra opiniei musulmanilor britanici, care, până acum,
rămâne cel mai detaliat și cuprinzător. Totodată, a scris despre rezultatele obținute într-un articol
revelator, intitulat „Un adevăr inconvenient”, publicat de Sunday Times pe 10 aprilie al acestui an.
Rezultatele sondajului demonstrează, în mod dramatic, că o minoritate semnificativă a
musulmanilor care trăiesc în Marea Britanie au credințe fundamentale care se află în opoziție
directă cu preceptele fundamentale ale credințelor seculare occidentale, inclusiv o democrație
pluralistă și drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea religiei
șiegalitatea tuturor oamenilor.28
Germania. Un număr tot mai mare de germani consideră că migranții reduc salariile și
încărcă sistemul de asistență socială, potrivit unui studiu care analizează atitudinea germanilor față
de străini înainte și după criza de refugiați din 2015.29
Potrivit Eurostat, proporția de străini a crescut cu aproximativ 62% în ultimii zece ani. De
atunci, deschiderea față de imigrație a cetățenilor germani a crescut puțin comparativ cu valorile
anterioare anului 2015.
Unul din doi germani constată în prezent că Germania nu mai poate accepta refugiați,
deoarece țara și-a atins limita. Raportat la aceste evoluții, este relevant faptul că, înainte de anul
2015, doar 40% dintre germani se manifestau împotriva creșterii migrației.30
Cea mai răspândită preocupare este însă aceea că migranții reprezintă o povară pentru
sistemele sociale. În cadrul studiului efectuat pe această temă, 71% dintre respondenți au fost de
acord cu acest punct de vedere, iar două treimi au considerat, totodată, că există riscul conflictelor
dintre migranți și naționaliștii germani.31
„Percepția migrației este ambivalentă, deoarece subiectul nu este alb și negru. Oamenii
văd în aceasta atât oportunități, cât și riscuri”, a declarat pentru EURACTIV Orkan KÖSEMEN,
unul dintre autorii studiului.32
Situația din anul 2019 rămâne complicată. Sarcina financiară pentru statul german este
ridicată, iar prezența refugiaților a declanșat o reacție politică intensă. Decizia cancelarului Angela
MERKEL de a deschide granițele Germaniei în anul 2015 a alimentat ascensiunea rapidă a
partidului de extremă-dreapta Alternative für Deutschland (AfD) și a ajutat la creșterea
populismului anti-UE în toată Europa. MERKEL însăși a promis că situația din 2015 „nu poate, nu
trebuie și nu va fi repetată”.33
IV. FACTORI CARE CONDUC LA EXTREMISM
În ultimii 15 ani, amenințarea extremiștilor violenți musulmani care apar în țările
occidentale a crescut. Organizațiile teroriste din Orientul Mijlociu recrutează musulmani din Statele
Unite ale Americii și Europa prin intermediul social media.
Cu toate acestea, știm puțin despre factorii care i-ar determina pe imigranții musulmani
dintr-o țară occidentală să asculte acest apel și să se radicalizeze, chiar cu prețul propriei vieți.
Cercetările în psihologia terorismului sugerează că identitatea culturală a unei persoane joacă un rol
esențial în radicalizare. Astfel, s-a constatat că imigranții care nu se identifică nici cu cultura lor de
27
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29
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31
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32
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33
S.Trines - The State of Refugee Integration in Germany in 2019, WENR/World Education News + Reviews,
Humanitarian Issues, August 8, 2019, https://wenr.wes.org/2019/08/the-state-of-refugee-integration-in-germany-in2019.
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patrimoniu, nici cu cultura pe care o trăiesc se simt marginalizați și nesemnificativi. Experiențele
discriminării înrăutățesc situația și duc la un sprijin mai mare pentru radicalism, care promite un
sens de a fi și un scop al vieții.34
Într-adevăr, evoluțiile de până acum au demonstrat că imigranții musulmani și minoritățile
care se simt discriminate și „fără adăpost din punct de vedere cultural” sunt mai vulnerabili la
apelurile unor grupări extremiste violente.35
În timp ce factorii care determină indivizii spre extremismul violent sunt variați și
contextuali, cu siguranță sărăcia și excluderea politică sau socială sunt factori cu o pondere
însemnată în alunecarea spre extremism.36
De asemenea, cercetările desfășurate în acest sens sugerează în plus faptul că riscul de
radicalizare este exacerbat atunci când educația este slabă, munca este absentă și libertatea de
mișcare restricționată.37
Având în vedere acest context, este necesar să se analizeze întregul spectru de factori care
influențează procesul de radicalizare, cum ar fi factorii individuali, mediul social, eșecurile politice,
violența și discriminarea, marginalizarea culturală, influența țării de origine etc.38
În Raportul intitulat „Radicalisation of diaspora communities”, 39 este preluată abordarea
Dr. Alex P. SCHMID,40 care subliniază că factorii care favorizează radicalizarea ar trebui examinați
pe trei niveluri și anume nivelul micro (nivelul individual),nivelul meso (mediu de activare) și
nivelul macro (acțiuni și influențe ale țării gazdă și în țara de origine). 41 Potrivit acestei clasificări,
principalii factorii care conduc la extremism sunt:
Influențe individuale și comunitare (nivel micro)
a. Criza identității-marginalizare culturală - înstrăinarea și lipsa de apartenență la
societatea de origine sau la societatea gazdă;
b. Factorii comunitari - natura grupurilor și rețelelor la nivel de comunitate poate influența
formarea identității;
c. Discriminarea (reală sau percepută) - poate fi o sursă de frustrare care să contribuie la
crizele de identitate.42
Mediu dinamic/activator (nivel meso)
a. Social media-propagandă - poate juca un rol important în diseminarea mesajelor
radicale și în radicalizarea persoanelor vulnerabile; Geopolitica internațională - efectele
negative ale evenimentelor globale au potențialul de a atrage tinerii către organizații
extremiste;
34
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b. Ofensarea (vilificarea) - acțiunile unei minorități radicale pot crea condiții pentru
sentimente negative răspândite și răspunsuri discriminatorii față de majoritatea
moderată. Aceasta, la rândul său, poate facilita înstrăinarea grupurilor diasporei și
radicalizarea;
c. Trauma - cicatricile psihologice pe care le-au avut migranții, generate de conflicte, îi pot
face vulnerabili la radicalizare;
d. Resurse - grupurile radicale pot fi consolidate prin sisteme eficiente de colectare a
banilor.43
Influențele țării gazdă (nivel macro)
a. Integrarea eșuată și marginalizarea - pot vulnerabiliza comunitățile diasporei;
b. Istoria colonizării - influențează relația dintre societatea gazdă și grupurile din diaspora,
precum și opiniile politice ale diasporei;
c. Statutul religiei - o credință fermă în secularizare în societățile gazdă poate contribui, de
asemenea, la un sentiment de înstrăinare între grupurile religioase din diaspora.44
Influențe în țara de origine (nivel macro)
a. Evenimente în patrie - independența poate deveni punctul central pentru mobilizarea
diasporei;
b. Legături cu țara de origine - implicarea de către organizațiile de stat și non-stat din țara
de origine poate juca un rol în poziția grupurilor din diaspora;
c. Compoziția migranților - migranții care au avut o excluziune socială în țara lor de
origine pot fi mai susceptibili de radicalizare în țara gazdă.45
La nivelul Uniunii Europene, preocuparea pe această temă s-a concretizat prin elaborarea,
la 10 martie 2017, „Raportului intitulat Radicalisation of migrants and diaspora communities in
Europe”, document cuprinzător care abordează pe larg această problemetică.
În deschidere, autoarea acestuia, Sahiba GAFAROVA, raportor european, precizează
faptul că documentul oferă o analiză a factorilor principali care îi fac pe migranți vulnerabili la
influența organizațiilor extremiste, cum ar fi mediul social, problemele de identitate, discriminarea,
condițiile economice, marginalizarea culturală și influența țării de origine.46
Raportul privește totodată strategiile adoptate de către țările europene la nivel local,
național și regional și se încheie cu recomandări concrete referitoare la planificarea politicilor, a
strategiilor cu rol de prevenție a radicalizării în închisori și on-line, precum și a măsurilor necesare
în domeniul educației și includerii sociale.47
V. CONCLUZII
Integrarea este dificilă pentru statele europene deoarece expune un adevăr pe care mulți
sunt reticenți să-l recunoască public. În prezent, nu există încă un consens cu privire la integrarea
eficientă a migranților și la coeziunea socială deplină, la fel ca și asupra faptului dacă programele
trebuie să vizeze atât migranții temporari, cât și cei permanenți și dacă politicile și programele de
coeziune sunt la fel de relevante pentru țările de destinație ca și pentru țările de origine.
Procesul de integrare a migranților este îndelungat și adesea solicitant pentru toți cei
implicați. Pentru aceasta, este însă necesar ca migranții să cedeze la realitatea noilor lor vieți și să
fie de acord să ducă aceste vieți în moduri care poate nu au fost alegerea lor.
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Atunci când eforturile sunt insuficiente sau ineficiente pentru a asigura integrarea, cum ar
fi, spre exemplu, lipsa de oportunități educaționale, barierele lingvistice și incapacitatea de a găsi o
muncă decentă, nou-veniții pot fi marginalizați, mai vulnerabili la riscuri de toate tipurile.
Evoluțiile de până acum au demonstrat că imigranții musulmani și minoritățile care se simt
discriminate sunt mai vulnerabili la apelurile unor grupări extremiste violente. Deși factorii
determinați către extremismul violent sunt variați și contextuali, sărăcia și excluderea politică sau
socială au impact direct în acest sens.
Totodată, riscul de radicalizare crește foarte mult atunci când educația este slabă, munca
este absentă și libertatea de mișcare restricționată.
Eșecul integrării poate avea, în mod direct, costuri foarte mari în plan securitar. Atragerea
migranților spre extremism este una dintre consecințe, cu efecte pe termen scurt și mediu.
Pe de altă parte, toate aceste probleme alimentează retorica partidelor de extremă-dreapta,
care reușesc să influențeze percepția mainstream-ului european cu privire la primirea și integrarea
migranților.
Discriminarea și ura pot avea ca rezultat, în acest context, tensiuni sociale și chiar crize,
conducând la confruntări între exponenții extremiștilor de extremă-dreapta și cei ai emigranților
musulmani cu vederi fundamentaliste.
Preocuparea pentru această problematică s-a materializat la nivel european într-o viziune
integrată, cuprinzătoare, însă nu a fost transpusă în mod concret la nivelul Statelor Membre ale
Uniunii. Pentru eliminarea riscurilor, este necesară implementarea efectivă și unitară de către țările
europene a politicilor în domeniu nivel local, național și regional precum și a măsurilor necesare în
domeniul educației și includerii sociale, mai ales a celor de prevenție a radicalizării.
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HATE CRIMES. TIPOLOGIA INFRACȚIUNILOR MOTIVATE DE URĂ ÎN
CONTEXTUL EMERGENȚEI FENOMENULUI EXTREMISTLA NIVELUL
SOCIETĂȚII OCCIDENTALE / HATE CRIMES. TYPOLOGY OF HATE
CRIME IN THE CONTEXT OF THE EMERGENCE OF THE EXTREMIST
PHENOMENON AT THE LEVEL OF WESTERN SOCIETY
Mădălin REVNIC1
Abstract (en.):The term "hate crime", widely used in the media and under criminal justification conditions in
Western countries, is generally considered to be any crime motivated by hostility or prejudice. Victims are targeted by
race, religion, disability, sexual orientation and transsexuality.
Through its characteristic elements, both hate speech and hate crimes are part of violent extremism. In this
regard, we especially note these kinds of crimes committed in a very large number by exponents of extreme-right
movements, through racist or religious aggressions against Muslims, immigrants in Western European countries.
Currently, the continuing, at a worrying level of refugee exodus at European level, especially from the
countries of the Middle East and North Africa, as well as from other regions, has created a crisis situation, in which is
evident the inability of the western states for their real integration.
Cultural, racial and especially religious differences between the newcomers and European citizens inevitably
led to a real break-up in Western societies. The violent extremism, manifested by the newcomers through the antisocial
acts, the aggressions and even the attacks committed fueled the unprecedented growth of racism and Islamophobia, both
in inciting speeches and hate-motivated actions of the extreme-right movements.
In this direction, the present article proposes an analysis of these developments in order to design objective
responses necessary to address the current threats to the European security environment.
Keywords: hate speech, hate crime, extreme-right, violent extremism, religious extremism, Muslim, racism, xenophobia.
Abstract (ro.):Termenul „hate crime”, utilizat pe scară largă în mass-media și în sistemul de justiție penală din
țările occidentale, este considerat a fi, în general, orice infracțiune motivată prin ostilitate sau prejudecăți. Victimele
acesteia sunt vizate pe criterii de rasă, religie, dizabilitate, orientare sexuală și transsexualitate.
Prin elementele sale caracteristice, atât discursul care incită la ură, cât și infracțiunile motivate prin ură se
înscriu în sfera extremismului violent. În acest sens, reținem mai ales acest gen de infracțiuni comise într-un număr
foarte mare de către exponenți ai mișcărilor de extremă-dreapta, prin agresiuni de factură rasistă sau de ordin religios
împotriva musulmanilor, imigranți în țările vest europene.
În prezent, continuarea, la un nivel îngrijorător a exodului de refugiați în plan european, în special din țările din
Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și din alte regiuni a creat o situație de criză, în care este evidentă
incapacitatea statelor occidentale de integrare reală a acestora.
Diferențele culturale, de rasă și mai ales religioase dintre noii veniți și cetățenii europeni au condus, în mod
inevitabil, la o adevărată ruptură în cadrul societăților occidentale. Extremismul violent, manifestat de către noii veniți
prin actele antisociale, agresiunile și chiar atentatele comise au alimentat creșterea fără precedent a rasismului și a
islamofobiei, atât în discursurile de incitare cât și în acțiunile motivate prin ură ale mișcărilor de extremă-dreapta.
În această direcție, articolul de față propune o analiză asupra acestor evoluții pentru proiectarea unor răspunsuri
obiective, necesare în abordarea amenințărilor actuale la adresa mediului european de securitate.
Cuvinte-cheie: discurs de incitare la ură, infracțiune motivată prin ură, extremă-dreapta, extremism violent,
extremism religios, musulman, rasism, xenofobie.

I. INTRODUCERE
Infracțiunile motivate de prejudecăți, cunoscute și sub numele de infracțiuni din ură sau
infracțiuni motivate de prejudecăți, afectează securitatea persoanelor, comunităților și societăților
lor în ansamblu. Răspunsurile eficiente sunt necesare pentru a le împiedica să prezinte o provocare
serioasă de securitate. În situații extreme, acestea pot conduce la conflict în interiorul și peste
granițele naționale.2
Violența și infracțiunile motivate de rasism, xenofobie, intoleranță religioasă sau de
prejudecăți împotriva dizabilității unei persoane, orientării sexuale sau a identității de gen sunt
exemple de infracțiuni de ură. Aceste crime pot afecta pe oricine din societate.3
Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției nr. 1A, Sectorul 1, București, România, madalin.revnic@outlook.com.
*** What is hate crime, OSCE/ODIHR, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
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Conceptul de infracțiune motivată de ură a luat naștere în Statele Unite ale Americii, la
finalul anilor '70. Până la sfârșitul secolului XX, guvernele federale și majoritatea statelor
americane au adoptat legi care impuneau pedepse suplimentare pentru infracțiuni motivate de
prejudecăți. Spre deosebire de multe legi mai cuprinzătoare ale Statului, legea federală a permis
urmărirea infracțiunilor motivate de ură doar cu privire la culoarea, rasa, religia sau originea
națională a victimei.4
Mai multe țări, printre care Canada, Marea Britanie și Australia au adoptat la rândul lor legi
împotriva infracțiunilor din această categorie, săvârșite asupra minorităților rasiale sau religioase. 5
Prin elementele caracteristice, atât discursul care incită la ură, cât și infracțiunile motivate
prin ură se înscriu în sfera extremismului violent. În acest sens, reținem mai ales acest gen de
infracțiuni comise într-un număr foarte mare de către exponenți ai mișcărilor de extremă-dreapta,
prin agresiuni de factură rasistă sau de ordin religios împotriva musulmanilor, imigranți în țările
vest europene.
În prezent, continuarea, la un nivel îngrijorător a exodului de refugiați în plan european, în
special din țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum și din alte regiuni a creat o situație
de criză, în care este evidentă incapacitatea statelor occidentale de integrare reală a acestora.
Diferențele culturale, de rasă și mai ales religioase dintre noii veniți și cetățenii europeni au
creat tensiuni care au condus, în mod inevitabil, la o adevărată ruptură în cadrul societăților
occidentale.
Extremismul violent, manifestat de către noii veniți prin actele antisociale, agresiunile și
chiar atentatele comise au alimentat creșterea fără precedent a rasismului și a islamofobiei, atât în
discursurile de incitare cât și în acțiunile motivate prin ură ale mișcărilor de extremă-dreapta.
II. CONCEPTUL DE INFRACȚIUNE MOTIVATĂ DE URĂ
II.1. Noțiune
Infracțiunea motivată prin ură nu are o definiție unitară, unanim acceptată, deși descrierea sa
în mediul academic și juridic din diferite țări a consacrat mai multe elemente comune.
O definiție foarte generală o găsim în dicționare, unde aceasta este prezentată ca și
„infracțiune, de obicei una care implică violență, care este motivată de prejudecăți pe baza rasei,
religiei, orientării sexuale, sau alte motive” 6 sau „o infracțiune, de obicei violentă, motivată de
prejudecăți sau intoleranță față de originea națională a persoanei, etnie, culoare, religie, sex,
identitate de gen, orientare sexuală sau dizabilitate.7
În Encyclopædia Britannica, infracțiunea din ură este definită ca „hărțuirea, intimidarea sau
violența fizică care este motivată de o părtinire împotriva caracteristicilor victimei considerate
integrante pentru identitatea sa socială, cum ar fi rasa, etnia sau religia sa.”Tot aici se precizează că
unele legi relativ cuprinzătoare privind această infracționalitate includ, de asemenea, orientarea
sexuală și dizabilitatea psihică sau fizică printre caracteristicile care definesc o infracțiune de ură.” 8
Violența și infracțiunile motivate de rasism, xenofobie, intoleranță religioasă sau părtinire
împotriva dizabilității unei persoane, orientării sexuale sau identității de gen sunt toate exemple ale
infracțiunii motivate de ură.9
O crimă motivată de ură este o infracțiune consacrată precum omorul, incendierea sau
vandalismul, cu un element suplimentar de părtinire. În Statele Unite ale Americii, Federal Bureau
of Investigation (FBI) a definit infracțiunea motivată de ură drept o „infracțiune împotriva unei
persoane sau bunuri motivată în totalitate sau parțial de prejudecățile unui infractor împotriva unei
Hate crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
Crimă din ură/hate crime - Enciclopedia Universală Britannica, Vol. 4/C-D, coordonatori Ilieș Câmpeanu, Cornelia
Marinescu, Editura Litera, București, 2010, P. 286.
6
Hate crime – Definition of hate crime in English, Lexico Dictionary,https://www.lexico.com/en/definition/hate_crime.
7
*** Dictionary.com, https://www.dictionary.com/browse/hate-crime.
8
Hate crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
9
https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime.
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rase, religii, dizabilități, orientare sexuală, etnie, sex sau identitatea de gen.” Cu toate acestea, FBI,
cu toate că este atent la protejarea libertății de exprimare și a altor libertăți civile consideră că „ura
în sine nu este o infracțiune”.10
În plan european, OSCE descrie infracțiunile motivate de ură ca „fapte penale motivate de
prejudecăți sau prejudecăți față de anumite grupuri de oameni.”11
Infracțiunile din ură pot include amenințări, daune materiale, agresiune, omor sau orice alte
fapte comise cu o motivație părtinitoare. Infracțiunile din ură nu afectează doar indivizi din grupuri
specifice. Persoanele sau proprietățile doar asociate cu - sau chiar considerate a fi membre ale unui
grup - care are o caracteristică protejată, cum ar fi apărătorii drepturilor omului, centre comunitare
sau lăcașuri de cult, pot fi, de asemenea, ținte ale infracțiunilor de ură.12
II.2. Caracteristici constitutive
Criterii. Pentru a fi considerată infracțiune motivată de ură, aceasta trebuie să îndeplinească
două criterii.Primul este ca fapta să constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul penal.În al
doilea rând, actul trebuie să fi fost motivat de părtinire.”13
Totodată, se impune precizarea că o crimă motivată de ură sau părtinire are loc atunci când
autorul infracțiunii selectează intenționat victima din cauza apartenenței sale la un anumit grup.14
Motivațiile părtinitoare pot fi definite în general ca opinii negative preconcepute, ipoteze
stereotipice, intoleranță sau ură îndreptate către un anumit grup care împărtășește o caracteristică
comună, cum ar fi rasa, etnia, limba, religia, naționalitatea, orientarea sexuală, sexul sau orice altă
caracteristică fundamentală.15
Criticii legilor privind infracțiunile de ură au susținut că acestea creează pedepse
suplimentare pentru fapte care sunt deja pedepsite în conformitate cu dreptul penal.
De asemenea, aceștia acuză că astfel de legi tratează victimele diferitelor grupuri în mod
inegal și că pedepsesc mai degrabă gândurile infractorilor, decât acțiunile lor.
Apărătorii legilor privind infracțiunile motivate de ură susțin că infracțiunile de ură au un
caracter fundamental diferit de celelalte tipuri de infracțiuni violente, în parte, deoarece amenință
siguranța unor grupuri întregi de oameni.
Aceștia observă, de asemenea, că gândurile infractorului sunt luate în considerare în
definițiile altor crime violente, cum ar fi omorul de gradul unu și doi din legislația penală
americană.16
III. TIPOLOGII ALE INFRACȚIUNII MOTIVATE DE URĂ
Prin modul de acțiune, infracțiunea motivată de ură se poate încadra în unul dintre cele trei
tipuri principale: agresiune fizică, abuz verbal și instigare la ură. În acest sens, distingem:
a. asaltul fizic - de orice fel este o infracțiune. În funcție de nivelul violenței utilizate, un
făptuitor poate fi acuzat de agresiune comună, vătămare corporală reală sau vătămare corporală gravă;
b. abuzul verbal - abuzul verbal, amenințările sau apelul la nume pot fi o experiență comună
și extrem de neplăcută pentru grupurile minoritare. Victimele abuzurilor verbale adesea nu
realizează dacă a fost săvârșită o infracțiune sau nu prea cred că o astfel de infracțiune există;
c. incitarea la ură - Infracțiunea de instigare la ură apare atunci când cineva acționează
într-un mod amenințător și destinat să stârnească ura. Aceasta ar putea fi promovată prin cuvinte,
imagini, videoclipuri, muzică și include informații postate pe site-uri web.
Conținutul de ură poate fi promovat prin:
Hate crimes – FBI, What we investigate, Defining a Hate Crime, https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hatecrimes.
11
*** What is hate crime, OSCE/ODIHR, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Rebecca STOTZER - Comparison of hate crime rates across protected and unprotected groups, The Williams Institute, June
2007, http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Stotzer-Comparison-Hate-Crime-June-2007.pdf.
15
*** What is hate crime, OSCE/ODIHR, Hate Crime Reporting, http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.
16
Hate crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
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a. mesaje care solicită violență împotriva unei anumite persoane sau grup;
b. pagini web care prezintă imagini, videoclipuri sau descrieri ale violenței împotriva oricui,
din cauza diferențelor percepute;
c. forumuri de chat, unde oamenii cer altor persoane să comită infracțiuni motivate de ură
împotriva unei anumite persoane sau grup.17
IV. CATEGORII DE FĂPTUITORI ÎN FUNCȚIE DE MOTIVAȚIE
Sociologii Jack McDEVITT și Jack LEVIN au examinat, în anul 1993, la Departamentul de
poliție din Boston, 169 dosare conținând cazuri de crime motivate de ură. Aceștia au intervievat și
victimele, infractorii și anchetatorii. Astfel, cei doi au constatat că există patru tipuri principale de
motivații, variind de la „căutătorii de senzații tari” - cele mai frecvente, la „înfăptuitorii misiunii” mai rare, dar de cele mai multe ori letale.18
Datorită rezultatelor acestui studiu, cunoașterea diferențelor dintre tipurile de infracțiuni de
ură și motivațiile lor nu numai că ajută la o mai bună aplicare a legii, dar de asemenea ajută la
găsirea făptuitorilor și la trimiterea lor la închisoare. „Dacă ei știu motivația, știu unde să caute” a
declarat McDEVITT.19
Cele patru categorii, împreună cu câteva exemple, dintre care multe sunt preluate din Manualul
FBI de instruire privind recunoașterea și colectarea de date privind crimele motivate de ură20 sunt21:
a. „Căutătorii de senzații tari”. Aceste infracțiuni motivate de ură sunt adesea conduse un
imbold imatur pentru emoție și dramă. Făptuitorii sunt tineri de prin cartiere, plictisiți și beți.22
Adesea, nu există niciun motiv real pentru săvârșirea acestor infracțiuni. Le comit pentru
fiorul resimțit, iar victimele sunt vulnerabile pur și simplu deoarece caracteristicile lor sexuale,
rasiale, etnice, de gen sau religios diferă de cel al atacatorilor lor.23
b. „Apărătorii”. În aceste crime de ură, atacatorii se percep drept „apărători” a ceea ce este
al lor: cartierul lor, locul de muncă, religia sau țara lor.
Spre deosebire de căutătorii de emoții, care invadează alte cartiere și atacă fără avertisment,
„apărătorii” vizează victime specifice și își justifică crimele, după cum este necesar, pentru a
menține amenințările. De multe ori, acestea sunt declanșate de un anumit eveniment, cum ar fi o
familie musulmană sau de culoare care se mută într-un cartier nou.24
c. „Răzbunătorii”. Aceste infracțiuni sunt adesea văzute ca răzbunare, fie ca răspuns la
dificultăți personale, alte crime motivate de ură sau terorism. „Răzbunătorii”, care acționează
adesea singuri, vizează membrii grupului rasial, etnic sau religios despre care cred că au comis
infracțiunea inițială, chiar dacă victimele nu au avut nicio legătură cu aceasta. Nu le pasă decât de
răzbunare și se vor deplasa pe teritoriul victimelor pentru a o înfăptui.25
d. „Înfăptuitorii misiunii”. Acestea sunt cele mai rare și mai mortale tipuri de infracțiuni
motivate de ură. Sunt comise de oameni care se consideră „cruciați”, adesea pentru o cauză rasială
sau religioasă. Misiunea lor: război total împotriva membrilor unei rase sau religii rivale. Ele sunt
adesea legate de grupuri care își împărtășesc părerile rasiste. Infractorii din misiune scriu manifeste

17

*** What is hate crime? Metropolitan Police, https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/hco/hatecrime/what-is-hate-crime/.
18
D. Burke, S. Hernandez - The four reasons people commit hate crimes, CNN, Updated 1733 GMT (0133 HKT) June
12, 2017, https://edition.cnn.com/2017/06/02/us/who-commits-hate-crimes/index.html.
19
Ibidem.
20
*** Hate Crime Data Collection Guidelines And Training Manual, Document Date: 2/27/2015,
https://ucr.fbi.gov/hate-crime-data-collection-guidelines-and-training-manual.pdf.
21
D. Burke, S. Hernandez - The four reasons people commit hate crimes, CNN, Updated 1733 GMT (0133 HKT) June
12, 2017, https://edition.cnn.com/2017/06/02/us/who-commits-hate-crimes/index.html.
22
D. Burke, S. Hernandez - The four reasons people commit hate crimes, CNN, Updated 1733 GMT (0133 HKT) June
12, 2017, https://edition.cnn.com/2017/06/02/us/who-commits-hate-crimes/index.html.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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lungi în care își explică vederile, vizitează site-uri web pline de discursuri de ură și imagini violente
și se duc către site-uri semnificative simbolic, vizând să maximizeze carnagiul.26
V. INFRACȚIUNI MOTIVATE DE URĂ SAU EXTREMISM VIOLENT?
Legile destinate să reducă crimele de ură au fost puse în aplicare în câteva țări occidentale.
Marea Britanie și Canada au adoptat legi destinate să reducă violența îndreptată către grupurile
minoritare, iar Germania a interzis instigarea publică și instigarea la ura rasială, inclusiv distribuirea
de propagandă sau literatură nazistă susceptibilă să corupe tinerii.
Un exemplu este și Australia, car a scos în afara legii, la nivel federal, de stat și de teritoriu
cuvinte și imagini care incită la ura față de anumite grupuri rasiale, etnice și religioase. Bazându-se
pe legea de discriminare existentă, Australia a interzis, de asemenea, conduita care constituie
„vilificare” sau „ură rasială”.27
Cu toate acestea, agresarea, verbală sau prin orice fel de mesaje, violențele și chiar crimele
comise din ură, având ca victime persoane de altă rasă sau religie se înscriu în sfera extremismului
violent. Este interesant de observat cum aceste tipuri de infracțiuni interferează, fiind considerate,
pe de-o parte în categoria infracțiunilor motivate de ură, sau, după caz, încadrate ca fapte
incriminate de legislația referitoare la rasism.
Discursul instigator la ură este prezent în manifestările formațiunilor de extremă-dreapta din
Europa și SUA, cunoscând o creștere alarmantă ca diversitate mod de manifestare.
Infracțiunile motivate prin ură au înregistrat și ele – cele comise asupra grupurilor etnice și
religioase – o creștere alarmantă în ultimii cinci ani, ca răspuns afluxul masiv de imigranți din
Orientul Mijlociu și Africa de Nord, în marea lor majoritate musulmani, care, sosiți în țările Europei
de Vest sunt rezistenți la integrare, fiind reticenți în a îmbrățișa valorile și cultura occidentale.
Diferențele de cultură, comportamentale și de religie s-au aflat la baza comiterii, de către
noii veniți, a unor acte antisociale, violențe sau chiar crime.
Acestea au generat ca răspuns, din partea extremei-drepte europene acțiuni de protest, împotriva
musulmanilor dar și o serie de agresiuni, ciocniri și chiar crime motivate de ură religioasă. Este de
notorietate în acest sens atacul din 19 iunie 2017, când un om a condus în mod deliberat VAN-ul său
într-o mulțime de credincioși musulmani care părăseau Moscheea din Finsbury Park, în nordul Londrei.
Acesta a avut ca urmări moartea unui musulman și rănirea a altor unsprezece28.
Atacurile asupra moscheilor au ajuns aproape o rutină. Un exemplu în acest sens este
Germania, unde, tot în anul 2017, au fost înregistrate, conform datelor comunicate de către DITIB29,
101 atacuri împotriva lăcașurilor de cult musulmane.
În prezent sunt semne îngrijorătoare care indică faptul că grupări extremiste de dreapta
vizează intensificarea acțiunilor împotriva musulmanilor din Europa. Atacurile împotriva
musulmanilor sau a refugiaților sunt din ce în ce mai frecvente și mai violente.30
O inițiativă de interes în acest context este cea a definirii, în Marea Britanie, a conceptului
de „Hateful Extremism” (extremismul din ură).
Conceptul a fost elaborat în cadrul Comisiei pentru Combaterea Extremismului căreia i s-a
atribuit sarcina de a revizui strategia actuală a Guvernului Marii Britanii privind combaterea acestui
fenomen.31
Sara KHAN, în calitate de șef al Comisiei, a prezentat lucrările pe această temă la 7
octombrie 2019, în cadrul Raportului intitulat „Challenging Hateful Extremism”. În deschidere,
26

Ibidem.
Hate crime – Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/hate-crime.
28
Tahir ABBAS - Islamophobia is the Cause of Far-Right Extremism, Fair Observer, June 24, 2017,
https://www.fairobserver.com/region/europe/islamophobia-far-right-terrorism-london-finsbury-park-terror-attackbritish-european-news-74125/.
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DITIB - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği: Uniunea Turco-Islamică pentru Probleme Religioase http://www.ditib.de/.
30
E. Bayrakli, F. Hafez, The state of islamophobia in Europe, http://www.islamophobiaeurope.com/wpcontent/uploads/2018/04/Introduction.pdf.
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T. Robinson - Sara Khan Is Defining "Hateful Extremism",
https://busy.org/@tommyrobinson/sarakhanisdefininghatefulextremism-m3dezknipx.
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comisarul principal Sara KHAN, afirmă: „Nu trebuie să permitem extremiștilor să își normalizeze
ura în țara noastră”.32
Extremismul din ură este rezumat în cuprinsul Raportului la:
a. Comportamente care pot incita și amplifica ura, angaja în ură persistentă, sau echivoca
despre și face un caz moral pentru violență;
b. Care proiectează ura, convingeri ostile sau de supremație asupra unui grup extern care
este perceput ca o amenințare la bunăstarea, supraviețuirea sau succesul unui grup intern;
c. Care cauzează, sau poate cauza care daune persoanelor, comunităților sau societății mai largi.33
Documentul expune o nouă abordare a combaterii extremismului din ură, bazată pe drepturi.
De asemenea, în acesta este prezentat un rezumat al activității desfășurate până în prezent și
recomandările pentru viitorul Comisiei, pentru Guvern și pentru o societate mai largă pentru a
combate extremismul din ură.34
VI. CONCLUZII
Infracțiunile din ură sau motivate de prejudecăți, afectează securitatea persoanelor,
comunităților și societăților lor în ansamblu. În situații extreme, acestea pot conduce la conflict în
interiorul și peste granițele naționale.
Prin elementele caracteristice, atât discursul care incită la ură, cât și infracțiunile motivate
prin ură se înscriu în sfera extremismului violent.
În acest sens, reținem mai ales acest gen de infracțiuni comise într-un număr foarte mare de
către exponenți ai mișcărilor de extremă-dreapta, prin agresiuni de factură rasistă sau de ordin
religios împotriva musulmanilor, imigranți în țările vest europene.
Aceste tipuri de infracțiuni interferează, fiind considerate, pe de-o parte în categoria
infracțiunilor motivate de ură, sau, după caz, încadrate ca fapte incriminate de legislația referitoare
la rasism, ca manifestare a extremismului.
O inițiativă de interes în acest context este cea a definirii, în Marea Britanie, a conceptului
de „Hateful Extremism” (extremismul din ură). Aceasta vine să clarifice aspectele legate de
manifestarea și încadrarea infracțiunilor motivate de ură, la fel ca și manifestările extremiste
provocate, la rândul lor, de ură.
Dinamica actuală indică în mod clar o creștere alarmantă a manifestărilor extremiste, atât în
amplitudine, cât și în complexitate.
Aceste escaladări a violențelor reclamă soluții integrate, care prevină un posibil derapaj în
menținerea sub control al manifestărilor extremiste, care se pot potența reciproc.
Infracțiunile motivate de ură necesită o atenție deosebită din partea organismelor europene,
având în vedere că se numără printre cele mai grave manifestări de intoleranță.
Pentru a combate infracțiunile de ură, UE și statele sale membre trebuie să facă aceste crime
mai vizibile și să țină cont de făptuitori. Numeroase hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor
Omului obligă țările să „demascheze” motivația părtinitoare din spatele infracțiunilor.
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VIRTUAL DEBIT CARDS / CARDURI DE DEBIT VIRTUALE
Nicoleta-Mihaela ȘIȘOE1
Abstract (en.): The Internet has its benefits, but with the use of it come some risks which users might have
trouble identifying due to the large volume of information that needs to be acquired in order to understand how on-line
frauds are carried out. Even more the development of on-line payment instruments has increased the potential of frauds
and there are always new and ingenious methods that are used to trick people which are very hard to stop by the
financial institutions.
One solution experimented by the financial institutions was issuing credit cards with dynamic numbering –
both for the number and for the expiration date, creating the new instrument: virtual credit cards. The main difference
brought by a dynamic credit card (virtual card) is that its number, expiry date and security code on the back would
change for every transaction.
Issuing this type of credit cards for on-line payments came as a result of the lack of efficiency proven by other
safety measures against on-line credit card frauds given that there is an overall poor understanding of the data
confidentiality when using the Internet, especially for payments. This leads to the vulnerability of personal data which
could expose bank accounts and their security.
Keywords: on-line, virtual-cards, secure, unique tranactions, low-risks
Abstract (ro.):Spațiul on-line ne oferă pe lângă o varietate mare de beneficii și riscuri pe care utilizatorul le
identifică cu dificultate din cauza volumului mare de informații care trebuie deținut pentru a putea înțelege cum se
realizează fraudele. Iar evoluția intermedierii plăților prin platformele on-line a dus la crearea unui potențial foarte mare
de fraudare pentru care apar metode noi și ingenioase, ce nu pot să fie preîntâmpinate de instituțiile bancare.
O solutie incercata a fost schimbarea esenței unui card bancar și anume modificarea numărul unui card care se
păstrează pe toată valabilității acestuia și data de expirare a acestuia, care sunt elemente de siguranță cerute în cazul
realizării unei plăți on-line, prin utilizarea unui card virtual se va obține câte un nou număr de card și o nouă dată de
expirare pentru fiecare tranzacție ulterioră, în scopul blocării utilizării datelor copiate de pe un card folosit anterior
printr-o utilizare.
Emiterea unor carduri dedicate plăților on-line a venit ca urmare a constatării ineficienței tuturor celorlalte
variante de stopare a fraudelor cardurilor bancare, ce sunt utilizate de clienți pentru plățile în spațiul virtual, din cauza
lipsei de cunoștințe de specialitate în materie de confidențialitatea datelor, utilizarea ansamblurilor informatice,
transmiterea datelor, a celor care decid să își introducă și să își vulnerabilizeze datele, care le garantează menținerea
conturilor bancare în siguranță.
Cuvinte-cheie: mediul on-line, carduri virtuale, sigur, tranzacții unice, riscuri minime.

1. Introducere: Fraudele folosind carduri bancare și soluțiile căutate de instituțiile
financiare pentru limitarea acestora
Frauda bancară bazată pe furtul datelor cardurilor emise de către instituții financiare
rămâne unul dintre principalele riscuri asociate cu instrumentele bancare. Statistica estimează
pentru 2018 că nivelul fraudelor asociate cu falsificarea cardurilor bancare este de „aproximativ 1.8
miliarde de dolari, nivel cu 28% mai jos față de 2015. În același timp nivelul fraudelor pentru
situațiile în care cardul bancar nu trebuie prezentat („card-not-present”) a crescut cu 106% pentru
aceeași perioada. Un studiu efectuat de catre Javelin Strategy and Research a arătat că există o
probabilitate mai mare de 81% ca fraudele să se realizeze în situațiile în care cardul nu este
prezentat.2
Unul dintre instrumentele principale care a contribuit la diminuarea nivelului fraudelor din
falsificarea cardurilor este chipul introdus ca elemenr de securitare în cardurile bancare, iar pentru
viitor băncile continuă să investească pentru a găsi și alte instrumente care pot diminua riscul
furtului bancar, ce se manifestă din ce în ce mai mult în mediul virtual, unde cardul nu trebuie
prezentat fizic și unde prezența forței umane nu mai este necesară. Un alt element care se adaugă și
care este extrem de important este faptul că în acest mediul lupta nu este egală între hoț și păgubit,
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pentru că cele două părți pleacă de pe poziții diferite în ceea ce privește cunoștințele în materie de
spațiu online.
Pierderile clienților urmare a furtului datelor cardurilor bancare și folosirea acestora în
„situații în care cardul nu a trebuit să fie prezentat au atins nivelul de 527 milioane de dolari în
2017”3. Ca răspuns la acest fenomen, anumite instituții bancare au venit cu soluții inovatoare. Un
exemplu este Revolut care lansează un card bancar care iși regenereaza complet datele după fiecare
tranzactie online. Responsabilii cu acest proiect din interiorul instituției se bazează pe estimarea
conform căreia, în urma utilizării în funcție de creșterea exponențială a numărului de clienți, vor
rămâne fără posibilități de regnerare după doar aproximativ 800 de ani, fiind vorba deste toate
variantele de numere de saisprezece cifre ce sunt necesare pentru a creea codul de pe fața cardului
de plată ce este utilizat în tranzacțiile online.
2. Cum funcționează cardurile virtuale?
Aplicația online a instituției financiare generează automat, de fiecare dată când utilizatorul
solicită, un numar virtual de card de 16 cifre care este valabil, de cele mai multe ori, doar pentru o
singură tranzacție. Impreună cu numarul de card, aplicația generează și un numar de securitate de 3
cifre care înlocuiește CCV-ul de pe spatele unui card bancar clasic. Deși procedura diferă ușor de la
o institutie financiară la alta, de cele mai multe ori pașii sunt aceeași. „La generarea numărului de
card utilizatorul poate să iși aleagă și data expirării cardului.”4
Una dintre funcționalitățile principale ale cardului virtual este faptul că utilizatorul poate să
stabilească o limită financiară pentru tranzacțiile care se pot face cu acel card care se generează
ulterior în baza solicitării. Acest lucru limitează riscurile utilizatorului de a pierde toata suma de
bani din contul bancar care este atașat cardului și îți oferă sentimentul că deții controlul asupra
fondurilor proprii și nu există nicio posibilitate ca să fii furat.
Sunt și situatii în care cardul virtual poate genera probleme în privința plății către anumiți
comercianți, care nu accept acest sistem de plată din cauza softului folosit sau a măsurilor de
securitate implemnetate de anumite firme specializate.
Un exemplu este întamplarea unui comerciant din Statele Unite ale Americii care „are un
serviciu ce se platește pe baza de abonament lunar. Clienții își înscriu un card de credit, iar acesta
este creditat automat la sfarșitul lunii. Cu ajutorul cardului bancar un client a reușit să se eschiveze
de plată, setând data de expirare a cardului virtual folosit pentru abonament înainte de finalul lunii.
Astfel, când societatea a încercat creditarea cardului nu a reușit, acesta fiind expirat”.5
3. Tipuri de tehnologii folosite pentru cardurile de credit virtuale.
„În ianuarie 2009 Mastercard a cumpărat pentru aproximativ 100 milioane USD de la
Orbiscom, o companie specializată în sisteme de plată, cu sediul în Dublin, un sistem care
controlează generarea numerelor pentru cardurile de credit. Acest sistem este folosit de banci
precum Bank of America și Citibank din SUA sau MBnet din Portugalia”. 6 De asemenea, acest
sistem a fost integrat în platforma globala a MasterCard numită „inControl”.
În „2013 Mastercard a pus la dispoziția Royal Bank of Scotland serviciul eCTS (enhanced
Central Travel Service)”7 care folosește aceiași tehnologie care generează numere virtuale pentru
carduri de credit în scopul protejării datelor de identificare în momentul realizării tranzacțiilor.
Au mai existat soluții implementate pentru utilizarea împreună cu telefonul mobil, prin
notificarea utilizatorului cardului printr-un sms către numărul de telefon indicat, a faptului că un
3
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nou număr de card a fost generat și că este pregătit pentru utilizare. Acest tip de soluție este
oportună pentru persoanele conectate în permanență cu telefonul mobil, care au implementate
aplicații de securitate și care cunosc și verifică informațiile despre noile riscuri și vulnerabilități
apărute în materie de furt de date de pe telefonul mobil.
În cazul acestei opțiuni este oportun de luat în calcul și aspectul cunoașterii riscurilor pe
care le prezintă un telefon mobil, cu predilecție pe cele care folosesc sistemul de operare adroid,
pentru care s-au creat foarte multe virusuri și aplicații, ce reușesc să fure datele. Din cauza
numărului mare de vânzări ale telefoanele care rulează pe sistemul de operare Android, acestea au
devenit ținta predilectă a infractorilor informatici.De aceea se impune achiziționarea unei soluții
antivirus, ce vă permite să filtrați aplicațiile potențial periculoase și să le blocheze rularea înainte ca
acestea să cauzeze furtul de date prin copier din sistem.
În acest scop o altă recomandare este utilizarea opțiunii de localizare a telefonului de pe un
alt device, care în principal ar trebui să ajute proprietarul să găsească telefonul furat chiar dacă
acesta are accesul la internet blocat, sau în cel mai rău caz, să permită proprietarului să blocheze
permanent accesul la acel terminal portabil, implicit la informațiile stocate pe el.
„Virușii informatici sunt programe care se autocopiază pe sistemul compromis, fără știrea
utilizatorului. Virusul va infecta astfel componente ale sistemului de operare sau alte programe informatice.”8
Pentru că telefoanele inteligente joacă un rol esențial atât în telecomunicații pentru
utilizatorii, dar și în corelarea cu alte dispozitive, utilizatorii trebuie să le asimileze unor
calculatoare în miniatură, care prezintă aceleași riscuri majore de securitate.
Alte variante oferite de instituțiile financiare ce au încercat vină cu soluții inovative în zona de
protecție a tranzacțiilor, fie nu au avut sucees din cauza cererii mici a clienților către care nu au reușit să își
comunice produsul, fie costurile au depășit estimările inițiale și următorul pas a fost falimentul, astfel de
exemple sunt programul Secure Online Account Numbers oferit de Discover Card, sau binecunoscutul
PayPal care a demarat activități pentru realizarea unui card virtual, dar care a oprit la scurt timp procedura,
sau cardul Net+ realizat de Netseller, ce a avut tot o evoluție nefericită.
Cardurile de credit virtuale sunt folosite în principal pentru cumparaturile la distantă, online,
telefonice sau prin postă. Numerotația cardurilor de credit virtuale nu sunt asociate cu cardurile
bancare fizice și nu pot fi folosite pentru tranzacții uzuale în magazine prin POS sau pentru
retragerea de la ATM.
Cardurile de credit vituale pot fi achiziționate de la furnizori online, bănci și alți parteneri ai
Visa sau Mastercard, atâta timp cât respectivul furnizor are această opțiune disponibilă.
„Cardul de credit virtual are trei componente principale:
- Numerotația formată din saisprezece cifre
- Codul de securitate care poate fi de tipul CSC, CVC, CVV sau CVV2
- Data expirarii care este de obicei mult mai scurtă fața de data de expirare a unui card fizic.”9
„Data expirării cardurilor virtuale este mult mai rapidă decât în cazul cardurilor emise în
mod normal, în scopul securizării protecției datelor de pe card”[9] pentru că o dată folosit un card
pentru efectuarea unor plăți online, există riscul să fie furate datele, prin diverse aplicații create,
instalate, de care utilizatorii nu au cunoștință.
4. Fraudele „card-not-present”
„Tranzacţiile cu carduri de plată pot fi de două feluri: de tip ”cardul e prezent” (card present)
sau de tip ”cardul nu e prezent” (card not present), la momentul efectuării plăţii şi în faţa
comerciantului. Tranzacţiile de tip ”cardul nu e prezent” sunt cele care se desfăşoară pe Internet
(eComerţ) sau în cazul comenzilor adresate comerciantului prin telefon sau prin poştă (MOTO,
Mail Order-Telephone Order)”10, iar restul operațiunilor realizate prin prezentarea cardului, dar și a
titularului acestuia în momentul efectuării tranzacției la comerciant.
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Distincția celor două tipuri de tranzacții prin card prezent sau neprezent este în cea mai mare
parte realizată de riscul plăților realizate prin intermediul cardurilor, întrucât, de regulă, tranzacția
prin prezentarea cardului, implică atât prezența celor două părți implicate în tranzacție, cât și a
modalității efective de realizare a plății, ceea ce oferă un plus de siguranță
Tranzacțiile „card-not-present” se realizează doar cuplat prin conexiune de internet, care
implică o legătură de comunicații între terminalul de la care se efectuează plata și cel unde se
efectuează plata, cel mai uzual acesta fiind asigurat de spațiul on-line, care poate genera riscuri de
securitate și întârzieri în procesarea plății, din cauza conexiunilor.
Acest tip de tranzacții au fost concepute pentru că „oferă viteză, integrare şi fiabilitate,
permite băncilor şi comercianţilor adoptarea rapidă de noi modalităţi de plată şi oferă soluţii
personalizate care furnizează valoare prin tehnologie” 11, însă reversul medaliei nu a întârziat să
apară și fraudele prin intermediul cărora au fost furați bani din conturile personale ulterior utilizării
cardului au crescut exponențial cu volumul cât mai mare de clienți.
Unul dintre principalele beneficii de care se prevalează răufăcătorii este anonimatul care
guvernează spațiul online și carele oferă acoperire fără precedent în ceea ce privește identitatea.
Un alt element este faptul că realizarea autentificării prin completarea datelor care sunt
înscrise pe cardul ce urmează a fi folosit nu atestă faptul că acesta se află în posesia proprietarului și
că cel din urmă chiar autentifică achiziția, astfel încât pentru a elimina fraudarea este nevoie de mai
multe elemente de siguranță care să fie solicitate utilizatorului.
Aceste elemente sunt fie parte integrantă a unor anumite tipuri de carduri care s-au axat pe
eliminarea fraudării prin folosirea de mai multe mijloace de siguranță, fie sunt solicitate de către
client băncii de care aparține, în situația în care acestea nu sunt predefinite în pachetul de bază al
cardului, precum solicitarea de coduri de siguranță primite prin sms către un număr de telefon
confirmat anterior către bancă.
Băncile susțin faptul că „se realizează în mod continuu un management al cerințelor pentru
eliminarea fraudelor, pus în aplicare printr-o strategie de securitate” 12 pentru eliminarea într-o
măsură cât mai mare a infracțiunilor realizate în mediul on-line.
În fapt, hakerii operează prin transmiterea a sute de emailuri care au aparența oficială, ca
cele transmise de bancă sau de instituții ce operează tranzacții cu cardurile bancare, prin care
încearcă obținerea, sub diferite pretexte, a datelor actualizate de pe carduri.
O altă modalitate folosită, prin intermediul căreia mulți utilizatori au fost păcăliți, este aceea
de a duplica site-urile oficiale ale băncilor sau alte altor companii care intermediază anumite servicii
și de a găsi motive pentru a solicita introducerea datelor cardurilor.
Cu atât mai mult, o soluție și mai ingenioasă a fost inserarea în emailuri a unor linkuri care
în momentul în care destinatarul le accesa, downloadează automat în computere, cel mai adesea, pe
telefoane fiind mai dificil din cauza restricțiilor sistemelor de operare, diverși viruși care
înregistrează datele personale, datele de pe cardurile folosite, parole din contul de online banking
sau alte informații care îi pot ajuta pe hackeri să folosească cardurile utilizatorului.
Cei care tratează cu superficialitate folosirea cardurilor virtuale în on-line pot transmite
informații prețioase către rău-făcători chiar dacă există măsuri suplimentare pentru aceste carduri
oferite de sistemele bancare, față de cardurile obișnuite.
În aceste situații, odată intrați în posesia datelor nu mai este nevoie de duplicarea fizică a
acestor carduri, și deși majoritatea pot fi folosite doar pentru o tranzacție, aceasta este suficientă
pentru a realiza o pagubă majoră.
Trebuie ținut cont și de faptul că aceste fraude sunt și ele construite tot pe pași, iar în general
obținerea informațiilor este un prim pas, în urma căruia aceste informații sunt vândute și prelucrate
către persoane specializate în transformarea informațiilor în produse sau bani.
M. Teodorescu,C. Bucur, C. Ţigău, Raport privind piaţa serviciilor de plăţi prin carduri- Ordinul Preşedintelui
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5. Concluzie
Ca răspuns la amenințările apărute în domeniul furtului de date ce aparțin cardurilor ce sunt
utilizate pentru a realiza cumpărături în mediul online, instituțiile financiare au creat sisteme care să
răspundă cât mai multor cerințe de securitate.
În plus față de sistemele create permanent există informări din partea organismelor abilitate
cu privire la interdicțiile de a dezvălui datele cardului, precum codul PIN, niciunei persoane, nici
chiar angajaților bancilor, pentru că băncile, respectiv instituțiile bancare nu solicită niciodată prin
telefon sau email actualizarea acestor date, ci o comunică utilizatorilor prin intermediul plicurilor
predate personal pe bază de semnătură. O altă recomandare este de a ignora conținuturile prin care
trebuie să se acceseze linkuri pentru că acestea ascund virusuri și prin clik se permite downloadarea
și accesarea de medii străine a datelor existente, salvate de pe calculator, sau a celor introduse
ulterior accesării de către virus a sistemului informatic.
Cardurile virtuale au fost identificate ca soluții și folosite în mod sistematic pentru a elimina
riscurile apărute și în continuă schimbare, cărora cădeau țință din ce în ce mai mulți utilizatori ai
cardurilor în spațiul on-line. Cu atât mai mult cu cât piața este într-o continuă transformare și
expansiune, iar din punct de vedere geografic nu există bariere care să nu limiteze dramatic dorințele
utilizatorilor, soluția identificată ca având riscuri ce tind spre 0 a fost aceea a unor carduri cu regenerare
automatată după fiecare utilizare prin intermediul cărora să fie efectuate tranzacțiile, încât mediul în care
se elibereaza informațiile înpreună cu banii să nu poată interfera cu tranzacțiile viitoare.
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FENOMENUL FRAUDEI DOCUMENTARE ÎN SPAȚIUL DE LIBERĂ
CIRCULAȚIE / THE PHENOMENON OF DOCUMENT FRAUD
IN THE AREA OF FREE MOVEMENT
Andrada ADAM13
Abstract (en.): Assuring a high level of security within the area of free movement has represented and
represents a constant wish since its beginning. In the last 5 years context, apart from the threats to internal security,
materialized through terrorist attacks and unprecedented migration flows, another phenomenon is getting growing faster
and faster, the identity and travel documents fraud. Document fraud was included on the serious cross-border crime list
and it represents an important threat both for the member states internal security but also for their citizens, through its
incidence as a facilitative constituent of other criminal activities belonging to a wide range of organized criminality
such as human trafficking, smuggling of migrants, terrorism. This phenomenon of document fraud is quickly evolving
and the involved criminal networks become more and more specialized in identifying new forms of identity and travel
documents forgery. The awareness of the phenomenon and involvement of the institutions and agencies at European
level plays an important role in reducing the threat. The future actions should focus mainly on the training of border
guards who work at the external borders of European Union but also on those who carry out checks within this area of
free movement in order to detect false/falsified documents or impostors.
Keywords: internal security, identity and travel documents, document fraud, European agencies, common
training
Abstract (ro.): Asigurarea unei securități sporite în interiorul spațiului de liberă circulație a reprezentat și
reprezintă un deziderat constant încă de la concepția acestuia. În contextul ultimilor 5 ani pe lângă amenintările la
securitatea internă, concretizate prin atacuri teroriste și mișcări migratorii fără precedent, un alt fenomen a căpătat
amploare din ce în ce mai mare și anume fraudarea documentelor de identitate și a celor de călătorie. Frauda
documentară a fost inclusă pe lista amenințărilor prioritare aferente criminalității trasfrontaliere grave și constituie o
amenințareimportantă atât la adresa securității interne a statelor membre cât și a cetățenilor acestora, prin apariția ca
element constitutiv facilitator al altor activități infracționale dintr-o gamă largă de criminalitate organizată ex. trafic de
persoane, trafic de migranți, terorism. Acest fenomen al fraudei documentare evoluează rapid, iar rețelele infracționale
implicate devin din ce în ce mai specializate în identificarea unor noi forme de falsificare a documentelor de identitate și
de călătorie. Conștientizarea fenomenului și implicarea instituțiilor și agențiilor de la nivel European în combaterea
acestui tip de fraudă joacă un rol important în reducerea amenințării. Direcțiile de actiune viitoare ar trebui să se axeze
în principal atât pe pregătirea polițiștilor de frontieră ce îsi desfășoară activitatea la frontierele externe ale Uniunii
Europene dar și a celor ce desfășoară activități de verificare în interiorul acestui spațiu pentru detectarea documentelor
false/falsificate/impostorilor.
Cuvinte- cheie: securitate interna, documente de identitate și de călătorie, frauda documentara, agentii
europene, pregătire comună.

“Only trained officials can correctly unmask currency and identity document forgers. Document
forgers are skilled professionals. To expose them, law enforcement has to be capable of identifying
the tiniest detail, often invisible to the naked eye.”14
I. INTRODUCERE
Fraudarea documentelor de călătorie și de identitate nu reprezintă un fenomen nou, încă din
cele mai vechi timpuri oamenii au recurs la utilizarea de documente false/ falsificate pentru motive
din cele mai diverse cum ar fi încercarea de a evita controlul de frontieră (ex. neîndeplinirea
condițiilor impuse de lege pentru ieșirea/intrarea din/în țară), pentru a obține anumite beneficii
acordate de un anumit stat (credite bancare, ajutoare sociale) sau pentru a eluda anumite măsuri
restrictive impuse persoanei de autoritățile de aplicare a legii (cercetări, mandate de arestare) etc.
Însă acest fenomen a căpătat o importanță deosebită și a fost adus din ce în ce mai des în
atenția autorităților și a opiniei publice în contextul atacurilor teroriste 15 petrecute în spațiul de
Academia de poliție “Alexandru Ioan Cuza”, email: andrada.adam@academiadepolitie.ro
“Doar oficialii instruiți pot demasca în mod corect falsificatorii de monedă și de documente de identitate. Falsificatorii
de documente sunt profesioniști. Pentru a-i putea expune, autoritățile de aplicare a legii trebuie să fie capabile să identifice cel
mai mic detaliu care de obicei este invizibil ochiului liber.“ Training on fraudulent documents, sursă online:https://www.interpol.int/Crimes/Counterfeit-currency-and-security-documents/Training-on-fraudulent-documents.
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liberă circulație concomitent cu fluxul migrator fără precendent cu care s-a confruntat Europa,
context în care documentele de identitate și de călătorie fraudate au fost folosite drept elemente
asociate ale altor activități infracționale cu o gravitate mult mai mare și care de cele mai multe ori
depășesc frontierele unui singur stat, în speță traficul cu migranți, traficul de persoane, terorism,
trafic de droguri, arme de foc, etc.
Anul 2017 a reprezentat momentul conștientizării acestui fenomen materializat prin raportul
Europol cunoscut sub denumirea SOCTA UE 16 prin care se recomanda axarea pe 8 amenințări
prioritare ale criminalității 17 iar pentru prima dată este menționată recomandarea de abordare a
fraudei documentare ca o chestiune trasversală ce acționează în calitate de element facilitator pentru
o gamă largă de activități din sfera criminalității organizate grave.
Pe parcursul prezentei lucrări noțiunea de documente fraudate este folosită ca formulare
generală ce include toată gama de documente false, falsificate, contrafăcute, furate în alb, dar și
documente autentice folosite în mod ilegal (obținute în mod fraudulos prin exploatarea unor
vulnerabilități ale sistemelor de emitere, impostori etc.).
II. EVOLUȚII ALE FENOMENULUI LA NIVEL EUROPEAN
În urma analizei statisticilor furnizate de Frontex 18 se poate observa că statele membre au
raportat în anul 2014 aproximativ 9400 de persoane care au încercat să tranziteze frontierele externe ale
UE folosind documente fraudate, o cifră considerabilă datorată la acel moment în mare parte diasporei
siriene. În anul 2015 numărul total raportat a fost de 8373 de persoane, ceea ce a reprezentat o scădere
cu aproximativ 11 % față de anul precedent. Acest trend descendent a fost observat și în anii următori
ajungându-se la un număr de 6667 în anul 2018. De menționat este faptul că aceste cifre reflectă
descoperirile identificate la verificările efectuate la frontierele externe ale Uniunii Europene.
Afluxul de migranți caracterizat prin treceri masive ale frontierelor externe ale UE a dus ulterior la
crearea fenomenului cunoscut sub denumirea de mișcări secundare definite drept mișcarările migranților,
inclusiv a refugiaților și a solicitanților de azil , care din diferite motive se mută din țara în care au ajuns
pentru prima dată pentru a solicita protecție sau relocarea permanentă în altă parte19.
Aceste mișcări secundare s-au realizat în general fără îndeplinirea condițiilor legale (fără viză de
intrare, fără documentația necesară solicitată în mod normal pentru justificarea șederii, prin folosirea
unor documente de identitate/ călătorie false /falsificate) și bineînțeles fără acordul prealabil al
autorităților naționale din primul stat membru în care au ajuns. Persoanele angrenate în mișcările
secundare au făcut abuz de facilitatea creată de spațiul de liberă circulație (lipsa controlului la frontierele
interne ale statelor Schengen) pentru a ajunge mai ușor în statul membru dorit.
Tocmai din aceste considerente, fluxul migrator de pe ruta est mediteraneeană din perioada
2014-2015 a ridicat multe semne de întrebare legate de identitatea declarată a celor ajunși, dar și a
celor înregistrați pe continentul european.
În acest context, per a contrario, numărul de persoane depistate că au folosit documente
false/ falsificate odată cu miscările secundare în interiorul spațiului Schengen/UE a crescut constant
de an la an, acestea ajungând să depășească numărul descoperirilor realizate în cadrul verificărilor
efectuate la frontieră asupra celor ce tranzitează frontierele externe dinspre statele terțe.
Existența unei conexiuni între atacurile desfășurate la Paris în anul 2015 și fluxulurile migratorii neregulate este
susținută de faptul că o parte a celor implicați în atentate au folosit acest val migrator pentru a putea intra în mod ilegal
prin Insula Grecească Leros prezentând autorităților grecești documente siriene false/falsificate pentru a fi înregistrați
mai repede. În mod asemănător, persoana care a înfăptuit atacul terrorist petrecut în decembrie 2016 în centrul
Berlinului, era un solicitant de azil de origine tunisiană căruia i se repinsese solicitarea pe motiv de implicare în
organizația Stat Islamic. Cu toate că solicitarea de azil a acestuia fusese respinsă, persoana în cauză a călătorit prin toată
Europa folosind mai multe documente de identitate sub alias-uri diferite.
16
European Union Serious And Organised Crime Threat Assessment – Raport realizat de EUROPOL reprezentând o analiză
detaliată a amenințării produse de criminalitatea organizată gravă cu care se confruntă Europa
17
criminalitatea informatică, producția, traficul și distribuția de droguri, introducerea ilegală de migranți, spargerile și
furturile organizate (criminalitatea organizată contra patrimoniului), traficul de persoane
18
European Agency for Border and Coast Guard-Frontex Risk analyses for 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
19
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/secondarymovement-migrants_en
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În anul 2014 cele mai multe descoperiri au fost realizate pe rutele ce au avut ca punct de
pornire mișcările secundare din insulele grecești. În aceste cazuri migranții au folosit cel mai adesea
documente fraudate, obținute chiar din statul membru unde s-a realizat prima intrare.
Trendul ascendent s-a menținut inclusiv în anul 2018 atunci când numărul descoperirilor de
fraudă a documentelor de călătorie din interiorul UE/Schengen a crescut pentru al doilea an consecutiv
cu aproximativ 42% față de anul 201720, atingând cel mai mare nivel față de anul de referință 2013.
Referitor la tipul de frontieră unde au fost detectate cele mai multe persoane folosind
documente fraudate, raporate la perioada 2014-2018, se observă că frontiera aeriană deține locul
fruntaș urmată la o distanță considerabilă de frontieră terestră și frontiera maritimă.
Experții evidențiază faptul că fraudarea documentelor de călătorie/identitate reprezintă un
element cheie în activitățile infracționale legate de traficul de migranți la frontiera aeriană, întrucât
în comparație cu frontierele terestre și maritime, tipurile de falsuri detectate la frontierele aeriene
sunt din ce în ce mai diverse și comportă un risc foarte crescut.
De obicei ruta pe calea aerului este preferată întrucât dă posibilitatea persoanei de a ajunge
direct în statul membru dorit implicând astfel utilizarea unui sigur document fraudat, uneori necesar
doar pentru momentul îmbarcării, sau atunci când călătoria este formată din mai multe segmente,
persoana poate schimba de mai multe ori documentele alternând autentice cu cele fraudate.
III.AGENȚII ȘI ORGANIZAȚII IMPLICATE ÎNCOMBATEREA
DOCUMENTELOR FRAUDATE
Documentele de călătorie/identitate aparținând statelor membre UE sunt foarte solicitate în
rândul persoanelor care fac uz de documente fraudate. Cel puțin trei sferturi din documentele
fraudate depistate la frontierele externe, dar și în zonele fără controale la frontierele interne, indicau
că acestea ar fi fost eliberate de statele membre ale UE/Schengen.21
Acest lucru se datorează faptului că, cărțile de identitate sunt folosite în viața de zi cu zi de
cetățenii UE atât pentru a-și dovedi identitatea în relația acestora cu autoritățile publice și private,
cât și pentru a –și exercita dreptul la liberă circulație.
Potrivit legislației UE22, cărțile de identitate sunt asimilate documentelor de călătorie atunci
când pesoanele călătoresc în interiorul UE. Totodată, în contextul în care statele membre au închiate
acorduri cu anumite țări terțe, cărțile de identitate ale cetățenilor UE pot fi folosite drept documente
de călătorie pentru a intra pe teritoriul acestor state. De asemenea, documentele care dovedesc
reședința persoanei pe teritoriul unui stat membru 23 sunt supuse atenției falsificatorilor întrucât
aceste documente utilizate împreună cu un pașaport conferă titularului dreptul de intra pe teritoriul
statelor membre în anumite condiții fără a fi în posesia unei vize.
La momentul actual nu toate statele membre emit cărți de identitate pentru cetățenii lor, însă în 15
dintre cele ce emit este obligatorie deținerea de fiecare a persoană a unui act de identitate24 în scopul
stabilirii identității. Riscul crescut de fraudare a acestor documente este susținut de variațiile semnificative
ale nivelurilor de securizare a documentelor de identitate emise de statele membre (elemente de securizare
puține și de calitate scăzută ex.carțile de identitate grecești, italiene, românești, etc).
În intervalul de referință s-a constat o creștere importantă a numărului de documente
eliberate de statele membre UE declarate pierdute sau furate25 care ulterior au fost folosite de alte
persoane cu înfățișare asemănătoare (impostori).
Întărirea securității documentelor de identitate/călătorie prin introducerea unor elemente mai
sofisticate și mai greu de falsificat, combinată cu schimbarea modelelor de format unic pentru
Această evoluție a avut ca și cauză principală numărul semnificativ de resortisanți sirieni, afgani, irakieni, iranieni și
turci ce au plecat din Grecia.
21
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0790:FIN:RO:PDF.
22
Directiva 2004/38/CE privind dreptul libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii UE și
membrii familiilor lor.
23
Permisele de ședere eliberate membrilor de familiei ai cetățenilor UE, care sunt cetățeni terți.
24
În anumite situații documentul de identitate poate fi unul nespecific, nerecunoscut de celelate state membre drept
document de călătorie.
25
Situational Overview 2017 prepared by Europol and Frontex as input for the Document Fraud, Brussels, 4 December 2017.
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anumite documente eliberate de statele membre au împins grupările de crimă organizată să dezvolte
noi tehnici de fraudare a acestor documente. Dintre acestea putem enumera fraudarea altor tipuri de
documente din categoria documentelor primare 26 în baza cărora se eliberează documente de
identitate/călătorie autentice făcând astfel mult mai dificilă detectarea fraudelor, folosirea
documentelor de călătorie/ identitate de către alte persoane cu înfățișare asemănătoare (impostori);
exploatarea unor vulnerabilități ale sistemelor de emitere a documentelor, obținând astfel
documente autentice; utilizarea unor tehnologii avansate menite să ajute la evitarea controlului
automat al frontierei, morphingul27 etc.
Potrivit raportului anual Europol 28 prețurile documentelor oferite de grupările de crimă
organizată diferă mult și depind de anumite criterii cum ar fi naționalitatea, calitatea elementelor
falsificate folosite, asemănarea fotografiei din document cu persoana ce va folosi documentul
respectiv, dacă documentul va fi folosit o singură dată sau dacă va fi păstrat de utilizator etc.
De-a lungul timpului, Frontex29 a desfășurat operațiuni comune la frontierele externe ale UE
detașând experți în domeniul fraudei documentare, fapt ce a dus la detectarea a mii de documente
fraudate. Însă necesitatea pentru acest gen de expertiză devine din ce în ce mai mare pe măsură ce
grupările de crimă organizată ce au ca obiect de activitate producerea și furnizarea de documente își
diversifică metodele utilizând noile tehnologii disponibile.
Pentru a putea combate acest fenomen și a identifica eficient frauda documentară, statele
membre alături de agențiile de la nivelul UE cu responsabilități în domeniu, sprijinite și de anumite
organizații internaționale30 au înțeles că unul dintre elementele cheie este reprezentat de pregătirea
personalului angrenat în activități de verificare atât la fronitera externă cât și vefificările în
interiorul spațiului de liberă circulație.
Acesta a reprezentat punctul de plecare pentru conceperea unor programe de formare destinate
să dezvolte abilități și competențe în depistarea documentelor fraudate, programe ce necesită a fi
revizuite periodic pentru a putea corespunde noilor forme de fraudă pe măsura evoluției acestora.
În acest sens, Frontex a dezvoltat cursuri tematice axate în principal pe dezvoltarea
abilităților de detectare a documentelor false atât la nivel de bază, adresat persoanelor care nu sunt
implicate în mod direct în activități de control la frontieră ex. personal consular ce se ocupă cu
emiterea vizelor, cât și la nivel avansat pentru polițiștii de frontieră ce își desfășoară activitatea în
prima și a doua linie de control la frontieră.
Pentru a veni în sprijinul celor ce își desfășoară activitatea la controlul frontierei atunci când
se confruntă cu situația în care trebuie să stabilească autenticitatea unui document, Frontex a
elaborat un manual de referință ce conține fotografii ale diferitor documente de identitate/călătorie pașapoarte, cărți de identitate și vize.
Importanța acordată de Frontex pentru diminuarea amenințării la securitatea internă a
spațiului de liberă circulație creată de procurarea și utilizarea documentelor fraudate precum și
combaterea criminalității organizate transfrontaliere în acest spațiu a fost materializată prin
înfiițarea la nivelul Frontex a unui Centru de Excelență pentru Combaterea Fraudei
Documentelor 31 ce are ca obiectiv principal oferirea de sprijin pentru combaterea fraudei
documentare în operațiunile comune.
În acest proces, alături de Frontex, și Europol a contribuit la realizarea unui manual32 privind
depistarea documentelor de origine false, document ce conține scurte enumerări și prezentări ale
De exemplu falsificarea certificatelor de naștere pentru obținerea pașapoartelor, a certificatelor de căsătorie pentru
obținerea permiselor de ședere.
27
definit ca procesul cu efecte speciale în care cineva sau ceva își schimbă forma.
28
Europol-European Migrant Smuggling Centre 3rd Annual Activity Report – 2018.
29
Agenția europeană pentru Poliția de Frontieră și Gardă de Coastă,https://frontex.europa.eu/mediacentre/focus/document-fraud-is-a-key-challenge-in-border-control-frontex-is-on-the-case-acJ0cG.
30
OSCE, INTERPOL.
31
https://frontex.europa.eu/media-centre/focus/document-fraud-is-a-key-challenge-in-border-control-frontex-is-on-thecase-acJ0cG.
32
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru a
întări răspunsul UE la fraudarea documentelor de călătorie, Bruxelles, 16.10.2018 COM(2018) 696 final
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documentelor primare eliberate de statele membre, indicând totodată și puncte naționale de contact.
De-a lungul timpului Europol a lansat mai multe operațiuni 33 , în cooperare cu alte instituții și
agenții europene, ce au avut ca rezultat final destructurarea unor rețele de crimă organizată
implicate în traficul cu migranți având ca obiect de activitate secundar furnizarea de documente de
călătorie /identitate fraudate.
La rândul său, Interpol organizează cursuri de instruire ce implică dezvoltarea de
cunoștințe, abilități dar și schimbul de bune practici între diferite categorii de persoane (polițiști de
frontieră, experți criminaliști, polițiști etc. ce au ca scop reducerea acestui fenomen prin creșterea
capacității de identificare a documentelor fraudate. În cele mai multe cazuri, Interpol desfășoară
aceste cursuri în parteneriat cu alte instituții și organizații 34 având drept scop final formarea
profesională pentru zona operativă. În spijinul acestora, Interpol a pus la dispoziție un sistem
informatic electronic ce conține informații și fotografii a peste 4500 de documente de călătorie/
identitate din peste 206 state.
Pregătirea a fost considerată un element importat și de CEPOL35 care a dezvoltat un curs
online destinat unei game largi de practicieni: experți cu experiență, polițiști de frontieră, polițiști și
experți din cadrul laboratoarelor criminalistice dar și procurori. Scopul activității de instruire este de
a spori detectarea documentelor false prin înțelegerea mai bună a caracteristicilor de proiectare și
securitate ale documentelor de identitate; pentru combaterea falsului în documente și conexiunea
acestora cu infracțiunile grave.
IV. CONCLUZII
În contextul european actual, în care statele membre continuă să raporteze detectarea a mii
de documente de călătorie/identitate fraudate, acest lucru indică faptul că amenințarea la adresa
securității interne a UE, cu atât mai mult cea legată de terorism, este încă prezentă. Această
amenințare are un caracter transfrontalier, iar gestionarea ei trebuie abordată de statele membre întrun mod comun.
Un prim aspect important este legat de crearea unui cadru legisalativ comun aplicabil tuturor
statelor membre în eliberarea documentelor de identitate/ de călătorie care să indice minimul de
elemente de siguranță ce trebuie inclus în aceste documente, eventual stabilirea unui format comun
al cărților de identitate eliberate de statele membre așa cum deja există formate comune pentru viză,
permise de ședere, cărți de rezidență, document pentru returnați, etc.
Un al doilea aspect este legat de sporirea conștientizării acestui fenomen prin abordarea unei
pregătiri comune materializată prin dezvoltarea unui număr sporit de cursuri de perfecționare în
detectarea documentelor fraudate care să aibă ca scop final transmiterea cunoștințelor și dezvoltarea
abilităților cât mai multor polițiști și personal adiacent ce își desfășoară activitatea la controlul
frontierei sau efectuează verificări în interiorul spațiului de liberă circulație.
De asemenea un element cheie îl reprezintă cooperarea prin schimbul de informații între
statele membre cu privire la tipurile și modelele de documente de călătorie/identitate eliberate
precum și regimul juridic aplicabil acestora.
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RECEPTAREA MANUALULUI DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN RÂNDUL
STUDENȚILOR DE LA ACADEMIA DE POLIȚIE DIN BUCUREȘTI /
ENGLISH TEXTBOOK PERCEPTION AMONG ROMANIAN POLICE
ACADEMY STUDENTS IN BUCHAREST
Filip BACALU1
Abstract (en.): The present paper studies the perception students in the 1st, 2nd and 3rd year have over the contents,
information, specialized vocabulary and grammar under stress in the English language textbooks within the Al. I. Cuza Police
Academy. The paper shows rather statistical information than it represents any criticism targeted against the authors. In the
effort of making all educational content more friendly and student-oriented, textbook authors are bound to reevaluate the fruit
of their work according to the perception their subjects have over their books. Modern teaching methods, together with
practice and real-life use of the information received as well as evaluation techniques, all contribute to the presumably ideal
framework of textbook writing. Furthermore, the efficiency of the educational process rises on condition that textbook authors
know the expectations of their targets as well as the right methods of textbook writing.
Al. I. Cuza Police Academy boasts itself with a vast array of ESP textbooks, all authored by experienced
professionals from within the Academy, professors with a vast experience of teaching and evaluation. The textbooks
have been created over a large span of time in the last 15 years. The purpose of the present study is to further facilitate
the process of ESP textbook writing with the view to enhance a high standard in the educational process.
Keywords: ESP, statistics, methodology, textbook writing, evaluation.
Abstract (ro.): Lucrarea de față studiază percepția studenților din anul I, II și III asupra conținutului,
informațiilor, a vocabularului specializat și a gramaticii care se studiază în manualele de limbă engleză din cadrul
Academiei de Poliție Al. I. Cuza. Lucrarea prezintă informații mai degrabă statistice decât să invoce vreo critică
îndreptată împotriva autorilor. În efortul de a face ca tot conținutul educațional să fie mai prietenos și orientat către
studenți, autorii de manuale sunt obligați să reevalueze rodul muncii lor în funcție de percepția pe care o au subiecții lor
asupra cărților. Metodele moderne de predare, împreună cu utilizarea practică și în viața reală a informațiilor primite,
precum și tehnicile de evaluare, toate contribuie la cadrul presupus ideal de concepere a manualelor. În plus, eficiența
procesului educațional crește cu condiția ca autorii manualelor să cunoască așteptările studenților lor, precum și
metodele corecte de scriere a manualelor.
Al. I. Cuza Academia de Poliție se mândrește cu o gamă vastă de manuale ESP, toate concepute de
profesioniști cu experiență din cadrul Academiei, profesori cu o vastă experiență de predare și evaluare. Manualele au
fost create pe o perioadă mare de timp în ultimii 15 ani. Scopul prezentului studiu este de a facilita și mai mult procesul
de scriere a manualelor ESP în vederea păstrării standardului ridicat în procesul educațional.
Cuvinte-cheie: ESP, statistică, metodologie, conceperea de manuale, evaluare.

I. INTRODUCTION
There is a wide array of textbooks in full use within the Al. I. Cuza Police Academy. The
professors here have contributed throughout the latest years to the professional well-being of the
students who, in their endeavour to become police officers, need to study foreign languages as well.
The present study focuses on English textbook perception by students enrolled in the all years of
education at the Academy. Their curricula comprise between 2 and 4 classes of foreign languages
every month (according to the year of study, profile and specialization). A precondition of their
participation in the foreign languages courses and seminars is represented by their status of being
students of the Police Academy, which presupposes an admission test and a harsh selection with 5-9
candidates fiercely fighting for one place. The presumed standard level at Academy entry is B2,
according to Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages even though not
all students managed to reach it (admission procedures are more complicated and shall not be
discussed here). According to CEFR, the requirements for a B2 level student are the following2:
 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics,
including technical discussions in their field of specialization.

1
2

Al. I. Cuza Police Academy, Bucharest, filip.bacalu@gmail.com.
According to https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions.

360



Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with
native speakers quite possible without strain for either party.
 Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a
topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
During the 3 years of study within the Academy, the students are supposed to skyrocket the
level of ESP according to their specialization, which could be police, border police, firefighters,
gendarmerie, archival sciences and legal and administrative sciences. The general objective of the
English courses is to produce good professionals with thorough knowledge and skills to express
themselves fluently both in writing and orally, using specific terminology. To this end, more
textbooks have been created by the professors, to allow alternative resources, grand diversity in
educational process and a tool to reaffirm the value and prestige of the Police Academy.
II. A WIDE RANGE OF TEXTBOOKS
English for Modern Policing is a textbook coordinated by Mark Roberts published in 2003
and republished two years later at MAI Printing House. It is designed for general ESP users of the
Police Academy, tackling topics such as:
 Suspects descriptions
 Crime and Punishment
 Criminal investigations
 Crime, investigation and social relevance
 Crime in society: domestic violence and violence against women
 Child abuse
 Policing the multicultural society
 Trafficking human beings
 Dealing with vehicle crime
 Countering terrorism
 Computer crime, fraud and economic crime
 Combatting organized crime
 Criminology
Each unit has a warm-up activity, multiple texts and reading comprehension exercises,
vocabulary development practice with fill in the blanks exercises, matching exercises, true-false
statements, collocations, etc. All units have listening activities followed by comprehension practice.
All units offer the students the opportunity to express their points of view freely, openly,
democratically. Here and there the textbook offers writing exercises which are usually given as
homework by most professors. As described, integrated skills are preferred in this textbook.
English language course is a textbook written by professor Carmen Chervase in 2012 at
Sitech Printing House. It touches upon various topics of general and specific interest such as
 Police
 Police roles and responsibilities
 Police ethics
 Police organizational structure and police ranks
 Police uniform
 Police cars
 Police firearms
 Traffic police
 Police investigation
 Police reports
What is remarkable is the length of the texts, the attractive pictures, the amount of
information offered, the especially designed vocabulary sections, usually followed by Romanian
translations and equivalents. Internet resources are mentioned at the end of each educational unit
and the last chapter of the textbook sports with a useful set of police reports.
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English for Policing Purposes is another textbook written by professor Cristina Pielmuș in
2012at Sitech Printing House. It approaches topics like
 Police organization and ranks
 Police career and training
 Police uniform and equipment
 Law enforcement weapons, vehicles, ethics duties and responsibilities
 Police powers and procedures
 Types of crimes and criminals
 Punishments and prison system
 Police and the media
 Police investigations and cooperation
A well-built textbook comprising all types of activities, with informative texts and follow-up
questions and activities, translations from and into Romanian, specific terminology exercises and a
useful glossary at the end. This textbook sticks out also because there is a key to the activities and
exercises at the end, making it more adequate to self-study as well. The long text can be sometimes
hard to completely cover but the choice belongs to the professor entirely.
Check your Vocabulary for Law Enforcement is a useful tool for the Police Academy
students. It is a handbook published at Sitech Printing House in 2019 by Ileana Chersan. It boasts
with a well-structured thematic vocabulary and a powerful synthetic approach focusing on nothing
else than it is useful and to the point. The strong point of the handbook is the fact that it covers all
areas of specializations in the Academy, which makes it a trustworthy alternative for any of the
textbooks analyzed above. The handbook also covers aspects to some extent neglected by other
books such as
 Morphology
 Lexical semantics
 Law Enforcement Topics
 Games providing an answer key as well. Printed in color with attention to details, the
handbook proves to be difficult to chew.
Advanced Law and Police English is a self-study and practice book for advanced learners of
English published in 2006 at Sitech Printing House by no less than eight authors3. A true practice
book, it focusses on multiple choice individual sentences, multiple choice texts, matching exercises,
open-ended questions, translations, sample tests and a generous key to the exercises. It is designed
for upper-intermediate to advanced users and it represents a successful supplementary instrument
especially appreciated for pre-graduation examination in English.
The freshest textbook used in the Police Academy is especially designed for Border and
Coast Guarding Police students. Issued in 2019 in Poland and printed in Belgium at Imprimerie
Bietlot, authored by Ileana Chersan and Amalia Nițu, the book is extremely useful for a handful of
students guarding Romanian and European borders. It comprises thematic vocabulary targeted on
borer checks, controls and surveillance, descriptions, migration and trafficking, fundamental rights
or communication skills, a useful Glossary of terms, some revision tests and a key to the tests. It
sports with high-quality paper and exceptional color pictures making it very attractive to students.
III. TEXTBOOK PERCEPTION
A momentous remark is needed from the beginning of this analysis: each professor is free to
choose the textbook he/she thinks fit for the needs of the students adapting to the level of the
students and to their own preferences. Some professors choose to combine a textbook with a
workbook in order to optimize the results and to achieve the objectives. Students in the 1st, 2nd and
3rd year are subjected to a shower of English terminology, functional language, grammar and
valuable informational contents they must internalize.

A. Călugărița, I.Chersan, C. Dugărel, M. Godeanu, A.Nițu, R. Păunescu, C.Pielmuș si G. Șerbănoiu.
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Diversity of character, personality and preferences among students makes them indicate
various pros and cons for each textbook. In this study we considered a number of 107 students (64
males, 43 females) who responded to our Questionnaire regarding the English textbook. Students
are aged between 19 and 25 years of age and learn English from a relatively common standard level
(admittance exam requires a B2 minimum level). Students were required to evaluate:
 the quality and density of the terminology they had to internalize
 the relevance of the topics chosen and degree of applicability for their future career
 the benefit they think they will have after knowing this terminology
 the degree of conformity of the professor to the English textbook
 the teaching methodology
 the friendliness of the approach.
The overall impression of the Police Academy students is that the amount of information
that they are supposed to internalize is large or very large, most of them finding difficulties in
handling all the terminology. Furthermore, they seem to disapprove of the fact that grammar is
almost absent from the curriculum and especially 3rd year students complain that they tend to forget
the detailed notions of grammar that they used to know two years before. The relevance of topics to
their future career is perceived differently, according to the textbook used and the approach taken
by the professor. While some students consider the topics highly interesting and useful, others
reflect that at least half of the topics are somewhat irrelevant to their future career and would
recommend professors to focus on the really useful information for them. A large number of
students, surprisingly, do not have an opinion on the matter, declaring they do not know what they
are going to need in the future job and consequently denied any answer to this question. Most
students agreed that the degree of conformity of the professor to the curriculum in the textbook is
satisfactory but they suggested that professors take a friendlier approach in teaching, finding novel
ways of teaching and giving up the old, obsolete ones. Students would like to be challenged more
often, to participate more in the debates and duels of ideas, to have the opportunity to express
themselves orally more often, to communicate more effectively.
English for Modern Policing is apparently the most widely-used textbook in the Academy.
85% of the students regardless of the year consider this textbook as very dense and of good quality,
with a considerable amount of relevant information. The applicability of the information is
appreciated by only 34% of the respondents, the others considering that the topics chosen are not of
much use for their future career, therefore not very beneficial for them.
Teachers usually stick to the educational units and do not divagate from them, The textbook
offers a wide variety of activities, with multiple texts to lecture, reading comprehension follow-up
practice, matching exercises, and a neural approach. 90% of the students consider the texts to be too old
and outdated. The overall impression is that the textbook is still worth studying. The recommendation is
to insert more grammar into the curriculum and to insist on communicative practice.
English language course is a textbook appreciated by 76% of the students even if most of
them (80%) complain about the length of the texts which are too difficult to understand. 67% of the
male students appreciate the translated vocabulary after each text while only 45% of the female
students do so. The textbook is appreciated as not very dense therefore adequate to study at a
comfortable pace. The information quantity is somehow reduced and authors could have inserted
more of it, 40 % of the respondents claim. The relevance and applicability are excellent and the
benefit to the officer-to-be remarkable. 50% of the students stated that the methodology used is
simple to teach this textbook and the professor needs to create other types of practice exercises to
complement the longish texts.
English for Policing Purposes is a textbook students enjoy very much considering the 87%
of respondents who state they enjoy learning English from this source. The textbook is outstanding
because its well-chosen sources and particularly the diversity of exercises it comprises. 90% of the
students affirm that it is friendly and usually professors conform to it, not necessitating further
educational material to complement it. 78% of the students appreciate the applicability of the
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information to their new career and the relevance of the topics. Suggestions would come to
accompany this information with more pictures and colours to make it even friendlier.
Check your Vocabulary for Law Enforcement is perceived as a cross-educational textbook
touching upon various topics. The professor may choose the chapter they want to implement and
study it accordingly. The difficulty level is perceived as very high and the time that is allotted to
each task should be more generous. Even if it is rather hard, this textbook is considered by 69% of
the respondents as well-structured and compact. What students appreciate is the key at the end
which helps them correct themselves and makes the book proper for self-study as well. 90%of the
students appreciate the format, the colour, the conciseness and the general vibe of the textbook. One
of the respondents who desired to remain anonymous actually stated: “I guess the professor invested
of lot of years in this book”, at the Observations column. It might be that this textbook stands out as
a reliable source, even if it is not properly a textbook in itself but rather a practice book for ESP.
Advanced Law and Police English was evaluated by 73% of the respondents as being hard
particularly because of the multiple-choice questions that are presented in a very professional way.
Students claim that the formulation of the questions makes them hard to answer because the
terminology is pretty similar. The texts used in this book are considered difficult as well by 68% of
the respondents when they are used for translation or back translation. The reading comprehension
questions are not perceived as difficult by two thirds of the respondents. Overall, the test book
(because this is what the book really is) has the image of a scarecrow among the respondents, most
of them confessing that they cannot answer correctly to all the tests in the book not even at the end
of the final year in the Academy. From a methodological perspective, the textbook can be used for
self-study as well and does not reveal and ordeals of any kind. Only 10% of the respondents
consider that it is not beneficial for them to go over it.
English for Border and Coast Guarding is the lightest textbook in point of approachability
and benefit for the students. Being a rather new textbook, respondents could not clearly state all of
its weak and strong points but the general impression is that it is very well-targeted, reliable and of
good quality (as the hard copy shows). Students say it is clear, to the point and helpful because of
the glossary at its end. They admit they are tempted not to write much in their notebooks
considering they have everything at hand in the book already. Methodologically speaking, this is
not advisable, but it is a personal choice of each and every professor who uses it.
IV. CONTRASTIVE ANALYSIS
The purpose of this section is to illustrate the summarized responses we collected from our
respondents.
English for Modern Policing - EMP
English language course - ELC
English for Policing Purposes - EPP
Check your Vocabulary for Law Enforcement - CYVLE
Advanced Law and Police English - ALPE
English for Border and Coast Guarding – EBCG
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V. CONCLUSIONS
Perception of English textbooks used in Police Academy is positive. Educational materials
are considered useful, friendly and professional and the vast majority of students agree that the
textbooks represent a valuable source for their education, progress and development. There are
things that can be improved, naturally, and students precisely pinpointed them. A constructive
approach of this feedback could prove priceless in the further elaboration of textbooks authored by
ESP specialists within the Police Academy.
The present study made use of a rather limited number of respondents and, even if their
contribution is much appreciated, in the future we consider expanding the area of research to a
much larger number of students for better and more accurate results.
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FACTORI MOTIVAȚIONALI ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR
DE SERVICIU. CONCEPT ȘI PERCEPȚIE ALE POLIȚISTULUI
DE FRONTIERĂ / MOTIVATIONAL FACTORS IN THE EXERCISE
OF SERVICE DUTIES. CONCEPT AND PERCEPTION
OF THE BORDER GUARD
Aurelian-Gabriel BĂDIŢĂ1
Abstract (en): This article highlights the professional activity, predominant to the border police officer in the
exercise of the service duties, in relation to the motivational factors that follow the result of his actions / inactions.
Often, before the first attributional manifestations of the border police officer, feelings are born, both moral and
professional, that we can transcribe in the form of questions, such as: is it useful what they do? what are the
consequences of my actions / inactions? etc., questions that occur most often in the subconscious of each border guard.
This paradigm is not realized by the exact ignorance of the normative acts or the correct interpretation, but by the fact
that a border police officer uses his reasoning in conjunction with the normative acts in force. At the same time, it must
correctly and impartially apply national and European legislation. All border guards exercising their professional duties
in the field (who come into direct contact with the population or have knowledge of certain persons, their goods or
services) must have a decision-making status, realized with speed, removing or dissecting the result that would produce
negative effects on society.
Keywords: border police, vocation, professionalism, reason, decision.
Abstract (ro):Prezentul articol reliefează activitatea profesională, preponderentă polițistului de frontieră aflat
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raport cu factorii motivaționali care succed rezultatul acțiunilor/inacțiunilor
acestuia. De multe ori, înaintea primelor manifestări atribuționale ale polițistului de frontieră, se nasc sentimente, atât
morale, cât și profesionale, pe care le putem transcrie sub forma unor întrebări, cum ar fi: este util ce fac? ce consecințe
produc acțiunile/inacțiunile desfășurate de mine? etc., întrebări ce se produc de cele mai multe ori în subconștientul
fiecărui polițist de frontieră. Această paradigmă nu se realizează prin necunoașterea exactă a actelor normative sau
interpretarea corectă, ci prin faptul că un polițist de frontieră se folosește de raționamentul său în coroborare cu actele
normative în vigoare. Totodată trebuie să aplice în mod corect și imparțial legislația națională și europeană. Toți
polițiștii de frontieră care își exercită atribuțiile profesionale în teren (care intră în contact direct cu populația sau au
cunoștință despre anumite persoane, bunuri ori servicii ale acestora) trebuie să comporte un statut decizional, realizat cu
celeritate, înlăturând sau disecând rezultatul care ar produce efecte rău-făcătoare societății.
Cuvinte-cheie: polițist de frontieră, vocație, profesionalism, rațiune, decizie.

I. INTRODUCERE
Personalul operativ din cadrul Poliției de Frontieră Române, cu atribuții în supravegherea și
controlul trecerii frontierei de stat, reprezintă ...motorul... din instituția vizibilă care veghează
asupra granițelor naționale și implicit europene. Un atribut esențial este reprezentat de observarea
directă a bunei desfășurări a tranzitării persoanelor, bunurilor și mijloacelor de transport, dar și în
ceea ce privește modul, mijloacele și scopul prestărilor de servicii în apropierea frontierei de stat
sau la frontieră, de persoane sau organizații, agenții, instituții, etc.. Un alt atribut esențial este
reprezentat de controlul realizat în momentul trecerii peste frontiera de stat, atât la intrarea, cât și la
ieșirea din țară de către persoane sau bunuri.
Polițiștii de frontieră, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, desfășoară activități specifice
supravegherii și control la frontiera de stat, în realizarea unui climat oportun în vederea apărării
integrității statului, dar și de a menține un climat de pace în interiorul țării.
De multe ori, polițistul de frontieră trebuie să ia decizii cu celeritate, în concordanță cu
actele normative naționale și europene, în situația apariției unei stări de fapt sau de drept, care
intervin în cazul tranzitării unei persoane sau a unor bunuri sub presiunea timpului (contra timp).

Academia de Poliție “Al. I. Cuza”, Facultatea de Poliție de Frontieră – Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1,
Bucureşti, email: aurelian.badita@academiadepolitie.ro.
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II. CONCEPT ȘI PERCEPȚIE
De ce facem ceea ce facem? Studiul motivației are în vedere explorarea aspectelor care stau
la baza acțiunilor noastre: cum ajungem să acționăm și ce gen de factori ne influențează acțiunile.
Motivația este un fenomen complex: majoritatea indivizilor au, de obicei, câteva motive pentru
acțiunile pe care le întreprind.
O primă motivație este reprezentată de cea fiziologică, însă mai important poate fi motivul
pentru care polițiștii de frontieră acționează în scopuri diferite decât satisfacerea de nevoi
fundamentale. Polițiștii de frontieră, ca ființe umane, au și alte surse motivaționale, iar unele dintre
acestea sunt direct legate de modul de gândire și percepție.
Multe dintre motivațiile noastre cognitive se manifestă inconștient și într-o astfel de
manieră, încât suntem aproape complet inconștienți de ele . Satisfacerea acestor nevoi cognitive este
strâns legată de înțelegerea acestor factori motivaționali. În acest context și întrucât fiecare persoană
este diferită și se manifestă diferit, putem aprecia că acești factori motivaționali puși la dispoziție se
consumă în moduri diferite.
În ceea ce privește polițistul de frontieră, în situația existenței unei stări de pericol îndreptat
împotriva acestuia, fără a se face distincție dacă se află în exercitarea atribuțiilor sau nu, este
necesar să apară sprijinul celorlalți polițiști de frontieră. Acesta trebuie să se bucure de sprijin la fel
ca ceilalți oameni care au nevoie de protecție. Un factor motivațional îl poate constitui și încrederea
acordată colegilor săi, dar și modul de colaborare și comunicarea cu aceștia.
Comunicarea între polițiștii de frontieră care se află în exercitarea atribuțiilor este esențială,
dar și cu superiorii acestora. Fără aceasta nu s-ar putea realiza o supraveghere și un control optim la
frontiera de stat. Însă prin comunicare mă refer atât din punct de vedere al transmiterii de date și
informații, înțelegerea și acționarea sau punerea în aplicare a acelor informații.
Coordonatorul turei de serviciu are o sarcină importantă în motivarea personalului turei pe
care o coordonează, în sensul că trebuie să cunoască nevoile fiecăruia, starea în care se află
polițistul de frontieră, precum și alte situații ce pot perturba buna desfășurare a acțiunilor polițistului
de frontieră. Tot coordonatorul , trebuie să le acorde spijin, îndrumare, iar unde este cazul să le vină
în ajutor atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.
Din punct de vedere teoretic, mai precis din perspectiva unei comunicări, fac această
precizare întrucât coordonatorul având foarte multe sarcini sau din cauza unei frici ce constă în
interpretarea incorectă a unei situații sau a unor acte normative, nu transmite informațiile utile
polițistului de frontieră care are nevoie de acestea. În unele situații coordonatorul transmite
informații incomplete. Bineînțeles, în această situație este necesară o comunicare completă și exactă
între cei doi (coordonator turei de serviciu și polițistul de frontieră). De puține ori, sunt întâlnite
replici din partea coordonatorului cum ar fi: respectă legea, ia măsurile legale, etc.
Precizez că persoana care are rolul de coordonator trebuie să fie și ea sprijinită, să i se aplice
anumite măsuri în ceea ce privește motivarea sa de către șeful nemijlocit/direct al acestuia.
Din punct de vedere practic, coordonatorul turei de serviciu trebuie să fie prezent în luarea
unor decizii, dar și a coordonării polițiștilor de frontieră aflați într-o misiune. Prin prezența
coordonatorului mă refer la comasarea aptitudinilor, cunoștințelor și abilităților acestuia, în
concordanță cu actele normative și situația de fapt, toate acestea pentru a putea lua o decizie în
soluționarea unui conflict apărut sau a unei misiuni în desfășurare. În acest context coordonatorul
trebuie să aibă un rol activ.
Un factor ce determină apariția unei motivări asupra polițistului de frontieră poate fi cauzat
de acel conflict interior. Acest sentiment de necesitate motivațională poate apărea în momentul
aplicării de către polițistul de frontieră normele actelor normative, de sancționare a unei persoane,
care poate fi definit ca fiind atractiv și totodată repulsiv. Cu alte cuvinte, un conflict de sine, de
apropiere și totodată de îndepărtare sau evitare. Un exemplu în acest caz este momentul când un
polițist de frontieră apică o sancțiune contravențională unei cunoștințe a sa. Din acest considerent
putem afirma că, în subconțientul său apare starea aceasta de conflict. Dacă va aplica sancțiunea, va
pierde un potențial prieten, iar dacă nu, se va identifica ca făcând un abuz și se transpune în partea
cealaltă a baricăzii. Acesta trebuie să fie integru și de neclintit în cazuri de aplicare a legii pentru
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buna desfășurare a sistemelor de ordine și siguranță publică, iar societatea să se bucure de libertate
și bunăstare. Societatea trebuie să cunoască sentimentul profund și sigur al protecției și siguranței
populației și bunurilor acesteia, dar și a serviciilor prestate.
Un factor important în dinamizarea acțiunilor polițistului de frontieră este de a–i întări ideea
că exercitarea atribuțiilor de serviciu reprezintă un element cheie. Conexiunea realizată între
polițistul de frontieră, ca persoană, și îndeplinirea atribuților de serviciu ale acestuia, trebuie să
îmbrace un sentiment de unitate.
Uneori, putem aprecia că un eveniment traumatic de anvergură, cum ar fi decesul unei rude
sau dacă un membru al familiei suferă de o boală incurabilă, poate fi suficient ca polițistul de
frontieră să nu-și poată controla sentimentele, de a fi prezent în luarea unei decizii de muncă sau să
își exercite atribuțiile de serviciu în condiții optime. În unele situații pot apărea sentimentele de
izolare proprie.
Intrarea într-o stare similară sau identică se poate datora și din cauza repetării unui
eveniment minor sau intervenirea a mai multor astfel de evenimente minore. Un exemplu în situația
de față este sancționarea polițistului de frontieră în mod repetat, atât verbal cât și executoriu. Un alt
exemplu, în cazul mai multor evenimente minore, este reprezentat de sancționarea acestuia, urmat
de conflict colegial și/sau familial, etc.
În toate aceste situații, polițistului de frontieră îi trebuie acordat un imbold motivațional.
Coordonatorul trebuie să îi cunoască evenimentele și starea acestuia pentru a interveni. Putem opina
că în situația în care polițistul nu se poate concentra pe executarea serviciului nu poate avea succes
misiunea sa. Celălalt polițist de frontieră din componența patrulei/postului va fi, în cele mai multe
cazuri, influențat negativ, iar obiectivul acestora se va focusa pentru identificarea, probabil, a
soluțiilor de la evenimente. Am făcut această afirmație întrucât al doilea polițist de frontieră,
datorită stării sale și din cauza lipsei de convingere de motivare a primului polițist de frontieră, de
unde deducem că nici cel de-al doilea nu cunoaște conceptul de motivație.
Un alt aspect esențial în percepția polițistului de frontieră în ceea ce constă motivația se naște din
nevoia de afiliere, din necesitatea unei relaționări cu ceilalți colegi și cel mai important cu coordonatorul
turei și/sau managerii acestuia. Fiecare persoană, ca ființă umană, are nevoia de apreciere pozitivă.
Această apreciere se poate manifesta în diferite stări, cum ar fi respect, prietenie, mândrie, etc.
III. MOTIVAȚIA ÎN EXERCITAREA SARCINILOR DE SERVICIU
Momentul intrării în serviciu al polițiștilor de frontieră poate determina primul pas în care
putem realiza succesul sau eșecul unei misiuni în supravegherea și controlulul frontierei de stat.
Coorodonatorul trebuie să adopte măsuri specifice pentru a detensiona stări de încordare sau
stres al personalului turei respective. În acest context putem relata că polițistul de frontieră trebuie
să se debaraseze de toate stările sale ce poate perturba misiunea acestuia.
Un exemplu în cazul de față poate fi determinat de unirea întregului efectiv, prin dezvoltarea
unui sentiment de unitate. În situația de față întregul efectiv al turei trebuie să conștientizeze că nu
poate răzbate de unul singur ca persoană sau grup restrâns, ci numai împreună.
Coordonatorul trebuie să țină legătura cu polițiștii de frontieră din cadrul turei respective pe
întreaga perioadă de timp cât se află în serviciu. Legătura sau mai precis relaționarea este strict
necesară îndeplinirii atribuților de serviciu, iar aceasta este necesară pentru a se cunoaște poziționarea
lor în teren, dar și dacă nu au fost/sunt identificate evenimente ce pot îngreuna desfășurarea misiunii
de supraveghere și control a frontierei de stat. Tot din același motiv, posturile/patrulele relaționează și
între ele cu scopul de a elimina orice factor perturbator ce intervine în zona de responsabilitate și
totodată pentru a putea interveni, ulterior cunoașterii situației.
Bilanțul turei de serviciu este de asemenea un pas important în realizarea unei stări de bine,
de motivare.
După finalizarea orelor de program, majoritatea personalului din tura de serviciu se vor
întâlni pentru realizarea unui scurt bilanț. În cuprinsul acestui bilanț, trebuie ca polițiștii de frontieră
să fie felicitați, individual, pentru rezultate. Colectivul turei trebuie închegat, în sensul că au nevoie
să se cunoască și să identifice situații, rezultate și provocări noi pentru a găsi soluții împreună.
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Un exemplu în această situație este sportul în echipă. Dacă formăm o echipă de fotbal din
persoane care nu au jucat împreună, putem spune că nu pot să se coordoneze în așa fel încât să
câștige un meci de fotbal cu o echipă care s-a antrenat împreună.
Tot la bilanț, este necesar să se aloce puțin timp pentru a rezolva unele conflicte interioare
ale polițiștilor frontieră sau chiar exterioare.
Astfel că, dacă polițistul de frontieră nu este detensionat, va pleca acasă cu toate energiile
negative care se vor elibera în familie, prieteni, etc. Aceștia din urmă, îl pot influența pe polițistul
de frontieră, fapt ce induce starea de tensiune în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Acest lucru
poate îndepărta polițistul de frontieră din rândul colectivului de colegi sau chiar de munca pe care o
desfășoară.
OBOSEALA – INAMIC OPERAȚIONAL
Modelul des întâlnit în repartizarea programului de lucru pe ture de serviciu este de 12 ore
lucrate pe timp de zi cu 24 de ore repaus și 12 ore lucrate pe timp de noapte cu 48 de ore repaus.
Polițistului de frontieră care desfășoară activități pe timpul nopții i se va schimba starea prin
intervenirea oboselii.
Fenomenul oboselii reprezintă una dintre cele mai importante provocări cărora trebuie să le
facă față...2.Nu putem trece cu vederea că această oboseală se instalează și totodată împiedică buna
desfășurare a sarcinilor de serviciu al polițiștilor de frontieră.
Efectele provocate de starea de oboseală pot fi identificate în sistemele omenești ca fiind:
- fizic. În sensul că diminuează mișcările fizice, uneori greu de controlat. Forța fizică
lipsește în multe situații.
- intelectual. Întârzierea sau lipsa unei reacții în ceea ce privește luarea unei decizii, dar și
apariția unei reacții în neconcordanță cu acțiunea. În aceste situații conștientul este înlocuit cu o
parte din subconștient.
- emoțional. Poate apărea o lipsă de empatie sau uneori o afecțiune care depășește limitele
normale (ex. tristețe).
- relațional. În această situație poate exista o comunicare incompletă. În unele situații
relaționarea poate fi realizată fără a se da importanță (ex. dialog de notorietate sau neimportant).
- plictiseală. Această formă de oboseală se distinge de restul prin faptul că se produce în
situații de subsolicitare (ex. lipsa de activitate, vizualizarea îndelungată a unui obiectiv din teren).
Coordonatorul, ca ființă umană, este predispus și acesta la apariția unei forme de oboseală,
cu toate că trebuie să țină piept acestei stări de oboseală. Polițistul de frontieră care ocupă funcția de
coordonator tură serviciu are o multitudine de atribuții, atât din punct de vedere managerial, cât și
din punct de vedere al constituirii, cu acesta, a unui element din dispozitiv cu scopul asigurării unei
supravegheri optime a frontierei de stat.
Această stare de oboseală, așa cum toți putem afirma că reprezintă un inamic colosal, sub o
formă invizibilă, are o apariție treptată și este simțită de la un anumit nivel. Este o stare ce nu poate
fi controlată, ci doar amânată ca timp. Odată ce apare ea se va manifesta, ...este uneori prea târziu
pentru a fi învins3.
În prezența oboselii sunt identificate efecte ce pot îngreuna exercitarea sarcinilor de serviciu.
Polițistul de frontieră se va confrunta cu efecte negative din cauza oboselii, mai ales după o vârstă
sau într-un mod repetat.
IV. CONCLUZIE
Pentru a susține o echipă trebuie să te cunoști pe tine, să deții informații despre personalul
echipei și ce au legătură cu aceștia ca stări, situații și persoane.
Consider că linia dintre succes și eșec este foarte subțire. Întreg personalul turei de serviciu,
ci nu coordonatorul de unul singur, poate reuși în activitate. Coordonatorul este acela care
instruiește și dirijează personalul prin atribuirea de sarcini și îi poate uni.
2
3

M. Popa, Psihologie Militară, Ed. Polirom, București, 2012, p. 122.
Ibidem, p. 123.
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Răspunsurile la întrebările „este util ce fac? ce consecințe produc acțiunile/inacțiunile
desfășurate de mine? etc.”, trebuie să se nască în conștiința fiecăruia. Dacă avem un răspuns pozitiv
putem să ne perfecționăm și să ne dezvoltăm profesional, precum și a emana o stare de fericire și
împlinire.
Coordonatorul turei de serviciu are un atribut foarte important în detrimentul sarcinilor de
serviciu de către polițiștii de frontieră din componența turei pe care o coordonează. Totodată este o
sarcină epuizantă pentru acesta întrucât trebuie să coordoneze tura de serviciu, atât din punct de
vedere profesional, cât și din perspectiva întregirii personalului, acestea având drept scop succesul.
Factorii care dertermină motivația personalului turei de serviciu nu sunt aplicabili în mod
direct asupra fiecărui polițist de frontieră, întrucât fiecare se manifestă diferit, iar rezultatul va
apărea pe o perioadă de timp diferită.
Este important ca fiecare coordonator al turei de serviciu să cunoască și să poată aplica
această motivație în rândul personalului. De multe ori este mai important un cuvânt (ex. felicitări,
mulțumesc, etc.), urmat de un gest și o mimică corespunzătoare, decât o recompensă în bani.
Așa cum am spus, oamenii sunt diferiți, astfel că putem afirma că sunt și persoane care nu
apreciază/care consideră lipsit de valoare/fără sens aceste cuvinte, ci vor să fie răsplătiți în bani,
promovări, etc. Însă, majoritatea oamenilor doresc să fie apreciați și respectați, astfel că un cuvânt
ce exprimă felicitări poate dura un timp îndelungat de apreciere în comparație cu remunerarea sau
obținerea unui folos ori serviciu, care are un timp de scurtă durată.
Acțiunile polițiștilor de frontieră trebuie întodeauna apreciate pentru a da randament și
pentru a le conferi ideea că sunt buni în ceea ce fac.
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TERORISMUL DINCOLO DE MIT ŞI STEREOTIP /
THE TERRORISM BEYOND MYTH AND STEREOTYPE
Irina Mihaela BAKHAYA1
Abstract (en.): From the perspectives of external circumstances that can lead individually to violence and
taking into account the characteristics of the way of organization and action of the terrorist groups, the prejudices and
myths regarding the terrorist's personality do not find their foundations in reality, a harsh reality to which we should be
let us turn our attention and study this phenomenon which has reached overwhelming dimensions lately. The general
tendency is to assign labels to the terrorist from the pathological sphere, but the terrorist act and implicitly the terrorist
itself is the result of multiple causal factors - not least economic, political, religious, social.
Keywords: Terrorism, terrorist act, high risk violence, criminal violence
Abstract (ro.): Privind din perspectivele circumstanţelor externe care pot dirija individual spre violenţă şi
luând în considerare caracteristicile modului de organizare şi acţiune ale grupărilor teroriste, prejudecăţile şi miturile
referitoare la personalitatea teroristului nu îşi găsesc fundamente în realitate, o realitate dură faţă de care ar trebui să ne
aplecăm atenţia şi să studiem acest fenomen care a atins cote covârşitoare în ultima vreme . Tendinţa general este de a
atribui teroristului etichete din sfera patologicului, însă actul terrorist şi implicit teroristul în sine este rezultat al unor
factori cauzali multipli – nu în ultimul rând economici, politici, religioşi, sociali.
Cuvinte-cheie: Terorism, act terrorist, violenţă de mare risc, violenţă criminală

Există abordări ştiinţifice care tratează această latură din mai multe puncte de vedere, în
funcţie de motivaţiile individuale. O ipoteză globală atribuie comportamentul terorist unui calcul
raţional cost-beneficiu, în urma căruia teroriştii ajung la concluzia că violenţa este cea bună cale de
acţiune în condiţiile sociale existente. Privind problema din perspectiva societăţii per ansamblu,
dacă respectivele condiţii conduc la ideea că violenţa este cea mai bună cale de acţiune, toţi membri
comunităţii vor recurge la ea şi atunci vorbim despre revoluţie sau război civil la nivel naţional şi
despre război declarat la nivel internaţional.
Această dimensiune priveşte mai degrabă motivaţia organizaţiei teroriste ca întreg. Din
punctul de vedere al motivaţiei individuale s-au emis ipoteze derivate din teorii ale psihologiei
sociale. Un prim punct în acest sens este ipoteza frustrare-agresiune care presupune că orice
frustrare duce la o formă de agresiune şi orice act agresiv este rezultatul unei frustrări prealabile.
“Precondiţia necesară în conflictul civil violent este privarea relativă, definită ca percepţia unui
ecart între aşteptările cu privire la valori ale actorilor şi posibilităţile aparente pe care le prezintă
mediul. Această frustrare poate fi individuală sau colectivă”. 2 Ipoteza este considerată relativ
simplistă de către specialiştii domeniului prin aceea că spune prea puţin despre psihologia socială a
prejudecăţilor şi a urii sau despre fanatism, toate având un rol major în încurajarea violenţei
extreme. “terorismul politic nu poate fi înţeles în afara contextului dezvoltării ideologiilor,
credinţelor şi stilurilor de viaţă teroriste sau potenţial teroriste.3
A fost si este extrem de dificil să delimitam violenţa criminală, în toate formele ei de
manifestare, de actele de terorism propriu-zis. Mitologic, prima referire la teroare o întâlnim în
legendele despre Ares, zeul războiului la vechii greci, ai cărui cai înhămaţi la carul său triumfal se
numeau Phobos (teroarea) şi Daimos (frica)4. Teroarea era percepută încă din antichitate ca fiind
folosirea sistematică a fricii pentru atingerea scopurilor propuse. Tucidide menţionează că teroarea
era abil folosită de hopliţii spartani pentru a-i controla pe hiloţii majoritari.
Teroarea, în istoria recentă, a fost caracteristică perioadei postrevoluţionare în Franţa
(1793-1795), interval în care haosul şi arbitrariul au decis soarta a zeci de mii de cetăţeni, acuzaţi de
terorism pe baza celor mai fanteziste motive. Începând cu această perioadă termenul s-a consacrat,
Facultatea de Poliţie de Frontieră, Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti,
irina.bakhaya@academiadepolitie.ro.
2
R. Gurr, The Sociology and Psychology of Terrorism: who becomes a terrorist and why?(Sociologia şi Psihologia
Terorismului: Cine devine terorist şi de ce ?),
3
P. Wilkinson apud ibidem, 20.
4
http://www.samaelwings.com
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fiind utilizat de multe ori excesiv, nu totdeauna justificat, inducând astfel confuzia între terorism şi
celelalte forme de criminalitate violentă sau non-violentă.
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, a teroriza înseamnă a inspira cuiva
groază, prin ameninţări sau prin mijloace de intimidare 5 . În schimb, prin violenţă se defineşte
recurgerea la forţă de către un individ sau un grup de indivizi, în vederea prejudicierii integrităţii
unei (unor) persoane şi/sau a bunurilor acesteia (acestora).
Astfel, în cele mai multe situaţii, violenţa devine un instrument utilizat de terorişti în
vederea atingerii scopului propus adică îngrozirea ţintei vizate (sau eliminarea ei) şi, consecutiv,
realizarea dezideratului.
Prin noţiunea de teroare – luată de sine stătător – se înţelege o stare de teamă extremă care
înspăimântă, tulbură şi paralizează. Această teamă colectivă poate fi indusă prin terorizare, adică
prin practicarea ameninţării cu violenţa sau cu folosirea acesteia. La rândul ei, violenţa este definită
ca implicând recurgerea la forţă, de către un individ sau un grup în vederea prejudicierii integrităţii
unor persoane sau bunuri.
Legătura între actul terorizării şi terorism – în sensul actual al termenului – a apărut cu
mult mai târziu, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, dar nici până astăzi nu s-a realizat un
consens.Unii specialişti consideră terorismul ca fiind forma cea mai organizată de teroare.
Adversarii acestei idei subliniază, însă, faptul că teroarea este o stare psihică, în timp ce terorismul
se referă la o activitate socială organizată. Opiniile cel mai des întâlnite sunt cele conform cărora
teroarea poate surveni fără terorism şi, respectiv, că teroarea este cheia care declanşează terorismul.
Dacă la cuvântul terror se adaugă sufixul ism, acesta este interpretat ca denotând un
caracter sistematic, fie la nivel teoretic, unde sufixul se referă la un concept politic, fie la nivel
practic, unde se are în vedere un mod de acţiune sau o atitudine. Terorismul este asimilat cu o
calitate doctrinară, dar şi cu un mod deliberat de acţiune.
Terorismul nu produce numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna
rezultanta principală a unui act terorist sau a unei campanii teroriste. Teroarea este definită prin
teamă extremă şi angoasă, în timp ce terorismul reprezintă un pericol real, dar difuz, o ameninţare
vagă, greu de înţeles şi definit, imprevizibilă şi neaşteptată, cu efecte inhibitoare, de blocare a
acţiunii lucide6. Terorismul afectează grav atât structura socială cât şi individul luat ca atare, putând
distorsiona codul de percepere şi imaginile de care membrii societăţii depind şi în care au încredere.
Incertitudinea legată de aberaţia comportamentală presupusă de terorism poate duce la dezorientare
socială şi descurajare.
Actul de terorism are un scop similar descurajării generale, victima primară fiind mai puţin
importantă în comparaţie cu efectul scontat asupra colectivităţii sau grupului căruia îi este adresat
de fapt.
Terorismul, deşi produce victime individuale, este o crimă la adresa unei întregi comunităţi
sociale. Teroarea este un fenomen psihologic natural, iar terorismul reprezintă exploatarea
conştientă a acesteia. Terorismul are un caracter coercitiv, menit să influenţeze, prin manipulare,
voinţa victimelor sale directe şi a publicului ţintă. Gradul de teamă este generat de însăşi natura
crimei respective, de modul de comitere sau de aparenta inutilitate şi absurditate a ei, de indiferenţa
faţă de viaţa omenească, de bunurile materiale şi culturale sau simbolurile societăţii respective.
Această teamă justificată constituie sursa potenţei terorismului, deoarece intimitatea societăţii este
afectată de o asemenea continuă ameninţare. Pentru a-şi păstra nealterată credibilitatea, terorismul
materializează sistematic ameninţarea potenţială în violenţă sângeroasă. Din acest motiv, sociologii
definesc terorismul ca fiind utilizarea de către un grup a violenţei sub acoperire, în scopul atingerii
unor obiective politice. Deci, terorismul poate fi considerat ca o formă de strategie violentă, de
constrângere, utilizată pentru a schimba libertatea de opţiune a celorlalţi.A defini terorismul este de
acum înainte un exerciţiu atât de complex şi de obiectiv încât putem spune că ţine mai degrabă de
latura artistică decât de cea ştiinţifică.

5
6

Cf. Dicţionar explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p.638
Cf. A. Andreescu, D. Niţă, Terorismul - Analiză psihosociologică, Editura Timpolis, Timişoara, 1999, p.58
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Având în vedere cele prezentate, considerăm terorismul ca pe un fenomen social de factură
deosebită, care a căpătat la acest început de secol şi mileniu, prin amploarea şi diversitatea formelor
sale de manifestare, un caracter complex, extins la scara întregii planete.
Sensul terorismului este dat de manifestările violente, precis direcţionate şi foarte bine
organizate, care oferă o imagine apocaliptică şi tind să creeze o psihoză paralizantă a terorii7 chiar şi
în timp de pace, cu diversificări multiple în situaţii de criză sau în caz de război.
Crearea unei stări generalizate de teamă în rândul populaţiei, respectiv descurajarea
generală prin folosirea gazului sarin, VX-ului, prin atacarea centralelor nucleare, sabotarea
transporturilor de substanţe periculoase, ţinte din domeniul energetic, petrolier, gaze naturale etc.,
reprezintă deja un scop declarat al reţelei Al-Qaeda. Astfel, putem aprecia că teroarea reprezintă o
stare de spirit prezentă în fiecare om şi pe întreaga durată a existenţei sale.
Analizând terorismul din perspectivă psihologică8, se poate sintetiza că demersul cognitiv
şi acţional, în scopul prevenirii şi combaterii terorismului, trebuie îndreptat, cu prioritate, spre:
- definirea conceptului de terorism, surprinderea elementelor ce-l caracterizează şi
diferenţiază de alte fenomene şi forme ale violenţei sociale, reuşindu-se astfel să se stabilească cu
claritate obiectivul activităţii de luptă împotriva acestui flagel social;
- stabilirea cauzelor generatoare şi factorilor favorizanţi ai apariţiei şi proliferării violenţei
sociale, a relaţiilor de interdependenţă dintre cauzele şi efectele fenomenului terorist;
- identificarea şi pătrunderea în intimitatea dimensiunilor psihologice pe care le ridică
factorul uman implicat, organizaţiile şi acţiunile teroriste;
- desprinderea formelor de manifestare ale terorismului, metodele şi mijloacele prin care se
realizează acţiunea violentă.
Prima utilizare a cuvântului terorism datează din timpul Revoluţiei Franceze. Spre
deosebire de zilele noastre, pe atunci avea conotaţie pozitivă. Sistemul sau regimul terorii dintre
1793-1794 a fost adoptat ca metodă de stabilire a ordinii în perioada de tulburări anarhice şi de
revolte de după 1789 9 , aşa cum s-a întâmplat şi după multe alte revoluţii. Spre deosebire de
accepţiunea de azi, potrivit căreia organizaţii nonstatale întreprind acţiuni cu iz revoluţionar,
antistatal, regimul terorii a reprezentat un instrument de guvernare al proaspătului, pe atunci, stat
revoluţionar. El avea ca scop consolidarea puterii noului guvern prin descurajarea
contrarevoluţionarilor, a elementelor subversive şi a tuturor disidenţilor pe care noul regim îi
considera duşmani ai poporului.
Ironia face ca terorismul, în accepţiunea lui iniţială, să fie asociat cu idealul de virtute şi
democraţie. Maximilien Robespierre credea cu tărie că virtutea decurgea din guvernarea populară în
timp de pace, dar că, în timpul revoluţiei ea trebuia împletită cu teroarea pentru ca democraţia să
triumfe. El făcea apel la virtute, fără de care teroarea este un rău, şi la teroare, fără de care virtutea
este neputincioasă10 şi proclama: teroarea înseamnă dreptate; ea este promptă, severă şi inflexibilă,
prin urmare ea derivă din virtute11.
Terorismul din vremea Revoluţiei Franceze avea cel puţin două puncte în comun cu varianta de
astăzi. Primul, că regimul terorii nu era întâmplător, ci organizat, deliberat şi sistematic. Al doilea, că scopul, la
fel ca în cazul terorismului contemporan, era de a înlocui un sistem politic nedemocratic şi putred de corupt cu
o societate nouă şi mai bună. Într-adevăr, ideile utopice ale lui Robespierre seamănă surprinzător de mult cu
tonul şi conţinutul manifestelor bombastice şi apocaliptice ale multor organizaţii teroriste revoluţionare
contemporane, cu orientare marxistă. Un exemplu ar fi declaraţia lui Robespierre din 1794, al cărei limbaj şi stil
aveau să fie regăsite cu aproape 200 de ani mai târziu în comunicatele Facţiunii Armatei Roşii germane sau ale
Brigăzilor Roşii italiene: dorim să existe o ordine a lucrurilor...în care artele să fie ornamentul libertăţii care le
înfrumuseţează, iar negoţul să fie sursa bogăţiei celor mulţi, nu a opulenţei monstruoase a câtorva familii... La

Cf. Prof.univ.dr. T. Cearapin, Terorismul internaţional, Editura Fundaţia Revista Jandarmeriei, Bucureşti, 2005, p.76
Cf. A. Andreescu, D. Niţă, Terorismul - analiză psihosociologică, Editura Timpolis, Timişoara, 1999, p.61.
9
http://www.jen.ro.
10
http://www.historyguide.org.
11
Ibidem.
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noi în ţară dorim să fie moralitate şi nu egoism, datorie şi nu doar bună-cuviinţă, să domnească raţiunea şi nu să
tiranizeze moda, să se respingă viciul, nu să fie dispreţ faţă de cei năpăstuiţi...12.
Până în anii ’30 ai secolului al XX -lea, sensul termenului terorism s-a schimbat din nou.
De data aceasta, el nu se mai referea la mişcări revoluţionare şi la violenţă antiguvernamentală, ci
descria mai degrabă practici de reprimare în masă folosite de state totalitare şi de conducătorii lor
dictatoriali împotriva propriilor cetăţeni. S-a revenit astfel la conotaţia iniţială, de abuz de putere
din partea guvernelor, care se aplica mai ales regimurilor autoritare ajunse la putere în Italia
fascistă, Germania nazistă şi Rusia stalinistă. În Germania şi Italia, venirea la putere a lui Hitler şi,
respectiv, a lui Mussolini a depins în mare măsură de stradă, de mobilizarea şi desfăşurarea de
acţiuni ale bandelor Cămăşilor cafenii/negre care îi hărţuiau şi îi intimidau pe opozanţii politici şi
dădeau vina pe ţapi ispăşitori care erau supuşi furiei publice.
Dimensiunea cea mai sinistră a acestei forme de teroare a fost componenta intrinsecă a
guvernării fasciste şi naziste, executată din ordinul şi complet aservită partidului politic conducător care
şi-a arogat controlul absolut asupra ţării şi poporului. S-a creat în acest fel un sistem de guvernare bazat
pe frică şi coerciţie.
Mijloacele de asigurare a supunerii totale au devenit învrăjbirea politică, încăierările de stradă,
persecuţia masivă a evreilor, a comuniştilor şi a tuturor celor care nu erau în consens cu deciziile luate de
cei care reprezentau autoritatea statului.
2. Deşi aflat de multă vreme în atenţia juriştilor, terorismul nu este încă definit juridic într-un
mod universal acceptat. Dificultatea provine, în opinia noastră, în primul rând din faptul că terorismul
nu s-a putut defini ca fenomen în esenţa sa. Încercările de a înlocui doar cuvântul teroare cu alte cuvinte
ca: spaimă, intimidare, teamă, groază care, deşi sunt sinonime, nu exprimă întotdeauna acelaşi lucru, nu
au fost şi nu vor fi suficiente pentru a contura o noţiune cât mai completă a definiţiei. Apoi, se observă
că terorismul este în primul rând o metodă de acţiune, o modalitate de punere în execuţie a unei
activităţi infracţionale prin teroare, violenţă, intimidare, metodă adesea confundată cu însăşi
infracţiunea. În vremurile noastre, în limbajul curent, numim terorist pe un partizan al violenţei – ca
metodă, fie într-o luptă politică, fie pentru alte scopuri.
Şi, nu în ultimul rand un impediment care se ridică în faţa elaborării unei definiţii juridice a
terorismului este şi acela că noţiunea de terorism constituie o denumire generică, înglobând o serie
de acte foarte diferite ca manifestare, dar având trăsătura comună a ameninţării, violenţei şi a terorii.
Specialistii din domeniul dreptului penal, congresele internaţionale, mai ales cele pentru unificarea
dreptului penal, au luat în cercetare fenomenul terorismului, dar încă nu au reuşit să realizeze un
consens asupra unei definiţii juridice adecvate, propunerile şi opiniile apărând ca incomplete şi
lipsite de precizie.
Terorismul înseamnă, în esenţa sa, înfricoşarea unei populaţii prin acte de violenţă.
Cuvântul vine din latinul terror-terroris, care înseamnă groază, frică, spaimă provocată premeditat,
prin ameninţare şi intimidare.
Prin terorism, ca metodă de acţiune, se înţelege practicarea terorii. El desemnează acte de
natură să provoace, într-un anumit mediu, un sentiment de teamă intensă, prevestitoare a unui rău
inevitabil, cu alte cuvinte, acte de intimidare sub toate raporturile. Se poate adăuga că, privite în
ansamblu, sunt considerate infracţiuni de terorism acelea care, într-un caz concret, constituie
ameninţări grave, cu tendinţa de a se repeta. În înţelesul noţiunii de terorism nu interesează natura
mobilului acţiunii, ci metoda de executare.
3. Thomas Givanovitch, profesor de drept penal al Universităţii din Belgrad, consideră că
prin terorism se înţeleg acte de natură să provoace sentimentul de teamă, de un rău oarecare, acte care
apar ca intimidări din toate punctele de vedere. Raphael Lemkin, jurist de renume mondial, născut în
Polonia, cel care a propus introducerea termenului de genocid, priveşte problema într-un sens foarte
larg, ajungând la concluzia că terorismul constă în a intimida oamenii prin mijlocirea actelor de
violenţă13.

12
13

Ibidem.
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Un alt mare specialist în drept penal, spaniolul Quintiliano Saldana, are două puncte de vedere.
Într-un sens mai restrâns, atentatele teroriste sunt acte criminale săvârşite numai cu scop de alarmare
(element subiectiv) prin utilizarea mijloacelor capabile de a crea o stare de pericol comun (element
obiectiv)14.
Acelaşi Saldana opinează că terorismul este o metodă de a stăpâni masele şi a paraliza
acţiunea membrilor săi, prin mijlocul constrângerii psihologice şi al intimidării criminale.
Rezultatul este o stare de violenţă provocată prin mijloace de izolare, în succesiunea actelor de
violenţă, executate în scopul de a inspira teroarea într-un anumit mediu, localitate sau ţară şi chiar
prin generalizarea lui internaţională. Saldana mai spune: terorismul este o metodă criminală care se
caracterizează prin săvârşirea de acte cu scopul de a produce o stare de alarmă sau de teroare şi prin
folosirea de mijloace în stare să provoace o situaţie de pericol general sau comun15.
Distingem în opiniile lui Saldana faptul că scopul poate consta în propagarea unei idei, sau
punerea în slujba unei acţiuni politice (scop direct), el însă poate tinde – mai ales în acţiuni izolate –
pentru a înăbuşi o anumită propagandă sau a stinge apariţia unei idei politice, ori a unui sentiment
popular.
În disciplina penală, prin terorism16, în sensul cel mai cuprinzător, se înţelege orice crimă sau
delict, politic sau social, a cărei executare sau chiar anunţare, seamănă o spaimă generală şi care prin
natura sa creează un pericol general.
Cunoscutul penalist Donnedieu de Vabres opinează că în caracterizarea terorismului,
scopul pur politic nu este absolut necesar. El este un fapt de bandă, adesea internaţională, ceea ce-i
dă o eficacitate particulară; procedeele pe care le întrebuinţează sunt de natură să provoace teroarea
– explozii, distrugeri de căi ferate etc. În sfârşit, infracţiunea trebuie să creeze un pericol comun 17.
La rândul său, A. Sottile, pornind de la înţelegerea terorismului ca o metodă de realizare a
infracţiunilor de drept comun, apreciază că terorismul desemnează o metodă criminală caracterizată
prin teroare şi violenţă în vederea atingerii unui scop determinat. Concluzia sa este că terorismul
constă în actul criminal săvârşit prin teroare sau violenţă, ori printr-o mare intimidare în vederea
atingerii unui scop determinat18.
Profesorul J. A. Roux definea terorismul, la cea de a IV-a Conferinţă pentru unificarea
dreptului penal, drept orice acţiune constând în folosirea unor mijloace periculoase pentru persoane
sau bunuri, întreprinsă în vederea terorizării populaţiei.
Prima tentativă de a defini terorismul în literatura română de specialitate, aparţine profesorului dr.
doc. Grigore Geamănu care consideră terorismul ca fiind „fapte criminale îndreptate împotriva şefilor de stat
sau a altor demnitari, împotriva unor grupuri de persoane sau instituţii de stat sau obşteşti”.
În România au existat preocupări privind definirea terorismului, în special după anul 2001.
Strategia naţională de prevenire şi combatere a terorismului defineşte terorismul ca fiind: ansamblul
acţiunilor şi ameninţărilor credibile cu acţiuni ilegale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele
caracteristici esenţiale: sunt angajate premeditat de către indivizi sau diverse tipuri de structuri
sociale, motivaţi de concepţii şi atitudini radical ostile faţă de alte entităţi, de percepţia că în
raporturile cu acestea s-au configurat situaţii intolerabile şi de voinţă de a acţiona împotriva lor în
modalităţi extreme; uzează de mijloace şi metode violente şi/sau distructive, acumulate, respectiv
deprinse programatic; au ca ţinte directe indivizi şi/sau factori materiali importanţi pentru susţinerea
vieţii sociale; îşi propun în mod deliberat diminuarea pe scară largă a unor stări de anxietate,
nesiguranţă, teamă şi panică, sens în care sunt organizate şi derulate astfel încât să li se asigure un
impact psihologic maximal şi să inducă publicului percepţia scopurilor de fond urmărite, precum şi
atitudini/comportamente sociale favorabile acestora; au obiective explicit sau implicit politice,
14

http://www.scielo.org.
http://www.scielo.org.
16
Cf. Academia Naţională de Informaţii, A X-a sesiune de comunicări ştiinţifice „Securitate şi societate: provocările
mileniului trei, Editura ANI, Bucureşti, 2004, p.377.
17
http://www.assemblee-nationale.fr.
18
Cf. Academia Naţională de Informaţii, A X-a sesiune de comunicări ştiinţifice „Securitate şi societate: provocările
mileniului trei, Editura ANI, Bucureşti, 2004, p.383.
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vizând ca finalitate influienţarea unei entităţi - cel mai adesea autoritatea constituită - aflate de
regulă dincolo de indivizi direct afectaţi sau ameninţaţi; sunt derulate în afara stării de război sau în
afara ariei de aplicabilitate a legilor războiului, în caz de conflict armat 19.
4. Odată ce fenomenul terorist a luat amploare, iar România s-a angajat cu forţe în cadrul
coaliţiei internaţionale de acţiune împotriva terorismului, s-a impus necesitatea adoptării unei legi
care să permită şi să combată acest fenomen. Această lege defineşte principalele ameninţări care
prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională şi care au următoarele caracteristici: sunt
săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi atitudini extremiste, ostile faţă de
alte entităţi împotriva cărora acţionează prin realizarea unor obiective specifice, de natură politică;
vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,
populaţiei civile sau al orcărui alt segment aparţinând acestora; produc stări ce au puternic impact
psihologic asupra populaţiei, menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite20.
Faţă de multiplele manifestări înfăţişate astăzi de acţiunile violente, definiţia terorismului
s-ar putea rezuma la săvârşirea unei crime sau unui delict printr-o metodă specifică, caracterizată
prin violenţă şi intimidare; cu îndreptarea atenţiei atât către scopul vizat, cât mai ales asupra
modalităţii de executare a infracţiunii, metoda teroristă constituind obligatoriu o agravantă şi o
particularitate.
După câte se poate observa, definirea juridică a terorismului se lasă foarte greu prinsă întro singură şi unitară definiţie, iar o formulare corectă şi complexă este, încă, obiect de studiu.
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SITUAȚII DE URGENȚĂ
ANALYSIS OF THE HAZARDS IN THE TAILING PONDS IN SREDNA
GORA MOUNTAIN
Stefan PARVANOV1
Nikolina ZLATKOVA2
Mitko NENOV3
Abstract:Protection of the population in case of disasters in mining industry is a priority activity of all
producing countries. In terms of its geological and geographic characteristics, the Republic of Bulgaria comes under
that scope, particularly in the focus of disposal of waste from such activity. It is known that in the recent past the
problems in performing that activity were kept in deep secrecy, as is the case with the tragedy at the village of
Zgorigrad in 19664. The weakest point in the field of prevention of these kinds of activities is that the scientific potential
of the nation has not been used sufficiently, the suggestions and opinion of scientists have been disregarded, the society
has been deliberately and purposefully disinformed. The present work aims at analyzing the eventual hazards in the
tailing ponds in a certain geographic region of the Republic of Bulgaria – more particularly those in Sredna Gora
maintain range and offering suggestions for improvement of safety at their exploitation.
Keywords: tailing ponds, tailing lines, failures, hazards, risk

I. INTRODUCTION
In order to function at present modern society constantly needs raw materials with various
applications. Along with all alternatives for extraction of raw materials necessary for human activity
is the extractionof different kinds of ores from the bowels of the earth. For decades the geographic
location and geologic characteristics of the Republic of Bulgaria have made it an established
supplier of such raw materials of European and worldwide importance5. The complex technologies
for extraction of the so necessary ores however call for the construction of large-scale production
capacities, consisting of facilities that have to be operated with high attention due to different
preconditions having the potential to cause crisis events to society. Such types of facilities are
tailing ponds. The goal of the work is formed on the grounds of that, namely – analsing the potential
hazards related to operation of tailing ponds in a particular geographic region of the Republic of
Bulgaria.
Tasks for achieving the goal of the work:
1. Overview of potential hazards related to operation of tailing ponds.
2. Review of literaturereferences related to operation of tailing ponds.
3. Stating the main potential accidents related to the operation of tailing ponds in the
Republic of Bulgaria.
4. Studying the mechanism of prevention activity for protection from hazards related to the
operation of tailing ponds in the Republic of Bulgaria.
5. Performance characteristic of tailing ponds in the examined region.
8. Summarizing the obligations of the authorities and persons in charge of protection from
hazards related to the operation of tailing ponds in the examined region.
9. Analyzing the potentials for optimizing the protection from hazards at the operation of
tailing ponds in the region under review.
Faculty of “Fire safety and civil protection”, Academy of Ministry of interior, Sofia, 171, Pirotska str.,sip_81@abv.bg
Faculty of “Fire safety and civil protection”, Academy of Ministry of interior, Sofia, 171, Pirotska str.,
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10. Conclusions and recommendations.
11. Suggesting concrete solutions in terms of engineering and organization for the purpose
of optimizing the protection from hazards related to the operation of tailing ponds in the region
under review.
Subject of study of the work is the character of potential hazards related to the operation of
tailing ponds in a particular geographic region of the Republic of Bulgaria.
Object of study of the work are storage facilities for minewaste from enterprises in the
region in question.
Adopted limitations: the studies done cover a limited number of sites - tailing ponds located in a
particular geographic region of the Republic of Bulgaria – Srednagora mountain6 , and in terms of
administrative division – in the municipalities of Zlataritsa, Pirdop, Chelopech, Mirkovo and Chavdar.
The meth ods of study used are information research, analysis of specialized
literaturereferences(references related to the national regulations and references related to the
European regulations for mine waste disposal, publications), expert assessment, monitoring and
summarizing of one’s own experience.
II. RESULTS OBTAINED
2.1. Potential hazards related to the operation of tailing ponds
The analysis of accidents resulted from malfunctions in the tailing pondsestablished that
industrial accidentsof the mine waste management facilities(MWMF) can lead to accidental pollution of
waters, air and soils7. MWMF store large quantities of mine waste that are generated as a by-product of
extraction of minerals. As such they pose a serious threat to people and environment, particularly in case
of wrong design, operation and management. An accident can lead to uncontrolled leak of tailings,
dangerous landfalls or release of dangerous substances and that could result in significant ecological
disasters. The devastating effects to people and environment from such accidents, as well as their widecoverage and heavy cross-border consequences were proved by some significant accidents from the last
years on the territory of the European parliament, for example dam failureof a tailing pond with the
mining facilities in Baia Mare, Romania in 2000, and recently the alumina sludge spill in Kolontar,
Hungary in 2010 or the accident in Talvivaara Mining Company in Finland in 2012.
2.2. Potential accidents related to the operation of tailing ponds
The analysis of technological process peculiarities, potential hazards, as well as established
failure modes, found the following potential accidents related totheoperation of tailing ponds8:
1. Hydro transport system and pumping stations:
- deformations of the trunk and distribution tailings pipes as a result of terrain subsidence;
-deformations of tailings pipes as a result of shot-firing near the tailings pipes, as well as
wearing out of pipes;
- failure of facilities of the hydro transport system as a result of disastrous rainfalls and
snowmelt;
- leakagesfromjoints, connectionsandvalvesofthetrunkanddistributiontailingspipes;
- clogging of pipes due to coarser grinding fractions, ingress of foreign objects and leakages
from sealed facilities;
- breaking of fixtures or other accidents caused by freezing;
- sealing rupture from the packing glands of pumping units, water-supply disruption in order
to restore water-tightness of pumps;
6

https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/tejka_industriia/2017/03/17/2938625_rudodobivut_dava_vuzmojnost_za_raz
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- breakdowns of power supply network of the starter and protection devices of electricallyoperated units and other breakdowns of the electrical systems.
2. Maindamandhydrauliclevee:
- deformations as a result of subsidence of the terrain and walls;
- uncontrolled filtration through the main damand hydrauliclevee or the main terrain,
accompaniedbyunderminingorwithoutundermining;
-erosion of fillsofmaindamandhydrauliclevee in case of disastrous rainfalls, snowmelt and
leakages from tailings pipes;
- subsidenceoffillsofmaindamandhydrauliclevee as a result of leakages or deformation of
collectors, regulators or in case that karstphenomena occur in the foundations;
- breakdown of dams of tailing ponds in case of earthquakes, in case of water flowing over
the coping and in case of clogging of the waterintakefacilities and of collectors and increasing the
level of water until flowing over the coping;
- failure of facilities for protection from watersfromoutside. When waters from outside enter
the sediment pondits level increases and may result in flowingoverthecoping.
3. Fires in buildings and facilities of the tailing pond as a result of not observing the fire
safety measures or as a result of natural disasters.
4. Ill-intentioned actions.
2.3. General characteristics of tailing ponds in the Srednagora mountain
As it was stated in the introduction the study is limited and the researches done cover a limited
number of sites – tailing ponds located in a particular region of the Republic of Bulgaria, namely –
in the municipalities of Zlataritsa, Pirdop, Chelopech, Mirkovo and Chavdar (figure 1). On the
grounds of that the general characteristics of these sites were considered one by one:
1. Chelopech tailing pond owned by Dundee Precious Metals EAD, functioning.
2. Pirdop tailing pond owned by AurubisBulgariaAD, functioning.
3. Benkovski 2 tailing pond, owned by ElatsiteMedAD, functioning.
4. Benkovski 1 tailing pond, owned by ElatsiteMedAD, recultivated.
5.

Figure1:General cartographic view of the examined region.
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2.4. Analysis of peculiarities of protection from hazards related to operation of tailing
ponds in the Srednagora mountain
In order to achieve the goal of the work we conducted an analysis of the peculiarities of
protection from hazards related to operation of tailing ponds in the examined region and tailing
ponds have been inspected for meeting the safety requirements. In relation to that we have checked
29 characteristics of organization, 7 characteristics of engineering and 2 other requirements
“Electrical equipment and electrical safety of tailing ponds” and “Fire safety”.
Having processed the results from the analysis it was established that the condition of tailing ponds
corresponds to the statutory requirements.
2.5. Conclusions from the study
On the grounds of the research done in the presentwork, the following general conclusions
can be drawn:
1. There is an established internal control system in the examined sites involving protection
from hazards related to operation of tailing ponds that operate for these sites. The functioning
internal practices are established in the modern European and North-American mining.
2.Despite relative similarities between tailing ponds and dam facilities, there are also
differences that necessitate more specific systems of control and operation.
3. The need of protection from hazards related to operation of tailing ponds is
unquestionable and indispensable taking into account the events with disastrous consequences of
national and worldwide importance. The same is predetermined also by the relative large scale of
such facilities in this country.
4. The established traditions of mining in the Republic of Bulgaria from the middle of the
past century until now contribute to the developed regulations concerning protection and safety of
operation of tailing ponds.
5. In general, the hazards related to operation of tailing ponds can be differentiated in three
main directions:
- in case of failure of tailing pipe routings;
- in case of failure of the wholeness and isolating capacity of the foundation of tailing pond;
- in case of failure of the wholeness and isolating capacity of the main damand hydraulic levee.
6.In view of potential damages, the hazards related to operation of tailing ponds can affect
two main zones:
- Internal zone – on the territory of the enterprise for which they operate. In that aspect and
due to the higher location of the tailing pond in comparison to the site, a potential hazard could
occur in Aurubis AD.
- Externalzone– zone outside the site, including urbanized territories and non-urbanized
natural areas. The priority in that case focuses on the groups of population living in settlements next
to tailing ponds.
7. The operators of sites have organized internal and external emergencyplanning required in
accordance with the regulations, involving risk analysis and assessment, prevention activity,
necessary resources, distribution of obligations of authorities and persons in charge in case of an
accident9.
8. In accordance with the emergency plans of the sites under review, a standard requirement
for qualitative risk as sessmenthas been introduced.
9. After the analysis of the tailing ponds in the municipalities of Zlatitsa, Pirdop, Chelopech,
Mirkovo and Chavdar it was established that the greatest hazard, respectively risk is in destroying
the critical sections of dams that would allow flooding the nearest settlements. Such a circumstance
itself represents an event of the kind “high-risk low-probability event”.

9

Ordinance on mine waste management, promulgated in State Gazette, issue 5 of 19 th January 2016
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10. The low repetitiveness of such kind of events on national level as well as of worldwide
importancepredetermines lack of concrete detailed procedures on the part of the authorities that
comprise the Unified Rescue System (URS).
11. No violations were established according to the verification for correspondence between
the most significant normative requirements regulating protection in case of accidents and the actual
condition of the tailing ponds in the three enterprises.
12. It was established that there were no regulatory requirement simposing additional
mechanical protection of trunk tailings pipes in critical sections along the pathway from plants to
tailing ponds (areas of closeproximity of tailings pipes to transport sections from the republican
roadnetwork and interfactory transport). The lack of such requirements would lead to increasing
probability for partial or complete demolition of sections from the tailings pipes and leakage of
great quantity of tails.
13. Other potential hazards except those above-mentioned could be hazards threatening
ecology (soil infiltration), extraordinary dust level (in terms of ecology and biology), destroying
natural habitats of fauna, etc.
2.6. Recommendations, suggestions and solutions for optimizing the protection from
hazards related to operation of tailing ponds in the Srednagora mountain.
On the grounds of the research done in the present work and the conclusions synthetise done
could give the following recommendations, suggestions and solutions for optimizing the protection
from hazards related to operation of tailing ponds in the municipalities of Zlatitsa, Pirdop,
Chelopech, Mirkovo and Chavdar.
1. Elaboration of an open and accessible register of functioning, non-functioning noncultivated and non-functioning cultivated tailing ponds in the Republic of Bulgaria providing
current data and measures for protection from their harmful impact.
2. Elaboration of a new regulatory document synchronized with the legislation in force and
with modern technologies, that shall replace the regulations in force from the last century10, that
were elaborated in a period of another industrial organization and another level of technological
development.
3. Elaboration and introduction of methods for quantitative risk assessment using
appropriate mathematical methods as well as prognostication of the behavior of tailings in case of
complete or partial destroying of the dams in their most critical points, that is the possibility for the
moving mass to reach areas with urbanized territories.
4. Visualization of the prognosticated behavior of tailings on a national level by means of
map-making, including different zones of flooding, as well as parameters of moving mass (speed,
wave height, density).
5. Elaboration of a separate standard operational procedure for actions of the authorities of
URS in case of accident in tailing ponds, by applying the approved standard operative
procedures11for action of the forces of URS in case of floods or industrial accidents, taking into
account the characteristic features of the tailing ponds.
6. Introducing normative requirements imposing additional mechanical protection of truck
tailings pipes in critical sections along the pathway from plants to tailing ponds, where there are
areas of closeproximity of tailings pipes to transport sections from the republican roadnetwork and
interfactory transport.
7. Optimization of existing documents and if needed elaboration of additional documents,
including map-making, in relation to operation of trunk tailings pipes for the purpose of taking
actions for eliminating the consequences from probable crisis situations, that have not been
considered so far (for example, damage of tailings pipes as a result of explosions caused by road

10

Regulations on occupational safety for operation of tailing ponds and sludge dumps, approved by the Minister of
Labour and Social Policy, promulgated in State Gazette, issue 58 of 1973
11
Disaster Protection Act, promulgated in State Gazette, issue 102 of 19 th December 2006.

381

accidents or terrorism acts, mechanical or another damage caused by falling trees, etc. in case of
forest fires, storms, etc.).
8. Conducting of trainings, including practical trainings for actions in case of accidents and
other crisis situations related to operation of tailing ponds, together with representatives of the sites
and the forces of URS.
III. CONCLUSIONS
The present work outlines only the main directions of hazards related to operation of tailing
ponds in the Srednagora mountain.
In order to achieve the goal of the work we had to study in detail the protection in case of
disasters caused by operation of tailing ponds in the Republic of Bulgaria, the activities for
protection from hazards related to the operation of tailing ponds, as well as possibilities for
optimization of protection from hazards related to the operation of tailing ponds in the region under
review.
The qualitative and detailed research of the subject contributed to determining directions for
its improvement. These directions were a basis for specifying particular suggestions.
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EVALUATION OF THE FIRE RESISTANCE OF STEEL COLUMNS,
INSULATED BY YTONG®
Ivan TODOROV
Hristo PRODANOV
Abstract: In the article there are presented the results of experimental and theoretical research on the fire
resistance of steel columns, insulated by YTONG®. The fire tests were conducted with open (2T-shaped) and closed
(rectangular hollow) cross-sections, without load. A comparison between experimental and calculation results has been
made. At the end there are conclusions and proposals for additional research.
Keywords: simple calculation model, fire resistance, steеl column, YTONG®

I. Foreword
The use of calculation models for determination of the fire resistance of structural members
and constructions in Bulgaria is regulated in art. 10 of [1]. The same Ordinance states that for this
purpose should be used the methods for determination of the fire resistance given in Eurocodes.
II. Purpose
The purpose of the research is to determine the fire resistance of steel columns, insulated by
YTONG® and to verify the simple calculation model for determination of the fire resistance of
insulated steel elements, presented in Eurocode 3[3].
III. Simple calculation model for determination of the fire resistance of insulated steel
elements
According to БДС EN 1993-1-2 the steel temperature development for internal steelwork
insulated by fire protection material can be obtained by using:

(1)
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- the section factor for steel members insulated by fire protection material[1/m];
- the appropriate area of fire protection material per unit length of the member [m2/m];
- the volume of the member per unit length [m3/m];
- the specific heat of steel[J/kg.K];
- the specific heat of the fire protection material [J/kg.K];
- the thickness of the fire protection material [m];
- the time interval [s];
- the steel temperature at time t [oC];
- the ambient gas temperature at time t [oC];
- the increase of the ambient gas temperature during the time interval [oC];
- the thermal conductivity of the fire protection system [W/m.K];
- the unit mass of steel and the fire protection material[kg/m3]
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IV. Use of YTONG® for fire protection of steel members
Ytong is a well-known international brand name which stands for aerated concrete products.
The products have unlimited constructional possibilities and good building physical
properties.Their main advanteges are:
- Excellent insulating characteristics;
- Non-flammable - in case of fire the YTONG walls do not deform and get destroyed, they
do not let the heat and prevent the fire from passing into neighbouring rooms. With YTONG one
can obtain the highest possible fire resistance class easily even with smaller wall thicknesses.
- Light weight;
- Easily to work with ;
- Precise dimensions;
The masonry blocks YTONG are produced with a length of 60 cm and a height of 25 cm.
These dimensions are the same for all blocks. Only their thickness varies – within the range from 5
to 35 cm.
Usually for fire protection blocks with 5 and 7,5 cm thickness are used as an insulation for
steel columns.
VI. Experimental determination of the fire resistance of steel columns insulated by
YTONG®.
The fire tests were conducted in the “Research and expert analysis center” in Sofia, which is a
department in the Chief Directorate Fire Safety and Civil Protection. Steel columns with open (2T-shaped)
and closed (rectangular hollow) cross-sections without load were tested. The columns were insulated by
YTONG® blocks with 75 mm thickness. An air gap between the columns and the protection material was
left with size of 15 mm. Two specimens from every type of cross section were tested.
The fire tests were conducted according to the requirements of BDS EN 1363-1[2]. The
furnace temperature followed the standard time-temperature curve as given in ISO 834. The
experimental results were provided by the manufacturer of the YTONG blocks.
Figures 1 and 2 show the positions of the thermocouples for the two cross-sections.
In table 1 are given the dimensions of the cross-sections and the values of the properties of
the steel and the fire protection materials, used for the the theorеtical research. The theoretical
research on the development of the temperature in the cross-section was conducted using equation
(1). Figures 3 and 4 present the results from the theoretical and experimental study of the
development of the temperature in the steel columns cross-sections.
Table 1. Data used for theoretical determination of the fire resistance of the steel columns
cross-section
Dimensions,
Properties
Rectangular hollow
2Т

b [mm]
h [mm]
tw [mm]
t f [mm]
Ap / V [1/ m]

200

260

150

300

8

10

-

16

131

101,8

Ca [ J / kg.O C]

600

600

7850

7850

75

75

a [kg / m3 ]
d p [mm]

384

Cp [ J / kg.O C]

1050

1050

 p [kg / m3 ]

500

500

p [W / m.O C]

0,16

0,16

Fig. 1Positionsofthethermocouplesduringthefiretestsofsteelcolumnswithrectangularhollowcrosssections
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Fig. 2Positionsofthethermocouplesduringthefiretestsofsteelcolumnswithopen 2T-shapedcross-sections
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http://www.ytong.bg/bg/img/Product_list_YTONG_EN_2012.pdf
Fig. 3. Temperaturedevelopment in the rectangular hollow cross-section
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Temperature development in the open cross-section
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Fig. 4. Temperature development in the open 2Т cross-section
VI. Summary
The fire resistance of the columns with hollow cross-sections is 180 min, with average
temperature measured at this time 470 oC.
The fire resistance of the columns with open 2T cross-sections is 208 min, with average
temperature measured at this time 470 oC.
It is visible from the graphs that there is a difference between the temperature-time curves
for temperatures of the steel members over 400 oC. The reason for this difference is that we use
constant values of the thermal properties of the YTONG, obtained for normal temperatures.
VII. Conclusionand recommendations
The fire resistance of the tested steel columns, insulated by YTONG® fulfills the highest
legislative requirements for fire resistance of columns given in [1] – 180 min.
There is a need for additional research in order to obtain the thermal properties of YTONG
for high temperatures.
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TERRORIST USE OF A CHEMICAL, BIOLOGICAL OR RADIOACTIVE
WEAPON CAPABLE OF CAUSING WIDESPREAD DEATH
AND DESTRUCTION: HOW SERIOUS IS THE THREAT?
Evgenia LAMPI 1
Michail CHALARIS 2
Abstract (en.): This paper aims at presenting the existing chemical, biological or radioactive weapon capable
of causing widespread death and destructionwhich name WMDs and at exploring the possibility of the occurrence of
incidents involving the use of weapons of mass destruction. In the first part of the paper, we will refer to an overview of
the use, during the history, of WMDs and to the definitions of all the types of WMD. In the second part, we will
analyze if WMD are a real threat for the future. We examine real incidents and the relations between state and nonstate
Actors, Terrorism, and WMD and the development of the new technologies at that field with scope the foreseeing the
future of the use of WMD. Finally, we will extract the conclusions
Keywords: Weapon Mass Destruction, CBRN threats, CBRN weapon, Terrorism

I. Introduction
Actors of concern pose a threat of developing, acquiring, proliferating, or employing weapons
of mass destruction (WMD) and related capabilities—expertise, materials, technologies, and means of
delivery. These activities seem to present a threat to states worldwide. State or non-state actors may
use WMD to conduct a catastrophic attack on citizens and infrastructure. A weapon of mass
destruction (WMD) is a nuclear, radiological, chemical, biological, or any other weapon that can kill
and bring significant harm to many humans or cause great damage to human-made structures (e.g.,
buildings), natural structures (e.g., mountains), or the biosphere. The scope and usage of the term has
evolved and been disputed, often signifying more politically than technically. Originally coined in
reference to aerial bombing with chemical explosives during World War II, it has later come to refer
to large-scale weaponry of other technologies, such as chemical, biological, radiological, or nuclear.
Numerous agreements aimed at minimizing their threat, such as the Nuclear Proliferation Treaty and
the Biological Weapons Convention of 1972, have been fervently pursued and are now being
fervently upheld. Debates over the question of abolition of nuclear warhead rage on, with analysts
arguing about the viability and pragmatics of "virtual arsenal". In view of the absence of any
substantial attack by weapons of mass destruction, measures and policies been undertaken seem to be
excessive and imprudent. It could be said that too much time and resources have been spent in order
to prevent proliferation of WMD. However, after the Cold War has ended, with extreme nuclear
tension not been justified taken that none of those warheads was ever utilized in an attack against an
opponent, new partners including terrorists, were emerged (Schmid 1999, Mowatt-Λarssen 2010).
This should be examined under a new context. And it is critical taking into account that terrorists and
other violent non-state actors acquiring weapons of mass destruction may give rise a greater concern
than acquisition of weapons of mass destruction (WMD) by states. Moreover, terrorists periodically
target civilians on a large-scale, usually lack a return address, and generally fail to subscribe to
traditional notions of deterrence. This paper attempts, according to current literature, to present the
existing WMDs and the likelihood of occurrence of incidences where weapons of mass destruction is
estimated to be involved.
II. An Overview
In 1346, the Mongol army that was laying siege to the Crimean city of Kaffa hurled the
corpses of plague victims over the city walls, an event that likely seeded the epidemic that infected
the besieged city. The disease subsequently spread across Europe as the Black Death, killing 24
International Hellenic University – Hellenic Fire Academy, MSc in Analysis and management of manmade and natural
disasters,Greece, elampi@chem.uoa.gr,
2
International Hellenic University – Hellenic Fire Academy, School of Fire Officers, Military Nursing Academy
(SAN), MSc in Analysis and Management of Manmade and Natural Disasters, and MSc in Oil and Gas Technology,
Hellenic Fire Corps, Greece, chalarismichail@gmail.com(Corresponding author)
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million people in the next six years (Rowland et al, 2016). Though this is not an example of
intentionally used of biological warfare in modern terms, this event is an illustrative example of the
power of even crude biological weapons. The term weapons of mass destruction dated since at least
1937, named by the Archbishop of Canterbury, William Cosmo Gordon Lang
(EncyclopediaBritanica) in order to describe massed formations of bomber aircraft. The reason was
that this type of war could pose threats to civilian centers located far away from any war front. This
happened during World War II (1939–45), in cities such as Hamburg and Berlin in Germany,
Tokyo in Japan, when tens of thousands of civilians were killed in a single night. However, with the
dropping of the atomic bomb on Hiroshima, Japan, a new age of massive destruction weapons,
nuclear, emerged providing further disaster capability. The disastrous implications from the atomic
bombs in Hiroshima and Nagasaki forced the United Nations (UN) General Assembly to adopt a
proposal for the elimination of nuclear weapons, in January 1946. The UN Commission on
Conventional Armaments (CCA) generated the first authoritative WMD definition in 1948. The was
of WMD was issued on August 12, 1948: “The Commission for Conventional Armaments resolves
to advise the Security Council: 1. that it considers that all armaments and armed forces, except
atomic weapons and weapons of mass destruction, fall within its jurisdiction, and that weapons of
mass destruction should be defined to include atomic explosive weapons, radioactive material
weapons, lethal chemical and biological weapons, and any weapons developed in the future which
have characteristics comparable in destructive effect to those of the atomic bomb or other weapons
mentioned above.” (Carus, 2012). The following years, including Cold War period, a significant
number of agreements and treaties were elaborated and signed specifying identical terminology
“Weapons of mass destruction (WMD)’ means nuclear, chemical, biological and radiological
weapons.” (Carus, 2012). The distinction for the Weapons of Mass Destruction (WMD) also known
as “unconventional weapons” is that they possess the capacity to inflict death on a massive scale.
Hereafter a brief presentation of incidents involving WMDs in last decades is provided. Iran
used chemical weapons in 1987 during the Iran-Iraq War and also supplied Libya with chemical
weapons which were later used. It is also believed to be conducting research on nerve agents. Iraq
used chemical weapons against Iran and Kurdish population in the 1980s. In the 1990s several
countries are reported related to WMDs such as Israel possessing 75 and 200 nuclear weapons
(including thermonuclear weapons, Kazakhstan possessing CWs, Lybia, Pakistan with nuclear
weapons. Egypt and Taiwan were suspected they posses’ BWs. The 1990s Israel is suspected
having CWs and BWs. Algeria was also suspected however without clear evidence. There are
reports of Saudi interest in funding the Pakistani nuclear programs and reports of visits by Saudis to
Pakistani nuclear facilities. There were also unconfirmed reports that Saudi Arabia may have
developed chemical warheads for its CSS-2 missiles with Chinese involvement (Kerr, 2008) In the
2000s India admitted that it had produced a chemical weapons stockpile, China was reported having
a biological weapon program and that it was highly probable that China remained noncompliant
with obligations under the BW Convention. Sudan and Pakistan were reposted for WBs as well. But
the new millennium dawns phasing a new threat, North Korea, which admitted to having stockpiles
of nuclear weapons in June 2005 and conducted underground nuclear tests on Oct. 9, 2006 and May
25, 2009. In total, it was estimated that North Korea possessed up to 50 kilograms of separated
plutonium, enough for at least half a dozen nuclear weapons. In general, about twelve countries
perform programs for biological weapons, and about 17 countries were reportedly known or likely
to have had chemical weapons when the Chemical Weapons Convention went into effect. The
number of countries and subnational groups that will be able to produce at least small quantities of
CW and BW weapons is likely to grow as new technologies are developed and the international
flow of goods, people, and technology continues to increase. (Kerr, 2008, Nikitin, 2013, Chalaris
et. al, 2010). It is evident that despite the numerous agreements and conventions under UN
Committees. Bilateral or multilateral activities on WMDs haven’t stopped. While there is only one
recorded WMD attack by the Taliban, there is a long history of such methods being used.

390

III. Types of Weapons of Mass Destruction
The WMDs’ effects are enormously higher than the conventional bombs. None conventional
bomb would have the power to destroy an entire city and kill 66,000 people instantly as it was
inflicted by the nuclear weapon used in Hiroshima and Nagasaki. Apart from the instant
implications the long-term consequences in human health and environmental safety is tremendous.
WMD’s are categorized in four types: Biological, Chemical, Radiological and Nuclear (Carus,
2012, Ackerman 2018).
Biological Weapons (WB) of Mass Destruction. Advances in microbiology, during the 20th
century pushed widespread research for the production and weaponization of biological weapons
(BW). This development, intensified during World War II and Cold War, was restrained by the
United Nation’s 1972 Biological Weapons Convention (BWC), which prohibited the development,
production, and stockpiling of bioweapons and their delivery systems. Biological WMD’s were first
used by the United States in 1763 when British officers planned to distribute blankets with smallpox
(EKU online). The bioagents that have been studied over the course of the past century were
selected for a variety of characteristics that made them suited to weaponization such as infectivity,
transmissibility of the pathogen from one person to another in order to become epidemic, stability,
toxicity, pathogenicity, inoculation period, and lethality. A detailed description of each of these
characteristics can be found in the NATO Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive
Operations (NBC – nuclear, biological, and chemical) (Rowland et al, 2016).
Types of biological weapons include bacterial, which is plague, anthrax or Q fever. Viruses,
including small pox, hepatitis, the avian influenza, and toxins, such as botchalism, ricin and staff.
There are three ways biological weapons work, by contact with the skin, by gastrointestinal way, and
by pulmonary. This type of weapon is extremely hazardous and easy to be developed or obtained.
Bacteria are unicellular organisms that are reproduced by replication and cause disease either through
invasion of host tissue or release of a toxin. It is known that during World War I German agents
infected animals shipped from the United States and other neutral countries to Allied Forces with
anthrax and glanders. The diseases caused by bacteria, however, have long histories; Bacillus
anthracis, the causative agent of anthrax, has been proposed as a possible cause of the fifth and sixth
plagues mentioned in Exodus. Likewise, Plague (caused by Yersinia pestis) played a substantial role
both in natural epidemics (e.g., the Black Death) and in bioweapons programs in the 20th century.
The diversity of bacteria is reflected in the range of diseases they cause, infectious doses, etc. For
example, while the mortality rate of untreated inhalation anthrax is greater than 90%, the mortality
rate of brucellosis, caused by one of six Brucella species, is 2–5%. However, 10 organisms are
required to cause brucellosis while an infectious dose of B. anthracis is 10,000 spores.
Chemical Weapons (CW) of Mass Destruction. Chemical WMD’s (CW), usually described
as “agents” go back in the past to 1000 BC (EKU online), when the Chinese used arsenic smoke.
Chemical weapons consist of liquids and gases that choke their victims, poison their blood, blister
their skin, or disrupt their nervous system. Chlorine gas (a choking agent) and mustard gas (a
blistering agent) were fired in artillery shells against entrenched troops during both World War I
(1914–18) early in the 20th century and the Iran-Iraq War (1980–88) toward the end of the century.
CWs were used extensively in World Wars I and II. More recently in 1995, sarin was used to attack
subway trains in Tokyo byalm. And ricin was found in a motel room in 2008 in Las Vegas (EKU
online). Types of chemical weapons include blister agents, blood agents, choking hazard agents,
nerve agents, tear gas, vomiting agents and psychiatric compounds. Chemical weapons work by
either making contact to the skin or through consumption. This type of weapon is not as dangerous
as biological weapons due to the inefficiency, the need for significant amount of the chemical, and
as it relates to a lower number of casualties. The main difference however, between biological and
chemical weapons is that chemical is immediate. Nevertheless, a chemical attack would have to
have a very sophisticated delivery system in order to have a significant effect (Chalaris et. al, 2010).
Nuclear Weapons (NW) of Mass Destruction. Of the three types of WMD’s, nuclear
weapons represent the greatest threat. There are a few ways to achieve a nuclear attack: by
acquiring and using a complete nuclear weapon itself, by building a nuclear weapon, by
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constructing an Improvised Nuclear Device (IND) with much larger quantities of lower grade,
power reactor-quality uranium or by attacking a nuclear power station, using conventional means
(such as a large proximate explosion or the direct impact of a missile) to cause catastrophic
breakdown of the reactor and its subsequent destruction (Chalaris et. al, 2010). Radiological
Weapons (RW) of Mass Destruction. Radiological weapons (RW) are intentionally used in order to
spread radioactive material over a wide area using either an explosive device, sometimes described
as a ‘dirty bomb’, or other dispersing agents (Pomper 2012). The results of such an attack are not
immediate with exposed humans to develop diseases caused by radiation in a long-term basis. So
why a dispute is raised among analysts on the impact of bomb blast causing immediate death
comparing to the long-term likely effects from the radiation. Additionally, it is considered that the
physical harm from a RW attack might be limited while, from sociological point of view, the blast
could provoke panic and widespread fear of radiological contamination (Chalaris et. al, 2010). It’s
interesting to note that no, comparable to the other WMDs, treaty exists to prohibit radiological
weapons, although there have been efforts to negotiate one.
IV. Are WMD a real threat for the future?
In 1996, the Director of Central Intelligence of U.S.A. had described a number of troubling
developments in the world. He had noted that the increasingly troubled post-Cold War world has, in
a curious way, made us yearn for the dark days of the 1960s and 1970s when we knew the kind of
target we were dealing with and the problems we were facing. One reason for this was that not only
several sovereign states, but now individual groups, had become willing to buy or sell the
technologies necessary to produce weapons that could have devastating effects on economic or
population centers (CIA, 1996). Today this declaration seems more-timely than ever.
Syria’s case. Last years, Syria’s CW employment in 2012–2013 broke from this post-CWC
pattern in that it involved state use and large-scale casualties. It initially stoked fears of the
dangerous erosion of the international norm against CW use and of the CW nonproliferation
regime. Those initial concerns were fueled by reports of Syria’s small-scale employment of
chemical weapons against rebels and civilians on its own territory on multiple occasions from
December 2012 on and the muted international reaction. The United States was particularly
cautious about concluding that the Syrian regime had used chemical weapons, and, once it did,
about committing to any punitive action against the regime. Syria’s subsequent CW use in August
2013 in the vicinity of the Syrian village of Ghouta left little room for such qualification. Those
attacks allegedly killed more than 1,500 people, and investigations by Human Rights Watch and the
United Nations directly or indirectly implicated the Syrian regime. Finally, in 2013, Syria joined
the convention and agreed to a detailed plan for the elimination of its declared CW stocks and
capabilities. In January 2014, Libya completed the elimination of its declared CW program. A few
countries, however, remain outside one or more of the relevant treaties that proscribe WMD. India,
Israel, and Pakistan have never accepted the NPT, and North Korea withdrew in 2003. Egypt, North
Korea, South Sudan, and Angola have never joined the CWC, while Israel and Burma have signed
but not ratified it. A somewhat larger number of states, mostly in Africa have never joined the
BWC. A few of the States Parties to one or more of these nonproliferation agreements are suspected
of violating their obligations under them (Caves &Carus, 2014).
Nuclear Weapons
As far as NWs, although the threat of a nuclear attack involving hundreds or perhaps
thousands of weapons from the former Soviet Union has diminished, another threat has arisen: the
potential acquisition of nuclear materials or even nuclear weapons by other states or by terrorists is
real. Currently the example of North Korea is indicative. On the other hand, there is no evidence that
any terrorist organization has obtained contraband nuclear materials. However, the concern remains
because only a small amount of material is necessary to terrorize populated areas (Martens, 2016).
The reality is that nuclear materials and technologies are more accessible now than at any
other time in history--due primarily to the dissolution of the former Soviet Union and the region's
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worsening economic conditions. This problem is exacerbated by the increasing diffusion of modern
technology through the growth of the world market, making it harder to detect illicit diversions of
materials and technologies relevant to a nuclear weapons program (USA, DDS, 2014).
V. Terrorists and WMD
The concern that terrorists will obtain WMDs is intensifying because many of the
technologies associated with WMD programs, especially chemical and biological technologies,
have legitimate civilian or military applications unrelated to WMD. For example, chemicals used to
make nerve agents are also used to make plastics and to process foodstuffs. Of course, trade in those
technologies cannot be banned. As dual-use technology and expertise continue to spread
internationally, the prospects for chemical and biological terrorism increase. The relative ease of
production increases concern that the use of both chemical and biological weapons is attractive to
terrorists. Moreover, the proliferation of WMD to more and more nations has increased the
possibility that one or more of these states may choose to provide such weapons to terrorists (O
Neil, 2010). At least as worrisome is the likelihood that terrorist groups or cults can acquire or
develop chemical and biological weapons on their own. The incidents staged in March 1995 by the
Japanese cult Aum Shinrikyo demonstrate that the use of WMD is no longer restricted to the
battlefield. Japanese authorities have determined that the Aum was working on developing the
chemical nerve agent’s sarin and VX. The Aum was able to legitimately obtain all of the
components that were needed to build its massive chemical and biological infrastructures. However,
terrorist groups and violent sub-national groups need not acquire the massive infrastructure that the
Aum had assembled. Only small quantities of precursors, available on the open market, are needed
to manufacture deadly chemical or biological weapons for terrorist acts. Extremist groups
worldwide are increasingly learning how to manufacture chemical and biological agents, and the
potential for additional chemical and biological attacks by such groups continues to grow
(Ekuomline). In the beginning of Millennium after the 11 September 2001 attacks which
spectacularly underscored the vulnerability of open societies concern and discussion worldwide
were raised with regard the use of WMDs by terrorists. It was considered that terrorists would
intend to pose such weapons. The issue was how they could achieve, store transfer and use them.
The assumption was that once terrorists gain access to WMD materials they will, ipso facto, be able
to build a weapon and deliver it against assigned targets. The prevalence of this approach has meant
that insufficient attention has been paid to addressing the key issue of accessibility to nuclear,
chemical, and biological weapons on the part of terrorist groups and the likelihood of such groups
actually usingWMD. Diverging opinions were expressed with some of them demonstrating that it
remains very difficult for all but the most technologically advanced terrorist organizations to
successfully weaponize nuclear material and CW and BW agents for delivery against targets. For
example, there was the opinion that for biological weapons—which have become the most feared
category of WMD in terms of likely terrorist use—although the requisite material for devising BW
agents is widely available, the skill and expertise for effectively weaponizing a BW agent was still
seemingly beyond terrorist groups. However, the new issue that was taken into account was the fact
that the new terrorist groups such as Al Qaeda have fewer moral scruples about initiating mass
casualty attacks targeting civilian populations than the terrorists of yesteryear (O’Neil, 2003). In
2011, the Center for the Study of Weapons of Mass Destruction of the U.S.A. launched a project to
envision the future of weapons of mass destruction (WMD) focusing on 2030 as its time horizon
(Caves &Carus, 2014). In this context eminent scientists all over the world were interviewed and
three working groups were established in order to work in parallel on the three fundamental pillars:
science and technology, geopolitics and military matters. All three groups concurrently considered
the panoply of developments that could impact the future of WMD. An issue examined in this study
is the possible nature and role of weapons. Likely new type of weapons as cyber weapons of mass
destruction (WMD) in the 2030 timeframe. According to literature, the question to be replied is
what will constitute WMD in the future and why and to what extent actors may pursue, acquire, and
even employ such weapons. On the other hand, it is well understood that the role of WMD will be
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shaped to a greater or lesser extent by political, military, economic, and social forces that are
themselves difficult to predict. Foreseeing the future of WMD entails challenges beyond only those
associated with projecting future developments generally. Critical points to be considered are the
secrecy about the capabilities of the countries possessing WMD currently and their intentions
regarding them, the extension to other countries that will seek WMD and how they are likely to use
them. Perhaps the most important and challenging question today is why these weapons have so
seldom been employed, particularly those chemical, biological, and radiological weapons that are
considered accessible to the violent extremists who are believed to be the most likely to employ
them. Theories abound, but none can be proven; hence judgments about the future of WMD tend to
be more intuitive than empirical. It is well proven that WMDs are rarely employed. There has been
no confirmed employment of radiological weapons. No nuclear weapon has been employed since
their initial use by the United States against Japan in 1945. The last confirmed state employment of
biological weapons (and their only confirmed large-scale employment) was by Japan against China
during World War II. Iraq’s large-scale use of chemical weapons against Iranian forces and its own
population during the 1980s was the last confirmed state use of these weapons prior to the Chemical
Weapons Convention - CWC. It is important to note that apart from Syria’s CW use during its civil
war, the only known instances of employment of biological and chemical weapons since the
Biological Weapons Convention - BWC and CWC came into force in 1972 and 1997, respectively,
have been by violent nonstate actors (Caves &Carus, 2014). Several incidents of nonstate
employment of WMD were happened last years, such as the employment of biological and
chemical weapons by the apocalyptic Aum Shinrikyo in 1994 with the more severe the attacks with
the chemical agent sarin which caused 20 fatalities, the Rajneeshees, which disseminated
salmonella in fast food restaurant salad bars in Oregon, sickening about 750 people but killing no
one, the mailed anthrax-filled letters in late 2001 and early 2002 that caused five deaths but had
much broader disruptive effects and the chemical agent use by Al Qaeda against girls’ schools in
Afghanistan, possibly involving pesticides, but with no fatalities (Caves &Carus, 2014). This
calculation excludes the use of poison gas in Nazi concentration camps.
However, compared to the use of conventional weapons over the last few decades, these
instances of WMD employment are rare and, contrary to the literal meaning of the term, not
particularly destructive. Indeed, in some years the number of people killed through use of small
arms and other conventional weapons can exceed the total killed by WMD in the previous hundred
years. According to afford mentioned study of the Center for the Study of Weapons of Mass
Destruction of the U.S.A. the future of WMDs was examined and critical issues were addressed.
The conclusions are based on the following. First of all, by 2030, scientific and technological
advances are likely to produce chemical and biological weapons with more effective characteristics
comparing to the current versions. As long asCWs globalization of chemical manufacturing and its
continuous evolvement could improve the capacity for CW purposes. Moreover, the use of microreactors could dissolve the barriers for state and non-state production of chemical agents. New
technologies in the production and handling of dangerous chemicals will facilitate the transfer of
CWs even by non-state actors. With regard to radiological weapons no major new technological
developments regarding radiological weapons are foreseen (ibid). There is the concern that
longstanding efforts to exclude WMD from international competition and conflict could be
undermined. In the study it is stated that the future role of WMD will be determined by many
factors including technological and scientific advances, the changing geopolitical environment, the
character of the military challenges confronting states, the status of terrorism, and the choices world
leaders make. Current constraints on state acquisition and use of chemical and biological weapons
could be reduced. Technological and geopolitical developments could make CBW more attractive
by the 2030 timeframe. Ultimately, their military utility will determine whether or notCBW will be
attractive to state and non-state actors, fact that could not be predicted. There will be a somewhat
greater scope for WMD terrorism by 2030, but it is likely to remain a low-probability but
potentially high-consequence event. Chemical and biological weapons, which heavily utilize dualuse technologies, are most likely to feature in any future WMD terrorism incident (ibid). As far as
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nuclear weapons are concerned it is stated that they will likely play a more significant role in the
future international security environment. The incentives for the retention or acquisition of nuclear
weapons are likely to increase in 2030.This will arise most fundamentally from a less certain and
secure geopolitical environment. Another field that should be considered is the application of new
technologies and the development of new types of weapons of mass destruction which will trigger a
reconsideration of the definition of WMD. One area is the cyber threat but this possible
weaponization was not examined in this study. Finally, the study concludes that is impossible to
predict future employment of WMD. It is foreseen that there will be a greater scope for employment
by both states and nonstate actors by 2030, but no one can predict with confidence whether and how
often such attacks will occur or their severity (ibid).
VI. Foreseeing the future of WMD
In November 2016 a report was submitted to NATO Parliamentary Assembly about future
challenges of WMDs and Daesh involvement. According to the report Daesh has clearly shown that
it wants to further develop its CBRN capabilities. In the territories held in Iraq and Syria, it has
reportedly put into place a special unit for chemical weapons development. Daesh has so far
resorted to chlorine gas and low-grade sulphur mustard delivered by IEDs, mortars, rockets and
missiles. Information obtained from al-Afari confirmed that Daesh has weaponized some sulphur
mustard and loaded it into artillery shells. Daesh has also allegedly used toxic industrial and
agricultural chemicals, for example insecticides, as weapons and captured chemical weapons
stockpiles in Syria, but it is unknown to what extent the group has access to chemical facilities. So
far, however, experts did not believe Daesh has the wherewithal to launch large-scale chemical
attacks. While it can draw on a limited amount of expertise, equipment, and materials as well as a
partial supply chain, it is a long way from having a proper chemical weapons program (Martens,
2016). In 2016, Daesh has increasingly been using chemical weapons in the north of Iraq, as
Kurdish local and Iraqi national forces are making gains against the group. Some military analysts
believe that the increased use of chemical weapons in Daesh’s attacks signals their weakness on the
battlefield. Others suggest that Daesh uses chemical weapons in a tactical way to weaken frontlines.
If the former theory holds true, however, then this dynamic could further heighten the risk for the
Euro-Atlantic community, as experts already view Daesh’s increasing number of attacks in Europe
as a sign of its diminishing capabilities in Syria and Iraq. It would be difficult, but not impossible,
for Daesh to smuggle chemical agents and/or their methods of delivery into NATO member states.
While it may be hard to transfer the necessary material and components for chemical weapons, the
technical expertise can be shared. For example, the group has been discussing on social media sites
how its followers can use cyanide and sulphuric acid to launch small-scale targeted attacks on
American soil. In any case the extent of Daesh’s chemical weapons infrastructure is still largely
unknown (Martens, 2016). Beside the scientific developments in chemicals and biological agents,
new technologies that could be used as weapons are referred to emerge such as nanotechnology,
unmanned vehicle technology and cyber technologies.
VII. New technologies and WMD
Nanotechnology refers to creation and/or manipulation of materials at the nanometer scale.
According to some observers, nanotechnology holds almost limitless promises, even opening the
potential of self-replication and self-guidance of technology. However, nanotechnology could also
lead to a paradigm shift in warfare if weaponized or otherwise misused by state or non-state actors.
On one hand, nanoparticles can be extremely dangerous due to their characteristics: they are hard to
trace, are unpredictable and have the ability to infiltrate technology. In particular, nanoparticles
could pose a serious threat to biological systems, including humans, as they are able to use other
pathways than biological pathogens. The science and toxicology community has restricted
knowledge about how the human body would react to nanoparticle exposure or what treatment
could be effective. Nanotechnology could also be used to increase the lethality of weapons.
According to NATO, so-called proto-nanoweapons that disperse shrapnel and make weapons more
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indiscriminate are already available. With regard to CBRN terrorism, some experts have pointed out
that nanomaterial could be used to aid or conceal the delivery of chemical or biological agents. For
example, chemical or biological agents could be encapsulated by nanomaterial which would make
the substance appear innocuous at first glance. Drug delivery strategies already use this technique,
but it still faces many scientific and technical obstacles. In the short and medium term, it appears,
however, that non-state actors will face difficult challenges to employ nanotechnology in the service
of CBRN weapons (Martens, 2016). However, nanotechnology could in the future also be used in
efforts against CBRN. For example, nanotechnology could be used to monitor dispersal patterns of
a chemical attack, improve decontamination efforts and create protective clothing (Rowland et al,
2016). The development of ever more advanced unmanned aerial, ground or maritime vehicles
could present another new CBRN challenges. According to NATO Repost some terrorist groups
have already proven unmanned aerial vehicle capabilities, including Hezbollah, Hamas’ Al Qassam
brigades and Daesh. These groups most often have used them for surveillance, propaganda and to
steer suicide car bombs. However, Daesh has deployed drones in targeted attacks and seeks to
improve its capabilities to equip unmanned aerial vehicles with IEDs. The advantages of using
unmanned technologies for CBRN purposes include a potential low risk of detection and the
minimization of personnel at risk in an attack. Unmanned vehicles could, first, be used as a means
of delivering CBRN weapons. Currently, most unmanned vehicles have limited capability to the
payload they can carry. However, unmanned vehicles could be used for those that do not. For
example, in 2015, an unmanned aerial vehicle, containing traces of radiation, landed on the rooftop
of the office of the Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Also, unmanned aerial vehicles are
increasingly deployed in agriculture for spraying chemicals. They could, as well, be used in attacks
on CBRN facilities, leading to the release of CBRN materials into the environment. Illicit flights
over nuclear power stations and even near a nuclear weapons complex in the United States have
already occurred. Unmanned vehicles could also be used to load conventional explosives. On the
other hand, unmanned aerial vehicles can be used to help counter-WMDs actions and efforts
(Martens, 2016). Finally, cyber space is another area that should be considered in defense and
security policies. Currently, cyber technology operates indirectly, for example cyber infiltration
could lead to easier access to secret WMD-related information and relevant attacks could cause
release of CBRN materials into the environment. By accessing the business network or directly
targeting the control network of such facilities, shutdown or release operations could be executed.
Concerns for attacks on critical infrastructure, including on CBRN-related facilities are justified.
Moreover, taken into account that the technological capabilities of non-state actors become more
sophisticated and the operators of critical infrastructure lag behind in updating their cyber defense
and security (Martens, 2016).
VIII. Conclusion
According to scientific and governmental experts the threat of mass destruction weapons
still exists. Pessimists assert that WMD are a great threat and in the future social and environmental
disasters will be caused from the use of them. Optimists, on the other hand, confirm that the use of
WMD will likely not induce severe devastations in our planet. None seems convincing with
certainty. It looks significantly uncertain to foresee the future use of WMD and many parameters
should be taken into account among which scientific and technological achievements, geopolitical
issues and international relations, specifically, growing insecurity associated with a shifting and
uncertain geopolitical environment. In any case apart from non-conforming with the relevant antiWMD conventions states, a significant parameter to be examined is the emerging role of non-state
actors. It is believed that there are a few reasons that keep terrorists from using this type of
weapons: organizational capabilities, financial resources, and logistical resources, knowledge,
skills, and acquisitions, materials and technology acquisitions, production, weaponization, and
delivery. State sponsorship terrorist groups may decide to acquire and use WMD’s for ideological
reasons to enhance their state's or group's prestige in a region of the world, provide a country with
more leverage in the world community or for strategic motivational factors. Considering that a
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number of states still pose this type of weapons there remains the potential for terrorist groups to
cause mass casualties and disrupt a nation's or region's economy. According to NATO to acquire a
CBRN weapon, terrorist groups would need to buy, steal, or manufacture a warhead or the lethal
material used in a weapon as well as buy, steal, manufacture, or conceive a method of delivery.
Therefore, the aim of international community should be the provision and establishment of the
appropriate measures in order prevent all the pathways leading to the use of WMD and put
obstacles to terrorists to succeed access to such weapons. (Martens, 2016). Scientific developments
and new sectors with weaponization capacity such as nanomaterials and cyberspace should be taken
under consideration.
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