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I. STUDII, CERCETĂRI, ARTICOLE

CONVENȚIA DE LA ISTANBUL: CONTEXTUALIZARE EUROPEANĂ 
ȘI ANALIZĂ NAȚIONALĂ

ADRIAN BULGARU* MARIA-BEATRICE BERNA**

Abstract:
In its social manifestations, the phenomenon of violence against women generates 

interest from both the point of view of causes and the repercussions it has. In this paper, we 
have highlighted the relevance of documents adopted by the Council of Europe in the period 
prior to the adoption of the Istanbul Convention, thus indicating the roadmap of the concerns 
of European officials in the field of violence. The approach postulated in the paper is more 
analytical than factual, so that our research is directed to the logical correlation between the 
provisions of the Istanbul Convention and the way in which the provisions of the Convention 
produce concrete effects within the internal legal framework. The main objective of this paper 
is to highlight the achievements and challenges related to the process of combating violence 
against women undertaken at national level.

Keywords: violence against women, addressing the issue at European level, etiology of 
violence, legal remedies, national regulations and case law

Résumé:
Dans ses manifestations sociales, le phénomène de la violence à l’égard des femmes 

suscite l’intérêt tant du point de vue des causes que des répercussions qu’il produit. Dans cet 
article, nous avons souligné la pertinence des documents adoptés par le Conseil de l’Europe au 
cours de la période précédant l’adoption de la Convention d’Istanbul, indiquant ainsi la feuille 
de route des préoccupations des fonctionnaires européens dans le domaine de la violence. 
L’approche proposée dans le document est plus analytique que factuelle, de sorte que nos 
recherches portent sur la corrélation logique entre les dispositions de la Convention d’Istanbul 
et la manière dont elles produisent des effets concrets dans le cadre juridique interne. L’objectif 
principal du présent document est de mettre en lumière les réalisations et les défis liés au 
processus de lutte contre la violence à l’égard des femmes entrepris au niveau national.

Mots-clés: violence à l’égard des femmes, formulation du problème au niveau européen, 
étiologie de la violence, moyens de recours judiciaires, réglementations et jurisprudence nationale

* Dr., director al Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), e-mail: adrian.
bulgaru@irdo.ro
** Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București, e-mail: berna.
beatrice@yahoo.com.
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   Violența împotriva femeilor a fost declarată subiect esențial al activității 
Consiliului Europei încă de la constituirea acestei organizații regionale. 
Contextul cultural și manifestările violente împotriva femeilor precum crimele 
de onoare sau mutilarea genitală feminină sunt aspecte care au fost avute în 
vedere în procesul de abordare juridică a fenomenului violenței. Recomandările 
Comitetului de Miniștri sunt instrumentele juridice utilizate pentru a semnaliza 
importanța fenomenului violenței și modalitățile adecvate de abordare ale 
acestuia. Recomandarea formulată în anul 1985 cu privire la violența în familie1 
invocă în preambul documente adoptate anterior de Consiliul Europei în materia 
egalității civile dintre soți sau a protecției copiilor împotriva relelor tratamente2 
– prin aceasta subliniindu-se implicațiile complexe ale fenomenului violenței. 
Conștientizând dificultățile generate de violența îndreptată împotriva femeilor și 
copiilor, conținutul Recomandării din anul 1985 referitoare la violența în familie 
este concentrat pe măsuri preventive după cum urmează: alertarea opiniei 
publice cu privire la măsura, gravitatea și caracteristicile specifice ale violenței 
în familie, în vederea obținerii sprijinului acestora pentru măsurile care vizează 
combaterea acestui fenomen; promovarea diseminării de cunoștințe și informații 
privind relațiile sociale și de familie, depistarea timpurie a situației potențial 
conflictuale și soluționarea conflictelor interpersonale și intrafamiliale; 
asigurarea unei pregătiri profesionale adecvate a tuturor celor responsabili de 
intervenția în cazuri de violență în familie, în special a celor care, datorită 
funcțiilor lor, sunt în măsură să detecteze aceste cazuri sau să trateze victimele 
violenței; asigurarea și încurajarea înființării și susținerii activității agențiilor, 
asociațiilor sau fundațiilor al căror scop este de a ajuta victimele situațiilor 
familiale violente, cu respectarea cuvenită a vieții private a altora; înființarea
1 Recomandarea Comitetului de Miniștri (85) 4 cu privire la violența în familie, adoptată la 
26 martie 1985, document disponibil pe https://search.coe.int/cm/Pages/result_details. 
aspx?ObjectId=09000016804f120d.
2 Rezoluția Comitetului de Miniștri (78) 37 cu privire la egalitatea soților în dreptul
civil, adoptată la 27 septembrie 1978, document disponibil pe https://
rm.coe.int/09000016804e8e9e; Recomandarea Comitetului de Miniștri (79) 17 cu 
privire la protecția copiilor împotriva relelor tratamente, adoptată la 13 
septembrie 1978 document disponibil pe https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=09000016804eaae6; Recomandarea 561 (1969) a Adunării 
Consultative a Consiliului Europei, privind protecția minorilor împotriva relelor tratamente, 
adoptată la 30 septembrie 1969, document disponibil pe http://semantic-pace.net/ tools/pdf. 
aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILU 
RXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNDU5NyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3Nlb
WFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzb
A==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE0NTk3.

Conștientizarea problemei violenței împotriva femeilor la nivel 
european: documente precursoare ale Convenției de la Istanbul
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departamentelor administrative sau a comisiilor multidisciplinare cu sarcina 
de a îngriji victimele violenței în familie.

Recomandările adresate fenomenului violenței au evoluat prin 
formularea de măsuri care să sensibilizeze autoritățile publice în privința 
statutului special al victimei violenței în procedurile de drept penal. În acest 
sens, Recomandarea Comitetului de Miniștri (85) 11 adoptată la 28 iunie 
19853 avansează standarde impuse autorităților publice care interacționează 
cu victimele violenței, pornind de la modelul Convenției Europene pentru 
Compensarea Victimelor Infracțiunilor comise prin Violență4. Respectul pentru 
situația specială a victimelor violenței domestice este promovat în toate 
etapele cercetării și judecății: la nivelul cercetării polițienești, în activitatea 
de punere sub urmărire penală a făptuitorului, în activitatea de interogare a 
victimei, în faza de judecată și de punere în executare a hotărârilor pronunțate 
de instanțele de judecată. 

Abordarea comprehensivă a problematicii violenței împotriva femeilor 
este realizată pe calea Recomandării Comitetului de Miniștri adoptată în anul 
20025. În documentul citat, definiția violenței împotriva femeilor ține cont de 
caracterul multifațetat al fenomenului și de variatele modalități de manifestare 
ale acestuia – fizic, sexual, psihologic; în domeniul public sau în sfera privată; 
în dimensiune concretă sau sub forma potențială, a amenințărilor. Definiția 
violenței împotriva femeilor cuprinsă în Recomandarea Comitetului de 
Miniștri din anul 2002 înregistrează un progres prin comparație cu modelele 
conceptuale prezentate în alte documente oficiale deoarece nu se limitează 
la a identifica în sfera de conținut a violenței acte precum mutilarea genitală 
feminină, crimele de onoare sau căsătoriile forțate ci stabilește măsuri 
suplimentare referitoare la adresarea și combaterea acestor acte de violență. 

Un alt element inovator al Recomandării constă în acordarea unei 
atenții speciale încălcărilor drepturilor femeii în situații de conflict și post-
conflict. Particularitățile biologice feminine și constructele de gen plasează 
femeile aflate în zone de conflict sau post-conflict în situații vulnerabile, fiind 
susceptibile de amenințări specifice precum viol, sarcini sau sterilizări forțate, 
3 Recomandarea Comitetului de Miniștri (85) 11 cu privire la statutul victimei în normele de 
drept penal și de drept procedural penal, adoptată la 28 iunie 1985, document disponibil pe 
https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(85)11e.pdf. 
4 Adoptată și deschisă spre semnare la data 24 noiembrie 1983; intrată în vigoare la data de 
1 februarie 1988. 
5 Recomandarea Comitetului de Miniștri (2002) 5, privind protecția femeilor împotriva 
violenței, adoptată la 30 aprilie 2002, document disponibil pe https://www.google.ro/url?sa 
=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved= 2ahUKEwig99_0kp_mAhVhtIsKHdDJ
AK4QFjABegQIAhAC&url= https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fpace%2Fcampaign
%2Fstopviolence%2FSource% 2Frec2002(5)_en.doc&usg= AOvVaw0m272p1dXUzAta
QrlkReUN. 
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prostituție forțată. Față de aceste probleme sunt stabilite moduri specifice 
de acțiune. Cu titlu de exemplu, în scopul combaterii mutilării genitale 
feminine sunt adoptate următoarele măsuri: sancționarea tuturor formelor de 
mutilare genitală feminină (excizie, clitoridectomie și infibulare) indiferent 
dacă mutilarea genitală a fost realizată cu sau fără consimțământul victimei; 
sancționarea tuturor persoanelor care au participat, au facilitat sau au încurajat 
în mod deliberat orice formă de mutilare feminină; organizarea de campanii 
de informare și prevenire orientate către grupurile de populație în cauză, în 
special imigranții și refugiații, ș.a. 

Implementarea Convenției de la Istanbul: realizări naționale
Aderarea României la Convenția de la Istanbul6 reprezintă angajamentul 

statului român în sensul reformulării paradigmei de acțiune publică în 
domeniul drepturilor omului. Corelarea principalului angajament care decurge 
din aderarea la Convenție – potrivit căruia se impune integrarea obligațiilor 
derivate din Convenția de la Istanbul în cadrul juridic intern – cu exercitarea, 
de către statul român, a Președinției Consiliului Uniunii Europene (în 
perioada ianuarie-iunie 2019) a constituit catalizatorul pentru concretizarea 
unor inițiative oficiale importante în domeniul combaterii violenței. 

Deși aderarea României la Convenția de la Istanbul nu a fost lipsită de 
rezerve7, evoluția cadrului legal intern este evaluată în sens pozitiv având în 
vedere cele două instrumente normative adoptate în scopul implementării 
garanțiilor instituite prin Convenție: Legea nr. 174/20188 respectiv Legea nr. 
178/20189. Calificarea Convenției de la Istanbul sub auspiciile dualității – atât 
ca tratat internațional în domeniul drepturilor omului cât și ca instrument 
juridic purtător al imperativelor penale – a determinat, la nivel internațional, 
adoptarea de acte normative având ca obiectiv atât amendarea legii naționale 
6 Legea nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 
adoptată la Istanbul la 11 mai 2011, publicată în M. Of. nr. 224, din 25 martie 2016. 
7 Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarele 
rezerve:a) În conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) şi (2) din Convenţie, România îşi 
rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în cazuri sau condiţii specifice dispoziţiile 
formulate în:art. 30 alineatul (2); art. 44 alineatele (1) lit. e), (3) şi (4);-art. 55 alin. (1) cu 
privire la art. 35 referitor la infracţiunile minore; art. 59.b) În conformitate cu prevederile 
art. 78 alin. (1) şi (3) din Convenţie, România îşi rezervă dreptul de a prevedea sancţiuni 
nepenale, în locul sancţiunilor penale, pentru comportamentele menţionate în art. 33 şi 34.
8 Legea nr. 174/2018 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie publicată în M. Of. nr. 618, din 18 iulie 
2018.
9 Legea nr. 178/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în M. Of. nr. 627, 
din 19 iulie 2018.
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referitoare la combaterea fenomenului violenței (Legea nr. 174/2018 
revizuiește Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în 
familie) cât și modificarea normelor având caracter programatic, principial 
(Legea nr. 178/2018 modifică Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 
de tratament între bărbați și femei). 

Modificările juridice produse la nivelul legislației instituind principiile 
fundamentale în materia egalității dintre bărbați și femei au fost orientate, cu 
precădere, către consolidarea cadrului instituțional competent în promovarea 
și menținerea, la nivel social, a principiilor egalității și nediscriminării între 
bărbați și femei. În consecință, urmare a re-evaluării dispozițiilor Legii nr. 
202/2002, prin Legea nr. 178/2018 sunt reglementate funcții/instituții/
autorități specializate în asigurarea efectivității principiilor egalității și 
nediscriminării și, în egală măsură, sunt formulate norme care să expliciteze 
spiritul dispozițiilor cuprinse în Convenția de la Istanbul: (1) se instituie funcția 
de expert/tehnician în domeniul egalității de șanse cu atribuții organizate în 
dimensiuni clare de acțiune10; (2) sunt re-evaluate regimurile juridice aferente 
autorităților centrale și teritoriale competente în domeniul egalității de șanse 
și tratament (de exemplu, normativizarea rigidă a mandatului, structurii, 
reprezentanților Comisiilor Județene și a Municipiului București în domeniul 
egalității de șanse între bărbați și femei-COJES; reafirmarea domeniului de 
activitate a Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii 
şi Protecţiei Sociale; (3) pornind de la premisa juridică a definirii noțiunii 
de gen în Convenția de la Istanbul, prin modificarea Legii nr. 202/2002 este 
conceptualizată noțiunea de violență de gen după cum urmează: „prin violenţă 
de gen se înţelege fapta de violenţă direcţionată împotriva unei femei sau, după 
caz, a unui bărbat, motivată de apartenenţa de sex. Violenţa de gen împotriva 
10 În acord cu modificarea art. 2 din Legea nr. 202/2002, expertul/tehnicianul în domeniul 
egalității de șanse îndeplinește punctual următoarele atribuții: a) analizează contextul 
de apariţie şi evoluţie a fenomenului de discriminare de gen, precum şi nerespectarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea 
respectării acestui principiu, conform legii; b) formulează recomandări/observaţii/propuneri 
în vederea prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea conduce la 
încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu respectarea 
principiului confidenţialităţii; c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, evaluează impactul acestora asupra femeilor şi bărbaţilor; 
d) elaborează planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi în care să fie cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi indirecte 
după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă, 
măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce priveşte politica de remunerare, promovare 
în funcţii şi ocuparea funcţiilor de decizie; e) elaborează, fundamentează, evaluează şi 
implementează programe şi proiecte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi; f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislaţiei 
naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.



14 DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2019

femeilor este violenţa care afectează femeile în mod disproporţionat. Violenţa 
de gen cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violenţa 
domestică, violenţa sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forţată, 
avortul forţat şi sterilizarea forţată, hărţuirea sexuală, traficul de fiinţe umane 
şi prostituţia forţată.”11

Legea nr. 174/2018 reconfigurează cadrul juridic al Legii nr. 217/2003 
privind prevenirea și combaterea violenței domestice inserând un ansamblu 
de reglementări referitor la principiile (principiul egalității de șanse și de 
tratament între femei și bărbați; principiul protecției vieții și siguranței victimei; 
principiul respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale; principiul 
abordării integrate); și la delimitările conceptuale instrumentate în procesul 
de consolidare a normelor a căror finalitate constă în limitarea fenomenului 
violenței (În sensul prezentei legi, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune 
sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, 
socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între 
soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă 
agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.12). Aspectele pragmatice 
avansate de Legea nr. 174/2018 surclasează abstractizările menționate 
anterior. Dintre instituțiile juridice reglementate prin Legea nr. 174, ordinul 
de protecție provizoriu reprezintă instituția juridică care generează efecte 
11 Art. 4, litera (l) din Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
12 Violenţa domestică se manifestă sub următoarele forme: (b) violenţa psihologică – 
impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă 
psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, 
şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, 
neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără 
drept, supravegherea locuinţei, 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 distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, 
precum şi alte acţiuni cu efect similar; (c) violenţa fizică – vătămarea corporală ori a sănătăţii 
prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, 
în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, 
prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice 
epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate 
corporală, altele decât cele de la lit. e); (f) violenţa socială -impunerea izolării persoanei de 
familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a 
locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv 
în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, 
privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar; (g) violenţa 
spirituală -subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale 
prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a 
accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a 
vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării 
la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect 
similar sau cu repercusiuni similare. 
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imediate în procesul de combatere a fenomenului violenței. Competența în 
materia emiterii ordinului de protecție provizoriu este atribuită polițiștilor; 
aceștia din urmă, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot dispune emiterea 
ordinului de protecție provizoriu în ipoteza în care constată că există un risc 
iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în 
pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc. 
Organele de poliție sunt abilitate cu marjă de apreciere în evaluarea riscului 
iminent de care este pasibilă potențiala victimă; in concreto, evaluarea va fi 
realizată în acord cu a) probele obţinute ca urmare a verificării sesizărilor 
privind violența domestică, atunci când actele de violenţă domestică nu fac 
obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni; b) probele strânse 
potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 
cu modificările şi completările ulterioare, atunci când actele de violenţă 
domestică fac obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor fapte care intră 
sub incidenţa prevederilor art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele repercusiuni ale adoptării de reglementări naționale în acord 
cu exigențele Convenției de la Istanbul sunt evidențiate la nivelul cadrului 
instituțional. Simultan cu modificarea cadrului legal în domeniul violenței, 
autoritățile române au impus ca obligație fundamentală în sarcina autorităților 
județene și a autorităților de la nivelul municipiului București organizarea de 
servicii sociale cu misiune în prevenirea și combaterea violenței domestice până 
la finele anului 2020. De asemenea, înființarea unui centru-pilot de asistență 
a victimei în caz de viol cu sediul la București a reprezentat instituirea unui 
model instituțional prin care se furnizează autorităților naționale bune 
practici referitoare la serviciile adecvate acestor cazuri; serviciile pertinente 
a fi furnizate victimelor violului urmează a fi replicate în alte centre similare 
înființate la nivel național. 

În Raportul formulat de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului 
Europei urmare a vizitei sale în România13 este evidențiat demersul Agenției 
Naționale pentru Egalitate de Șanse al cărui obiectiv constă în dezvoltarea unui 
proiect de 4 ani finanțat cu fonduri ale Uniunii Europene prin intermediul 
căruia să fie înființată o rețea având 42 de adăposturi distribuite echitabil în 
județele din România și în Municipiul București. 
13 Raportul Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović,  
elaborat în urma vizitei sale în România în perioada 12-16 noiembrie 2018, adoptat la 28  
februarie 2019, document disponibil pe https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvoJnomp_mAhXlmIsKHWRID
zsQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Frm.coe.int%2Freport-on-the-visit-to-romania-
from-12-to-16-november-2018-by-dunja-mi%2F1680925d71&usg=AOvVaw0p4FAu9J8yf
CgdF4wxYbZu.
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Totodată, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse a instituit o linie 
telefonică națională de asistență pentru victimele violenței în familie care 
funcționează prin cooptarea experților din cadrul poliției, a autorităților 
naționale pentru protecția copilului și îngrijire socială sau experți ai 
organizațiilor non-guvernamentale. 

La nivel național, pentru orizontul temporal 2018-2021 au fost dezvoltate 
coordonate strategice care să servească drept fundament pentru ralierea la 
demersul de combatere a violenței domestice.14 

În Strategia Națională privind promovarea Egalității de Șanse și de 
Tratament între Femei și Bărbați și Prevenirea și Combaterea Violenței 
Domestice pentru perioada 2018-2021, violența domestică este prezentată ca 
o problematică plurivalentă care reclamă o abordare tripartită cu orientare 
către: (1) consolidarea cadrului legal de profil; (2) reglementarea de măsuri 
adecvate pentru sprijinirea și protecția victimelor; (3) stabilirea de măsuri de 
intervenție necesare pentru contracararea acțiunii agresorilor. 

Modificările juridice și instituționale induse la nivel național de Convenția 
de la Istanbul – deși sunt operate în scopul eficientizării procesului de 
prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 
– pot genera dificultăți tehnice în atingerea obiectivelor prescrise de Convenția 
de la Istanbul. În mod concret „dificultățile tehnice” pot fi determinate de pe o 
parte de lipsa fermității de acțiune a victimei cauzată de pluralitatea de opțiuni 
legale plasate la dispoziția sa iar pe de altă parte de criza de responsabilizare 
observată la nivelul autorităților publice.

 Reiterând teza filosofului francez Jean Buridan15, responsabilizarea 
simultană a multiplelor autorități naționale în domeniul combaterii 
fenomenului violenței poate conduce la declinarea reciprocă a competenței în 
adoptarea unei căi de acțiune; în privința victimei violenței, va apărea dilema 
alegerii unei autorități competente spre soluționarea problemei. 

Preocupându-se de fenomenul violenței împotriva femeilor, Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a evidențiat în cauza Bălșan împotriva României16 că existența 
unui cadru juridic și instituțional articulat în combaterea violenței împotriva 
femeilor este insuficient în condițiile în care autoritățile naționale rămân într-o 
14 Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, Strategia naţională privind promovarea 
egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței 
domestice pentru perioada 2018-2021, Pilonul Prevenirea și combaterea violenței domestice. 
15 În temeiul căreia, în mod paradoxal, individul care are posibilitatea de a opta între multiple 
posibilități riscă să rămână în pasivitate din cauza dificultății de a decide un anumit curs 
de acțiune. Oxford Companion to Phrase and Fable, Edited by Elizabeth Knowles, Oxford 
University Press, Second Edition, 2005.
16 Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Bălșan împotriva 
României, introdusă pe rolul Curții prin cererea nr. 49645/09, și publicată la data de 23 mai 
2017.
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stare de pasivitate generală. Construirea climatului de toleranță față de violență 
este facilitată de mentalul colectiv al comunității și de tiparul de acțiune de natură 
stereotipă promovat de autoritățile naționale. În speța analizată, reclamanta invocă 
încălcarea art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (interdicția 
torturii, a tratamentelor și pedepselor inumane sau degradante) în relație cu art. 
14 (garanția nediscriminării în exercitarea drepturilor și libertăților prevăzute de 
Convenție). Curtea decide în favoarea reclamantei, reținând că statul român nu a 
reacționat în mod corespunzător la solicitările formulate de reclamantă prin care 
aceasta cerea autorităților naționale protecția față de actele repetate de violență 
în familie. Lipsa de reacție a statului român coroborată cu o cultură a impunității 
sunt factori care au contribuit la neutralizarea cadrului legal național incident în 
problematica violenței domestice. 

La nivel național, sunt reclamate demersuri pentru ralierea modelului de 
gândire și acțiune colectivă la spiritul reglementărilor prevăzute de Convenția 
de la Istanbul. Performanța actelor juridice depinde de atitudinea subiectelor de 
drept față de aspectele care constituie obiectul reglementării. Astfel, puternica 
normativizare în domeniul violenței împotriva femeilor se va dovedi frivolă în 
absența eforturilor de racordare a conștiinței colective la preceptele normelor 
de drept. În România, cultura este o constantă a limitării aplicabilității normelor 
adoptate pentru protecția drepturilor femeii. Violența manifestată în rândul 
grupurilor minoritare (cu precădere celor aparținând comunității rome)17 
este trecută sub tăcere de autoritățile naționale, fiind asimilată manifestărilor 
culturale specifice minorităților. Încălcarea drepturilor femeii ca drepturi ale 
omului va fi menținută ca stare de fapt în condițiile în care, la nivel juridic, 
violența este recunoscută (în mod eronat) de comunitatea națională ca marcă 
distinctivă a dreptului la identitate a minorităților naționale – reglementat în 
art. 6 din Constituție. Problema culturii în studierea fenomenului violenței 
solicită o abordare aprofundată în contextul migrației și al confruntării 
cadrului național cu provocările diversității culturale. 

Atestarea formală a caracterului compozit al fenomenului violenței este un 
aspect insuficient pentru îndeplinirea in concreto a egalității. Cu alte cuvinte, 
dacă achiesăm la etiologia complexă a fenomenului violenței împotriva 
femeilor este necesar să extindem această recunoaștere de la nivelul declarativ 
la nivelul legislativ, concret. 

Inserarea factorului cultural în logica de reglementare propusă de 
Convenție este de natură să sublinieze luarea în considerare a tiparelor mentale 
și comportamentale promovate la nivel social ca sursă a fenomenului violenței. 
Preambulul Convenției subliniază în mod explicit substratul cultural care 
17 Amploarea fenomenului discriminării populației de etnie romă a fost subliniată de Agenția 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene conform https://fra.europa.eu/en/theme/roma. 
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impietează asupra garantării substanțiale a drepturilor femeii: „Recunoscând 
faptul că violenţa împotriva femeilor este o manifestare a relaţiilor istoric 
inegale de putere dintre femei şi bărbaţi, care au condus la dominarea asupra, 
şi la discriminarea împotriva, femeilor de către bărbaţi şi la împiedicarea 
avansării depline a femeilor (…) Recunoscând, cu gravă îngrijorare, faptul 
că femeile şi fetele sunt deseori expuse unor forme grave de violenţă, cum 
ar fi violenţa domestică, hărţuirea sexuală, violul, căsătoria forţată, crimele 
comise în numele aşa-numitei „onoare” şi mutilarea genitală, care constituie 
o încălcare gravă a drepturilor omului ale femeilor şi ale fetelor şi un obstacol 
major în realizarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi (...)”.

În mod similar, cadrul definițional al Convenției înscris în art. 3 clarifică 
principalele concepte care fac obiectul reglementării prin inserarea factorului 
cultural. Perspectiva culturală echivalează perspectivei de gen. Recunoscând 
că în accepțiunea Convenției, genul semnifică rolurile, comportamentele, 
activitățile și atributele construite social, pe care o societate le consideră adecvate 
pentru femei și pentru bărbați, includerea perspectivei de gen în definirea 
violenței împotriva femeilor (aceasta din urmă fiind înțeleasă ca o încălcare 
a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor desemnând 
toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a rezulta 
în, vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată 
femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, coerciţia sau privarea 
arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viaţa privată) va 
reprezenta o aplicare a factorului cultural în materie. 

Inovația juridică introdusă de Convenția de la Istanbul constă în 
identificarea principalelor încălcări ale drepturilor femeii cauzate de factorul 
cultural: căsătoriile forțate – art. 37; mutilarea genitală a femeilor – art. 38; 
justificări inacceptabile pentru infracțiuni, inclusiv infracțiunile comise în 
numele așa-numitei „onoare” – art. 42. Având în vedere că violențele îndreptate 
împotriva femeii în temeiul justificărilor culturale se manifestă în statele 
europene în contextul fenomenului migrației, art. 59 – statutul reședinței, art. 
60 – cererile de azil bazate pe gen și art. 61 – nereturnarea din Convenția 
de la Istanbul integrează dimensiunea de gen în problematica migrației și a 
acordării azilului. Protecția juridică presupusă de acordarea dreptului de 
azil este extinsă în temeiul art. 60, alin. 1 din Convenție la contracararea 
persecuțiilor determinate de violența împotriva femeilor bazată pe gen. 

Este clar că factorul cultural atrage atenția asupra necesității extinderii 
sferei faptelor circumscrise ilicitului penal. România (în mod similar cu 
alte state membre ale Consiliului Europei), optează pentru aplicarea unei 
normativizări penale neutre referitoare la problemele de gen– aspect care se 
dovedește insuficient pentru asigurarea respectării drepturilor femeii în acord 
cu standardele instituite de Convenția de la Istanbul. Cu alte cuvinte, la nivel 
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național constatăm o lacună în reglementarea expresă a căsătoriilor forțate, 
mutilării genitale feminine sau a crimelor de onoare. Protecția dreptului la 
viață, a integrității fizice și psihice a individului sau a libertății nu generează 
de plano un cadru juridic adecvat pentru combaterea violenței proliferată 
pe filieră culturală. Se impune adoptarea unei legislații specializate, care să 
incrimineze punctual și în mod special crimele comise împotriva femeilor în 
temeiul culturii deoarece, în aceste cazuri, scopul normativului penal nu se 
reduce la protecția valorilor sociale fundamentale ci se extinde la a interzice 
justificarea culturală cu privire la încălcările drepturilor femeii.18

 Monitorizarea implementării Convenției de la Istanbul: rezultate 
europene și perspective naționale
Evaluarea rezultatelor implementării Convenției de la Istanbul în cadrul 

juridic românesc este un proces pendinte. Deși România ratifică Convenția 
în anul 2016, monitorizarea efectivă a implementării debutează în septembrie 
2019 prin trimiterea chestionarului completat de autoritățile naționale către 
GREVIO (mecanismul de experți competent cu monitorizarea implementării 
Convenției), urmând termenul-limită (februarie 2020) pentru redactarea 
raportului național privitor la implementarea Convenției de la Istanbul în 
cadrul juridic intern. Finalmente, iunie 2021 este termenul-limită aferent 
publicării rapoartelor de evaluare elaborate de GREVIO. Același traseu de 
evaluare este aplicabil și altor state părți la Convenție precum San Marino și 
Bosnia Herțegovina.

În privința Suediei, Turciei, Muntenegrului și Portugaliei, prima etapă de 
evaluare întreprinsă de GREVIO s-a materializat în anul 2019 prin adoptarea 
de rapoarte de monitorizare conținând recomandări adresate statelor în scopul 
îmbunătățirii aplicării Convenției. 

În cazul Suediei, recomandările sunt orientate către: (1) consolidarea 
capacității de cooperare la nivel instituțional19; (2) finanțarea acțiunilor de 
18 Pentru detalii suplimentare a se consulta Organization of American States and Council of 
Europe, Regional tools to fight violence against women:The Belém do Pará and Istanbul 
Conventions, 2014, pp. 96-104. 
19 În special se recomandă dezvoltarea interacțiunii dintre multiple agenții competente în 
asigurarea coordonării și cooperării în cazurile individuale de violență împotriva femeilor 
între toți actorii relevanți, în special între autoritățile locale și serviciile de asistență 
specializate pentru femeile victime ale violenței; desemnarea oficială a Diviziei pentru 
Egalitate de Gen din cadrul Ministerului Sănătății și Afacerilor Sociale, pentru a servi drept 
organism de coordonare în sensul art. 10 din Convenția de la Istanbul și acordarea, în favoarea 
acestei divizii de mandate, puteri și competențe; promovarea eforturile actuale în asigurarea 
contribuției sectorului asistenței medicale primare la datele înregistrate de Registrul Național 
al Pacienților în vederea documentării contactelor violente produse în funcție de sex, vârstă 
și relația dintre făptuitor și victimă.
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implementare a Convenției (avem în vedere intensificarea măsurilor, la toate 
nivelurile de guvernare, în special la nivel local, care să asigure finanțarea ușor 
accesibilă pe termen lung și care acoperă suficient toate costurile operaționale 
relevante pentru adăposturile victimelor violenței în familie și alte ONG-uri 
pentru femei care oferă servicii de specialitate femeilor– victime ale violenței) 
și (3) inserarea dimensiunii protecției drepturilor copilului în activitatea de 
aplicare a Convenției (ne referim în principal la implementarea rapidă a 
propunerilor Comitetului de anchetă privind o „perspectivă consolidată a 
drepturilor copilului” și promovarea și aplicarea acestor drepturi în spațiile 
de cazare ale adăposturilor având competențe pentru a asigura sprijinul 
și consilierea necesare copiilor care își însoțesc mamele în adăposturi de 
violență domestică; de asemenea, ne referim la garantarea accesului la 
servicii de combatere a tulburării de stres post-traumatic (PTSD), precum și 
asigurarea accesului continuu al copiilor la educație; în egală măsură, trebuie 
să se asigure că, în determinarea deciziilor privind încredințarea copilului, 
secțiile de dreptul familiei ale serviciilor sociale și instanțelor de judecată iau 
toate măsurile adecvate pentru a se asigura adoptarea de decizii care nu pun 
în pericol siguranța femeilor abuzate și a copiilor acestora, de exemplu, prin 
oferire unei instruiri și a unui sprijin mai eficient pentru judecători de dreptul 
familiei)20. 

Recomandările adresate Turciei se raportează în principal la dimensiunea 
culturală– respectiv la dimensiunea de gen a violenței împotriva femeilor. 
Combaterea fenomenului violenței împotriva femeilor susținut pe criterii 
culturale este o prioritate a GREVIO în raporturile cu autoritățile turce. Cu 
privire la acest aspect, reținem în mod particular recomandarea referitoare 
la fundamentarea măsurilor referitoare la prevenire și combaterea violenței 
împotriva femeilor pe principiul egalității de gen și pe o înțelegere de gen 
a violenței împotriva femeilor, urmărind și consolidând constant politicile 
și măsurile pentru a asigura în mod concret abolirea practicilor culturale 
dăunătoare femeilor. O aplicație concretă a recomandării menționate anterior 
este reprezentată de combaterea, prin mijloace oficiale, a crimelor comise în 
numele onoarei și împiedicarea aspectelor conexe culturii, religiei, normelor 
20 A se vedea Comitetul părților la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, Recomandare referitoare 
la punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice de către Suedia, IC-CP / Inf (2019) 4, 
publicată pe 28 ianuarie 2019, document disponibil pe https://www.coe.int/en/web/istanbul-
convention/sweden.
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sociale sau tradiționale să excludă sau să limiteze răspunderea penală pentru 
acte de violență.21 

Printre recomandările adresate Muntenegrului, ocupă o poziție 
privilegiată eliminarea discriminării cu care se confruntă femeile rome și 
egiptene, femeile cu dizabilități și femeile care trăiesc în zonele rurale atunci 
când solicită protecție împotriva violenței; prin urmare, se asigură, în acest 
sens, accesul tuturor femeilor – în mod egal – la serviciile de asistență de 
specialitate.22

Urmare a evaluării implementării Convenției în Portugalia, au fost 
adoptate recomandări de natură să perfecteze cadrul juridic național în 
domeniul protecției drepturilor femeii; sunt luate în considerare, în principal, 
(1) modificările legislației interne pentru a se conforma cerințelor Convenției, 
în special în ceea ce privește infracțiunile de violență sexuală și hărțuire 
sexuală, dispozițiile legale privind circumstanțele agravante și normele 
privind urmărirea; (2) respectarea pe deplin a principiului răspunderii penale, 
asigurând în același timp că gestionarea cazurilor de violență împotriva 
femeilor de către organele de aplicare a legii și sistemul judiciar țin cont de 
natura de gen a unei astfel de violențe, respectă pe deplin drepturile omului 
victimelor și le garantează nevoia de siguranță; (3) asigurarea disponibilității 
și aplicării eficientă a ordinelor de restricționare și/sau protecție în legătură cu 
toate formele de violență împotriva femeilor.23 

Am ales să prezentăm recomandările Comitetului GREVIO adresate celor 
4 state (Suedia, Turcia, Muntenegru, Portugalia) deoarece aspectul referitor la 
combaterea tiparelor mentale și comportamentale care diseminează conduita 
agresivă reprezintă elementul susceptibil de îmbunătățire care este comun 
tuturor celor 4 sisteme culturale și juridice analizate. Dacă în cazul Turciei, 
21 A se vedea Comitetul părților la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, Recomandare referitoare 
la punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice de către Turcia, IC-CP / Inf (2019) 2, 
publicată pe 28 ianuarie 2019, document disponibil pe https://rm.coe.int/recommendations-
of-the-committee-of-the-parties-for-turkey/pdfa/1680920060. 
22 A se vedea Comitetul părților la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, Recomandare referitoare 
la punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice de către Muntenegru, IC-CP / Inf (2019) 
1, publicată pe 28 ianuarie 2019, document disponibil la https://rm.coe.int/recommendations-
of-the-committee-of-the-parties-for-montenegro/pdfa/168092005e.
23 A se vedea Comitetul părților la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Recomandare referitoare 
la punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice de către Portugalia, IC-CP / Inf (2019) 
3, publicată pe 28 ianuarie 2019, document disponibil la https://rm.coe.int/ic-cp-inf-2019-3-
eng/pdfa/168092019b.
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recomandările Comitetului GREVIO sunt prima facie legate de abolirea 
practicilor culturale dăunătoare, în cazul recomandărilor corespunzătoare 
statului Muntenegru, relația dintre violență și factorul cultural este evidențiată 
prin sublinierea necesității eliminării discriminării femeilor pe criteriul etniei. 
În același sens, Suedia și Portugalia trebuie să conștientizeze necesitatea 
introducerii dimensiunii de gen în sfera reglementărilor legale care au ca scop 
asigurarea egalității. 

Concluzii
Combaterea violenței împotriva femeilor reprezintă asumarea unui 

angajament complex și de durată. Deși la nivel național au fost realizate eforturi 
importante pentru implementarea Convenției de la Istanbul iar rezultate 
obținute sunt pozitive, în continuare rămân unele aspecte de interes care sunt 
deschise acțiunilor din partea oficialităților. Inovarea juridică promovată 
prin Convenția de la Istanbul constă în aceea că factorul cultural trebuie să 
fie exclus din rândul justificărilor formale care permit încălcarea drepturilor 
femeii. La nivel național, particularitățile culturale specifice comunității rome 
constituie un exemplu edificator al practicilor apte să promoveze violența 
împotriva femeilor sub forma căsătoriilor forțate sau a căsătoriilor timpurii. 
În condițiile apariției și intensificării fenomenului migraționist, principala 
provocare care apare în cadrul juridic al fiecărui stat democratic constă în 
concilierea protecției drepturilor minorităților la identitate culturală cu nevoia 
de ocrotire a ordinii publice interne. 
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EDUCAȚIA ȘI RESPECTAREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE  
ÎN ROMÂNIA
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Abstract:
This paper analyses the topic of Education and the right to education in Romania from 

the perspective of the principles and provisions of the Convention on the Rights of the 
Child. The study is comprised of two sections: the first part consists of a brief overview of the 
Convention and provisions regarding the right to education. The second part presents the 
fulfilment of the right to education in Romania based on periodical reports submitted to the 
Committee on the Rights of the Child, and especially on the assessment made by this body 
and synthesised in its final recommendations, but also based on post-2015 global trends in 
this area, analysed by different specialised entities. 

Keywords: UN Convention on the Rights of the Child, the right to education, Report of 
the Committee on the Rights of the Child – Romania, post-2015 trends

Résumé:
L’éducation et le droit à l’éducation constituent l’objet d’analyse de ce matériel, abordés 

dans la perspective des principes et des dispositions de la Convention ONU relative aux 
droits de l’enfant. L’étude comprend deux sections: la première partie contient une brève 
présentation générale de la Convention et des dispositions relatives au droit à l’éducation. 
La deuxième partie présente la réalisation du droit à l’éducation en Roumanie, en utilisant 
comme source de documentation les rapports périodiques présentés au Comité pour les 
droits de l’enfant, particulièrement l’évaluation réalisée par cet organisme et synthétisée dans 
ses recommandations finales, mai aussi en référence aux tendances globales post-2015 en 
matière, analysées par différentes sources spécialisées. 

Mots-clés: Convention relative aux droits de l’enfant, droit à l’éducation, rapport du 
Comité des droits de l’enfant – Roumanie, tendances post-2015

1. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului1 
Convenția cu privire la drepturile copilului instituie o nouă viziune asupra 

copilului. Acesta este perceput ca o ființă în sens deplin, în globalitatea ei și 
luând în considerare toate aspectele vieții sale. Consacrând copilul ca subiect 

* Asist. univ. dr., e-mail: anca.mot@irdo.ro
1 Elemente ale acestei prezentări fac parte dintr-un studiu realizat în cadrul IRDO pe tema 
drepturilor copilului și a dreptului la educație. 
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de drept, titular de drepturi și obligații, Convenția reprezintă o schimbare de 
paradigmă cât privește situația copilului și a drepturilor sale.

Textul Convenției este redactat pe baza Declarației Universale a Drepturilor 
Omului (1948) și a Declarației Drepturilor Copilului (1959) și completează 
ansamblul important de instrumente internaționale de garantare și protecție 
a drepturilor omului, nefiind o simplă reluare a celei din urmă, document 
care nu putea asigura o protecție eficace a drepturilor copilului. Convenția a 
actualizat Declarația din 1959 cât privește fondul, incluzând noi drepturi și 
redactându-l în așa fel încât să impună statelor obligații juridice.2

Importanța Convenției este în primul rând simbolică, fiind un act de 
referință care are menirea să sensibilizeze, să mobilizeze voința și angajamentul 
politic în favoarea protecției și promovării drepturilor copilului la nivel 
național și global. 

1.1 Principii si conținut
Convenția este compusă din 54 articole și două Protocoale facultative 

(adoptate la 2 mai 2002). Primul Protocol interzice implicarea copiilor în 
conflicte armate3, iar cel de-al doilea Protocol facultativ interzice vânzarea 
acestora, prostituția și pornografia infantilă4. Un al treilea Protocol facultativ, 
adoptat în decembrie 2011 (și intrat în vigoare în 2014), se referă la procedura 
comunicărilor, și care permite copiilor sau reprezentanților acestora să depună 
plângeri individuale pentru încălcarea drepturilor copilului5.
2 Despre importanța și semnificația Convenției a se vedea diferite articole pe site-urile Înaltului 
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, pe https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/
CRC/Pages/CRCIndex.aspx, site-ul UNICEF, pe https://www.unicef.org/child-rights-
convention#Learn, UNESCO, La Convention relative aux droits de l’enfant. Contribution 
de l’UNESCO, UNESCO, 1995, pe http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_f.pdf, 
Organizația Salvați Copii România, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, 
pe https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului/conventia-onu-cu-privire-la-
drepturile-copilului
De asemenea, drepturile copilului au devenit un important domeniu de cercetare academică, 
în special după adoptarea Convenția cu privire la drepturile copilului. Recomandăm, pentru o 
revistă a literaturii academice centrată pe Convenție, Reynaert, et al, „A Review of Children’s 
Rights Litterature since the Adoption of the United Nations Convention on the Rights of 
Child”, Sage Journals, 2009, republicat 2014, pe http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.847.9687&rep=rep1&type=pdf
3 A se vedea Protocolul facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului referitor la 
implicarea copiilor în conflicte armate, pe http://irdo.ro/irdo/pdf/115_ro.pdf
4 A se vedea Protocolul facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la 
vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografie infantilă, pe http://irdo.ro/irdo/pdf/116_
ro.pdf
5 A se vedea textul Protocolului, în versiune originală, pe site-ul Înaltului Comisariat ONU 
pentru Drepturile Omului, https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.
aspx
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Convenția cu privire la drepturile copilului se axează pe 4 principii 
fundamentale: principiul nediscriminării (art. 2), afirmă că statele părți trebuie 
să garanteze protecția completă contra discriminării de orice natură (etnică, 
națională, pe bază de sex etc.) și să creeze un climat de progres social, de 
justiție și de egalitate; prioritatea acordată interesului superior al copilului (art. 
3), conform acestui principiu, interesul superior al copilului trebuie să ghideze 
toate deciziile și acțiunile guvernelor, toate dispozițiile legale, toate deciziile 
judiciare și administrative, toate proiectele, programele și serviciile care au 
impact asupra copiilor, toate acțiunile și deciziile ONG-urilor; principiul 
supraviețuirii și dezvoltării (art. 6), conform acestui principiu, statele trebuie 
să utilizeze toate resursele necesare pentru a proteja dreptul copilului la viață, 
dezvoltarea copiilor fiind decisivă pentru prosperitatea viitoare a societății; 
principiul respectării opiniilor copilului (art. 12), care permite participarea lui 
efectivă la deciziile care îl afectează.6

Tratatul abordează teme variate care sunt acoperite de 5 drepturi 
fundamentale: dreptul la identitate, dreptul la sănătate, dreptul la educație, 
dreptul la protecție și dreptul la participare.

Conform Convenției, drepturile copilului sunt drepturi ale omului care 
se aplică oricărei ființe umane în vârsta de până la 18 ani (sau mai puțin dacă 
majoratul este atins mai devreme în virtutea legislației aplicabile). Tinerii au 
dreptul la identitate, la protecție, la satisfacerea nevoilor esențiale existenței și 
dezvoltării lor, la o educație de calitate finanțată de stat, la servicii de sănătate 
și la o justiție adaptată vârstei lor. 

Convenția cu privire la drepturile copilului precizează în cele 54 de articole 
aplicarea celor patru principii fundamentale, prin formularea drepturilor și 
a modalităților de realizare a acestora. Convenția acordă o importanță egală 
tuturor drepturilor copilului7; nu există o ierarhie a acestora, drepturile sunt 
indivizibile și interdependente și acoperă toate aspectele vieții copilului. 
6 Pentru prezentarea și explicarea fiecărui principiu a se vedea Hodgkin R., Newell P., 
Manual pentru implementarea Conventiei cu privire la Drepturile Copilului, ediție revizuită, 
UNICEF, 2004, pp. 23-43 (principiul nediscriminării), pp. 47-57 (interesul superior al 
copilului), pp.113-123 (dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare) și pp. 187-213 (principiul 
respectării opiniilor copilului). 
7 Recomandăm pentru o analiză generală a conținutului Convenției, Gouttenoire A., Gris C., 
Martineaz M., Murat M., „Dossier: La Convention internationale sur les droits de l’enfant 
vingt ans après– Commentaire article par article”, în Droit de la famille, no.11, 2019, pe 
https://lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-famille/11-2009/013_PS_FAM_
FAM0911DO00013.htm#.XZr8km5uLIU; a se vedea Gouttenoire A., „Les droits de l’enfant”, 
Revue Internationale de droit comparé, 66-2, 2014, pp. 565-583, pe https://www.persee.fr/
doc/ridc_0035-3337_2014_num_66_2_20398?q=comite+pour+les+droits+de+l’enfant



27DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2019

1.2 Dreptul la educație conform Convenției
Dreptul la educație este enunțat în art. 28, 29, 30 și 31. Dacă art. 28 din 

Convenție vizează în principal obligația statelor părți cât privește crearea 
unor sisteme educaționale care să asigure exercitarea drepturilor copilului și 
accesul la educație, art. 29 subliniază drepturile individuale și subiective ale 
copilului la o educație de calitate (scopul și obiectivele educației). Deoarece 
educația trebuie să vizeze dezvoltarea deplină a personalității, talentelor și 
abilităților fizice, mentale, emoționale ale copilului, punerea în aplicare a 
drepturilor prevăzute în art. 31 (dreptul copilului la odihnă, timp liber, joc, 
activități recreative, viață culturală și artistică) este esențială pentru realizarea 
prevederilor enunțate în art. 29.8

Pentru a sublinia importanța temei educației și pentru a aduce completări 
utile analizei acestor drepturi, Comitetul pentru drepturile copilului a formulat 
o serie de comentarii generale în atenția actorilor implicați (state părți, actori 
neguvernamentali, experți, alte agenții internaționale) 9.

Furnizând explicații și orientări de referință în interpretarea dispozițiilor 
Convenției, aceste comentarii generale constituie materialul suport de 
prezentare a concepției, a viziunii asupra tematicii educației și a dreptului la 
educație. 

2. Realizarea dreptului la educație în România
România a ratificat Convenția cu privire la drepturile copilului în anul 

1990 prin Legea nr.18 din 28 septembrie 1990. Ratificarea acestei Convenții 
în anul 1990 a avut o semnificație deosebită. Ea a marcat debutul realizării 
în România a unei societăți democratice și a unui stat care se angajează să 
respecte drepturile și libertățile fundamentale ale individului. În anul 2000, au 
fost ratificate cele două Protocoale facultative, iar în anul 2004 a fost adoptată 
o lege specială pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (Legea nr. 
272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare). Această lege 
este primul document legislativ elaborat și adoptat de Parlamentul României 
8 A se vedea Hodgkin R., Newell P., op.cit., Cap. „Dreptul copilului la educație”, pp. 487-567. 
9 Acestea sunt: Comentariul general nr. 1 (2001) privind scopurile educației (art. 29); 
Comentariul general nr. 2 (2002) privind rolul instituțiilor naționale independente pentru 
drepturile omului – care cuprinde referințe la educația pentru drepturile omului, pentru pace 
și cetățenie (art.29 al 1(b) la (e); Comentariul general nr. 17 (2013) privind dreptul copilului 
la odihnă, timp liber, joc, activități recreative, viața culturală și arte (art. 31); Comentariul 
general nr. 20 (2016) privind aplicarea drepturilor copilului în perioada adolescenței. 
Referințe la dreptul la educație (diferite articole) regăsim și în Comentariul general nr. 8 
(2006) privind dreptul copilului la protecție contra pedepselor corporale și alte forme violente 
sau degradante de pedeapsa (art. 28, paragraf 2).
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care reglementează respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului 
în acord cu dispozițiile Convenției. 10 

După ratificarea Convenției, situația copiilor din România s-a ameliorat 
considerabil, însă, dincolo de măsurile cu impact pozitiv și progresele 
realizate în domeniul protejării și garantării drepturilor lor prevăzute de 
Convenție, o serie de cauze de natură economică, socială, demografică, dar 
și absența unei viziuni centrate pe principiile Convenției (nediscriminare, 
respectarea interesului superior al copilului) au făcut ca în țara noastră să 
persiste fenomene îngrijorătoare în acest domeniu (de exemplu rata crescută 
a mortalității infantile, abandonul școlar, riscul de sărăcie și excluziune socială 
în rândul copiilor, lipsa serviciilor destinate copiilor). Aceste aspecte (pozitive 
și negative) sunt examinate de Comitetul pentru drepturile copilului, care 
formulează recomandări de remediere prin observațiile finale la raportul 
periodic național. 

Din analiza Raportului Comitetului pentru drepturile copilului vom 
retine comentariile și recomandările care vizează, direct sau indirect, sistemul 
de educație. 

2.1 Raportul periodic privind realizarea drepturilor copilului 
Rapoartele periodice ale României (al 3-lea și al 4-lea) au fost examinate 

împreună (raport consolidat) (CRC/C/ROM/4) în cadrul sesiunilor 
Comitetului pentru drepturile copilului din iunie 2009. Raportul periodic (al 
5-lea) – (CRC/C/ROM/5) – care acoperă perioada 2008-2015 – a fost evaluat 
în sesiunile Comitetului din mai 2017.11 

Raportul a fost întocmit în conformitate cu art. 44 al Convenției cu 
privire la drepturile copilului, care dispune, la pgf. 2, că „rapoartele prezentate 
Comitetului pentru drepturile copilului trebuie să includă, dacă este cazul, 
factorii și dificultățile care împiedică statele părți să se achite deplin de obligațiile 
prevăzute în Convenție și să conțină, de asemenea, informații suficiente pentru 
a permite Comitetului să aibă o idee precisă privind aplicarea Convenției în țara 
respectivă”. 
10 A se vedea Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, 
pe http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/18_1990.pdf, respectiv Legea nr. 272/2004, 
republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocument/156097 
11 A se vedea Comitetul pentru drepturile copilului, Consideration of reports submitted by the 
Sates parties under article 44 of the Convention. Fifth periodic reports of States parties due 
în 2012. Romania (CRC/C/ROM/5), 13 september 2016. Raportul este disponibil pe https://
www.refworld.org/docid/59c909db4.html 
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De asemenea, raportul este realizat, cât privește fondul și forma, în 
conformitate cu Directivele Comitetului pentru drepturile copilului privind 
realizarea rapoartelor periodice conform articolului 44, paragraf 1(b) din 
Convenție, publicat în iunie 200512 și republicat, în forma revizuită, în 201013. 

Aceste rapoarte surprind, pe baza unor informații, date statistice și a 
unor indicatori specifici, situația globală în domeniul drepturilor copilului 
din perspectiva Convenției. Ele oferă o viziune de ansamblu asupra diferitelor 
măsuri luate în domeniul legal și în domeniul politicilor naționale, pentru a 
asigura conformitatea cu prevederile Convenției și pentru a evalua progresele 
realizate. 

Aplicarea Convenției este obligatorie pentru toate statele, dar, întrucât 
ea privește toate sectoarele societății, statele trebuie să colaboreze strâns 
în procesul de realizare al acesteia cu ONG-rile care se ocupă cu apărarea 
drepturilor omului – grupuri de copii, de părinți, asociații profesionale, 
instituții universitare, instituții naționale independente pentru drepturile 
omului.14 Acestea „au un rol capital în elaborarea Convenției și participarea 
lor la procesul de aplicare al acesteia este esențial”, având „o acțiune puternică 
și eficace foarte apreciată cât privește elaborarea rapoartelor Comitetului”(59)15. 

Astfel, în elaborarea comentariilor finale, Comitetul a ținut cont și de 
rapoartele alternative sau paralele realizate de diferite ONG-uri în urma 
monitorizării independente a progreselor realizate în aplicarea Convenției și 
care au completat datele oficiale comunicate de autorități. Și aceste rapoarte 
12 A se vedea Comitetul pentru drepturile copilului, General guidelines regarding the form and 
the content of periodic reports to be submitted by the States parties under article 44, paragraph 
1(b), of the Convention (CRC/C/58/Rev. 2005), june, 2005, pe https://www.refworld.org/
docid/59c909db4.htmld%2fPPRiCAqhKb7yhsr1ZWeb%2bRuDNd9qD0ICL6imjb4Op31 
ApXsMlvFHuCxnvaMlqmzeDkwc%2f9ZZHIP6bRJ2U8N 43ninPNmXs7A9vxLHLWwtt
PHUvQOZyn X035IsY
13 A se vedea forma revizuită în 2010 a acestor Directive pe http://www.oejaj.cfwb.be/index.
php?eID= tx_nawsecuredl&u=0&g= 0&hash=2478d8eda101b89f3b91d282884e258a7
f783853&file= fileadmin/sites/oejaj/upload/oejaj_super_editor/oejaj_ editor/pdf/methodo-
Rapport_2010.pdf 
14 Comitetul pentru drepturile copilului, Comentariul general nr. 2(2002) privind rolul 
instituțiilor nationale independente de aparare a drepturilor omului in protejarea si 
promovarea drepturilor copilului, pgf. 18, 19 (c, d, g), pe https://www.right-to-education.org/
fr/resource/comit-des-droits-de-lenfant-observation-g-n-rale-no2-le-r-le-des-institutions-
nationales.
15 Comitetul pentru drepturile copilului, Comentariul general nr. 5 (2003) privind măsurile 
generale de aplicare a Convenției privind drepturile copilului, pgf. 58 și 59, pe https://www.
right-to-education.org/fr/resource/comit-des-droits-de-lenfant-observation-g-n-rale-no5-
mesures-dapplication-g-n-rales-de-la .
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complementare urmează structura raportului periodic (indicată de directivele 
de elaborare) cât privește tematicile specifice.16 

De menționat că între unele date statistice și informații din raportul 
periodic național și cele din rapoartele alternative există diferențe. Dacă în 
general raportul autorităților utilizează indicatori statistici oficiali, evaluările 
ONG-urilor sunt bazate pe analize care utilizează o metodologie și surse 
variate (anchete proprii, consultări cu diferite grupuri de actori, realizarea de 
rapoarte de cercetare pe categorii de drepturi) și propun o interpretare din 
perspectiva misiunii și obiectivelor proprii. De asemenea, trebuie avut în 
vedere că datele raportului periodic (dar și ale rapoartelor complementare) 
sunt în curs de evoluție continuă. Astfel, pentru o imagine actualizată a 
situației copilului și a realizării drepturilor sale, ne vom raporta, în secțiunea 
finală, la analize și statistici recente realizate de alte instituții sau organisme – 
naționale și internaționale – și care conțin date despre situația copilului și a 
drepturilor sale, în special în materie de educație, în România. 

Comitetul a adoptat comentariile finale privind raportul periodic al 
României în sesiunea din iunie 2017. Aceste observații sunt formulate urmând 
structura raportului și, în consecință, conțin următoarele puncte: prezentarea 
aspectelor pozitive, inclusiv progresele înregistrate de România – stat semnatar 
al Convenției; indicarea „factorilor și dificultăților” cu care statul român s-a 
confruntat în aplicarea dispozițiilor Convenției; principalele subiecte de 
preocupare; sugestii și recomandări făcute autorităților din România pentru 
fiecare modul, considerându-se că preocupările exprimate de Comitet în 
concluziile finale trebuie avute în vedere în mod detaliat în raportul următor.17 
16 A se vedea Raportul alternativ al FONPC cu privire la implementarea Conventiei ONU 
privind Drepturile Copilului în perioada 2005-2013, la realizarea căruia au participat peste 
90 de ONG-uri și peste 160 profesioniști din domeniul protecției și bunăstării copilului. 
Organizația FONPC (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil), care este 
principalul interlocutor specializat al autorităților în domeniul asigurarii bunăstării copilului, 
a elaborat și alte rapoarte de monitorizare a realizării dreptului copilului în diferite domenii 
specifice. A se vedea pe https://fonpc.ro/raport-al-federatiei-organizațiilor-neguvernamentale-
pentru-copil-catre-comitetul-natiunilor-unite-pentru-drepturile-copilului-geneva-referitor-l-
a-cel-de-al-patrulea-raport-periodic-al-guver-2/ 
O altă organizație implicată a fost Organizația Salvați Copiii care a elaborat și transmis 
Comitetului un Raport alternativ la cel de-al 5-lea raport înaintat de Romania Comitetului 
ONU pentru Drepturile Copilului (2008-2015), București, 2016. Acest raport cuprinde o 
sinteză a recomandărilor formulate în urma consultării a 16 ONG-uri implicate în domeniul 
specific al drepturilor copilului. A se vedea textul raportului pe https://www.salvaticopiii.ro/
sci-ro/ files/80/8006b627-15ed-49c1-912d-0557ee252544.pdf  
17 A se vedea textul Comentariilor finale, ONU, Comité des droits de l’enfant, Observations  
finales concernant le cinquième rapport périodique de la Roumanie (CRC/C/ROU/CO/5)  
(iunie 2017) pe http://docstore.ohchr.org/ SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2 
FPPRiCAqhKb7yhsgn6GFlmBuxE4opFyZks7%2BEd8ksqLru0tbnS%2BTU7bAUKpe 
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Acesta este și modul în care vom prezenta conținutul comentariului final 
adresat de Comitet României. Am reținut, pe lângă recomandările privind 
educația, și comentariile din alte secțiuni ale documentului care, în virtutea 
caracterului interconectat al dispozițiilor Convenției și a abordării holistice 
a drepturilor copilului, menționează acest drept, ca mijloc sau condiție de 
realizare a acestora. 

 
2.1.1. Măsuri de urmărire adoptate și progrese realizate 
În România au fost realizate progrese semnificative în diferite domenii 

în perioada care a trecut de la ultimul raport (rapoartele periodice 3 și 4), în 
special prin reînființarea Autorității Naționale pentru protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție (ANPDCA) (transformată în Autoritatea Națională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adopții, prin comasare 
cu Autoritatea pentru Persoane cu Dizabilități – OUG nr. 68/06.11.2019) și 
adoptarea unor legi și măsuri instituționale și politice în materie de drepturile 
copilului (modificarea legii care interzice plasarea în centre a copiilor sub 3 
ani, modificarea legii adopției și promulgarea unei legi referitoare la educația 
progresivă în 2011).

De asemenea, Comitetul subliniază ca aspect pozitiv pentru evoluția 
situației copilului în România adoptarea Strategiei naționale pentru protecția 
și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 și a Strategiei Naționale pentru 
sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020 (punct 3 din raport).

2.1.2. Principale subiecte de preocupare și recomandări
Plecând de la caracterul indivizibil și interdependent al drepturilor 

enunțate în Convenție, Comitetul atrage atenția asupra nevoii de acțiune 
urgentă în următoarele domenii: alocarea resurselor necesare (umane, 
financiare, tehnice), la nivel local și național, destinate copiilor; discriminarea 
copiilor romi; aplicarea de rele tratamente, neglijare, exploatare sexuală și 
violența sexuală; copii privați de mediul familial; copii cu dizabilități; domeniul 
sănătății. 

2.1.3. Măsuri generale de aplicare 
Aceste măsuri se referă la realizarea art. 4, 42 și 44(6) din Convenție. În 

evaluarea acestui modul, Comitetul a ținut cont de directivele sale privind 
realizarea raportului, dar și de două comentarii generale, ale căror orientări 
trebuiau să fie luate în considerație de autoritățile din România: Comentariul 

ZV5gX8E6kRf4%2BaIYHw5FI%2B6UtrJIlUxF8kPbMX9%2BGbcj%2 Bxwo%2BXIrB7 
kTRQQzpv. Toate referințele din prezentare sunt extrase din acest document și nu vor mai 
fi menționate. 
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general nr. 2 (2002) privind rolul instituțiilor naționale independente 
pentru drepturile omului în promovarea și protecția drepturilor copilului18 
și Comentariul general nr. 5 (2003) privind măsurile generale de aplicare a 
Convenției – art. 4, 42 și 44(6) – care se referă direct la acest modul.19

Conform acestor documente (pgf. 9), în acord cu art. 4 din Convenție, 
care enunță obligația statelor de a lua „toate măsurile legislative, administrative 
și altele care sunt necesare pentru a garanta aplicarea drepturilor conținute 
în Convenție”, statele trebuie să adopte o legislație și politici naționale în 
conformitate deplină cu principiile și dispozițiile Convenției. 

În mod concret, Comitetul analizează, pe baza informațiilor furnizate 
de state, următoarele aspecte: existența, la nivel național sau local, a unor 
mecanisme pentru coordonarea politicilor referitoare la copii și pentru 
aplicarea Convenției; existența unei instituții pentru drepturile copilului – 
conform Comentariului general nr. 2 (2002); măsuri privind difuzarea largă, 
în rândul adulților și copiilor (informare, formare, integrarea în programe 
școlare), a principiilor și dispozițiilor Convenției (conform art. 42); cooperarea 
cu organizații ale societății civile, ONG-uri și grupuri de copii și tineri, cât 
privește realizarea drepturilor conținute în Convenție. 

Referitor la situația din România, evaluată din perspectiva documentelor 
amintite, comentariile finale menționează următoarele: 

a) Comitetul recomandă autorităților adoptarea măsurilor necesare 
pentru aplicarea recomandărilor din 2009 (CRC/C/ROM/CO/4) care nu au 
fost aplicate sau au fost aplicate insuficient, în special cele referitoare la copiii 
privați de familie și cele privind violența contra copiilor; 

b) În domeniul legislației, recomandările pun accentul pe necesitatea 
adoptării de măsuri care să garanteze aplicarea acesteia și alocarea resurselor 
necesare acestui scop; 

c) Referitor la politicile și strategiile globale din domeniul drepturilor 
copilului, recomandările vizează alocarea de resurse necesare (umane, tehnice, 
financiare) implementării Strategiei naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului 2014-2020 și a Planului operațional; 

d) Pentru consolidarea activității ANPDCA și a Consiliului de coordonare, 
Comitetul recomandă măsuri sporite de coordonare a acestor instituții, în 
special prin plasarea Autorității naționale sub responsabilitatea Cabinetului 
Primului Ministru și alocarea de resurse necesare;

e) Comitetul apreciază că România nu a alocat resurse suficiente 
domeniului protecției copilului, în special pentru ameliorarea situației copiilor 
marginalizați și vulnerabili (copii romi, copii cu dizabilități, copii ai străzii). 
18 A se vedea supra 
19 A se vedea Comitetul pentru drepturile copilului, Comentariul general nr. 5 (2003).
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De asemenea, considerând că, în ciuda creșterii economice înregistrate în 
perioada de referință, statul Român nu a prevăzut bugete suficiente pentru 
educație, sănătate și protecția socială a copiilor, Comitetul recomandă alocarea, 
eficace și în mod echitabil, de resurse suficiente acestor domenii, finanțările 
fiind necesare aplicării efective a prevederilor Convenției; 

f) Comitetul recomandă, de asemenea, ameliorarea sistemului de colectare 
a datelor pentru toate domeniile vizate de Convenție, în scopul facilitării 
analizei situației copiilor, în special a copiilor vulnerabili (cu o mențiune 
pentru copiii romi) și pentru o corectă evaluare a efectului măsurilor luate;

g) Referitor la capitolul „Difuzare, sensibilizare și formare”, Comitetul 
reiterează recomandarea formulată în precedentele observații finale și invită 
statul Român să întărească eforturile în direcția unei formări adecvate 
și sistematice în domeniul drepturilor copilului, în special formarea 
profesioniștilor care lucrează cu sau pentru copii, precum și o mai largă 
difuzare a dispozițiilor Convenției;

h) Autoritățile din România trebuie să rețină și recomandarea referitoare 
la o cooperare mai strânsă cu organizații ale societății civile din domeniul 
drepturilor copilului, cât privește conceperea, aplicarea și evaluarea politicilor, 
planurilor și programelor privind situația și drepturile copilului în România.

2.1.4. Evaluare și recomandări privind realizarea drepturilor funda-
mentale

A) Realizarea modulului IV (libertăți și drepturi civile ale copiilor), 
a modulului V (mediul familial și protecție de înlocuire), a modulului VI 
(realizarea dreptului la sănătate și bunăstare) și a modulului VIII (măsuri 
de protecție specială)

Din evaluarea acestor module am selectat cele care, direct sau indirect, 
implică domeniul educației formale sau informale. Cele mai importante 
observații și recomandări vizează:

a) Accesul la o informație corectă. În acest sens, Comitetul recomandă 
statului român să suplimenteze eforturile vizând garantarea dreptului de acces 
la informațiile adecvate pentru toți copiii, cu respectarea vârstei lor (nevoi, 
interese). 

b) Cât privește violența față de copii, recomandările vizează realizarea de 
acțiuni de promovare a unor forme nonviolente și participative de educație 
prin programe și campanii de sensibilizare.

c) Aplicarea de rele tratamente, neglijare și violență sexuală constituie una 
din principalele preocupări ale Comitetului cât privește situația copiilor în 
România. Având în vedere atitudinile de toleranță generală, la nivelul societății, 
față de violența în diferite forme, inclusiv verbală și psihologică, capacitățile 
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limitate ale sistemului public de a semnala și stopa aceste fenomene și în special 
gravitatea problemei în cazul copiilor cu dizabilități, Comitetul recomandă, 
între altele, elaborarea de programe de sensibilizare privind diferitele forme 
de violență și rele tratamente față de copii – aceste programe de informare și 
sensibilizare vizând atât publicul larg cât și profesioniștii care lucrează cu copii 
– alocarea resurselor necesare pentru îngrădirea acestor practici în diferite 
contexte, inclusiv în școală, realizarea de sesiuni de formare pentru specialiștii 
care activează în domenii implicând copii. 

d) Situația copiilor cu dizabilități constituie, de asemenea, o preocupare 
majoră pentru Comitet. În acest sens, se apreciază restabilirea Autorității 
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și adoptarea Strategiei pentru 
apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și de integrare a romilor, 
însă Comitetul remarcă persistența unor evoluții negative, recomandând 
elaborarea unei politici naționale în materie de dizabilități, politică care 
trebuie să fie formulată pe baza drepturilor omului și care să garanteze deplina 
participare a copiilor cu dizabilități. Comitetul critică menținerea sistemului 
de plasare a acestor copii în instituții specializate și școlarizarea lor în clase 
speciale, recomandând adoptarea unui ansamblu complet de măsuri pentru 
crearea unui sistem de educație incluziv, realizarea unor programe de formare 
a personalului didactic și a profesioniștilor și de programe de integrare a 
acestor copii în clase incluzive, realizarea de campanii de sensibilizare (la 
nivelul agențiilor statului, a familiilor si, în general, al populației), pentru a 
lupta contra stigmatizării acestor copii și pentru eliminarea prejudecăților în 
toate domeniile vieții sociale. 

e) În domeniul sănătății și serviciilor de sănătate, având în vedere drepturile 
copilului de a beneficia de cea mai bună stare de sănătate posibilă, Comitetul 
recomandă, pe lângă măsuri care vizează direct acest domeniu, o serie de alte 
direcții de acțiune care fac referire la efectele negative ale indicatorilor privind 
situația sănătății copiilor, și anume măsuri de sensibilizare și conștientizare a 
publicului, a familiilor, a profesioniștilor din acest domeniu – în special pentru 
grupuri defavorizate economic și social (copii romi, copii cu dizabilități), 
acțiuni de informare cât privește posibilitățile de acces la servicii de sănătate de 
calitate sau anumite tratamente, activități de prevenție în școli și comunități.

f) O recomandare specială vizează sănătatea adolescenților, pentru 
ameliorarea situației acestora Comitetul indicând adoptarea de măsuri 
de prevenire, inclusiv prin campanii de sensibilizare și conștientizare, a 
sinuciderilor, a toxicomaniei, furnizarea de informații privind tratamentele 
disponibile, realizarea de acțiuni în domeniul educației pentru sănătate 
(problematica planificării familiale, contracepție, HIV/SIDA etc.), organizarea 
de cursuri de formare pentru domeniul drepturilor adolescenților.
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g) Referitor la nivelul de viață al copiilor, Comitetul apreciază adoptarea 
Strategiei naționale pentru incluziune socială și reducerea sărăciei (2015-
2020) și a Planului de acțiune, totuși, insuficiența măsurilor de protecție 
socială, în special a grupurilor vulnerabile (romi, copii din mediul rural, copii 
cu dizabilități) care trăiesc în condiții economice și sociale precare, îngrădește 
accesul acestora la un nivel de viață decent (sănătate, educație, alimentație 
etc). Comitetul subliniază necesitatea unor măsuri și programe urgente în 
această direcție, alocarea resurselor publice necesare, campanii de informare 
și sensibilizare a publicului privind situația specială a acestor copii.

B)  Recomandări referitoare la educație, activități recreative și activități 
culturale (art. 28 – 31)

Evaluarea situației realizării drepturilor copilului în materie de educație în 
perioada scursă de la raportul precedent constă atât în evidențierea progreselor 
realizate în aplicarea Convenției, dar și a aspectelor negative ce urmează a fi 
remediate. Această evaluare ia în considerare nu numai prevederile Convenției 
și observațiile generale pentru domeniul educației, în special Comentariul 
general nr.1 (2001) referitoare la scopurile educației, dar și țintele specifice ale 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) din Agenda 2030.

Reamintim că domeniul educației este reglementat prin Legea nr. 1/2011 
privind educația națională, prin care învățământul devine o prioritate națională. 
În acord cu dispozițiile Convenției cu privire la drepturile copilului, această 
lege cuprinde o serie de prevederi care trebuie să stea la baza învățământului 
preuniversitar și superior din România.20

Comentariile sunt formulate în urma analizei informațiilor pe care 
România, conform Directivelor Comitetului, avea obligația să le comunice 
privind realizarea art. 28, 29, 31, adică date referitoare la: educație, inclusiv 
formarea și orientarea profesională (art.28); scopurile educației (art.29); 
activități de divertisment, joc și activități culturale și artistice (art.31). În 
ceea ce privește realizarea art. 28, au fost evaluate datele referitoare la toate 
categoriile sau grupurile de copii care nu se bucură de dreptul la educație (fie 
ca nu au acces la școală, au părăsit școala sau au fost excluși) și măsurile de 
remediere. 

Astfel, pentru domeniul educației, evaluarea cuprinde două axe de analiză: 
educația (inclusiv formarea și orientarea profesională) și dezvoltarea copilului 
în perioada copilăriei (preșcolară), domenii pentru care sunt evidențiate atât 
realizările cât și recomandări de acțiune. În afara acestor aspecte, raportul 
menționează o serie de măsuri de protecție socială care, deși nu se referă direct 
20 A se vedea textul legii pe https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_
actualizata%20august%202018.pdf 
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la educație, conțin comentarii care vizează și implică sistemul de educație 
sau pentru care educația este un factor de realizare a drepturilor copilului în 
materie. 

Astfel, referitor la capitolul „Educație, inclusiv formarea și orientarea 
profesională”, Comitetul, ținând cont de ținta 4.1. a ODD (educație egală 
de calitate pentru toți, ciclu complet de învățământ primar și secundar 
gratuit), recomandă statului român următoarele măsuri de intervenție pentru 
remedierea aspectelor negative sau ameliorarea unor insuficiențe: 

a) „Garantarea aplicării Legii din 2011 privind educația, prin alocarea 
resurselor financiare suficiente și prin stabilirea unor mecanisme care să 
permită urmărirea și evaluarea impactului Strategiei naționale și alte măsuri 
referitoare la educație;

b) Eforturi suplimentare pentru ameliorarea accesului la educație al 
copiilor din zone rurale sau provenind din medii familiale sarace, în special la 
nivel preșcolar, secundar și superior ;

c) Facilitarea participării și includerii copiilor romi la toate nivelurile 
învățământului de bază, inclusiv preșcolar, sensibilizarea personalului didactic 
din centrele de orientare psihopedagogică cât privește istoria și cultura 
României ; 

d) Realizarea de programe de luptă contra abandonului școlar și 
conceperea unor mecanisme de urmarire/evaluare, ca și elaborarea și 
promovarea unor programe de formare profesională de calitate care să permită 
copiilor și adolescenților, în special celor care abandonează școala, dobândirea 
competențelor necesare ;

e) Luarea măsurilor necesare pentru ameliorarea calității învățământului 
și furnizarea unei pregătiri de calitate a personalului didactic, în special în 
mediul rural;

f) Alocarea resurselor financiare suficiente pentru ameliorarea serviciilor 
de transport școlar, eliminarea costurilor ascunse ale învățământului, 
ameliorarea condițiilor sanitare și crearea unor servicii necesare facilitării 
accesului copiilor la educație, în special la nivel local;

g) Aplicarea măsurilor necesare la nivel național pentru prevenirea 
violenței și hărțuirii în școli și sensibilizarea populației, în special prin 
formarea profesioniștilor, părinților și copiilor.”21

Pentru domeniul centrat pe „Dezvoltarea copilului în perioada copilăriei”, 
în conformitate cu Comentariul general nr. 7 (2005) referitor la aplicarea 
drepturilor copilului în perioada copilăriei și în acord cu ținta 4.2 a ODD 
(acces la servicii de dezvoltare pentru toate fetele și băieții și la o educație 
21 A se vedea Comitetul pentru drepturile copilului, Observații finale România, pp. 13-14.
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preșcolară de calitate), Comitetul recomandă: elaborarea de programe și 
politici complete pentru această perioadă de viață, care să vizeze cu prioritate 
ameliorarea serviciilor de sănătate, îmbunătățirea accesului la educație 
preșcolară, în special pentru copii din zone rurale și pentru copii romi, și 
alocarea resurselor necesare acestor proiecte.

O serie de măsuri de protecție specială care nu vizează strict domeniul 
educației conțin recomandări referitoare la anumite grupuri de copii în 
situații speciale și în favoarea cărora autoritățile române trebuie să întreprindă 
eforturi pentru asigurarea protecției drepturilor lor. Astfel de mențiuni se 
referă la copiii solicitanți de azil și refugiați, Comitetul pentru drepturile 
copilului recomandând adoptarea, pe lângă modificările legislației în materie 
de azil prin care să se asigure garanții suplimentare acestei categorii de copii, 
a unor măsuri legislative care să vizeze eliminarea obstacolelor care împiedică 
acești copii să aibă acces la educație (de exemplu prin scurtarea termenului de 
depunere a cererii de azil și de școlarizare a copilului, suplimentarea numărului 
de ore de curs de limbă română și ameliorarea calității acestor programe).

Raportul conține și recomandarea expresă a Comitetului (reiterarea 
recomandărilor din raportul precedent) referitoare la adoptarea de măsuri 
urgente și concrete pentru eliminarea exploatării economice, în special a 
muncii copilului, în mod deosebit în agricultură, în construcții, muncă 
domestică, ca și cerșetoria infantilă, și să integreze acest aspect în strategiile 
și planurile de acțiune sectoriale și intersectoriale existente (inclusiv cele care 
implică domeniul educației). 

Alte recomandări specifice vizează situația copiilor străzii. În ciuda 
eforturilor depuse de statul român și a progreselor realizate în domeniul 
ameliorării acestei problematici, pe care Comitetul le recunoaște (de exemplu 
aplicarea proiectului „Inițiativa pentru copii străzii” – Street Children 
Initiative), raportul reiterează recomandarea precedentă (CRC/C/ROM/
CO/4) și invită autoritățile să adopte măsuri (legislative, instituționale) pentru 
ca acești copii să primească ajutorul necesar, de exemplu acces la servicii 
sociale, îngrijiri medicale, servicii de educație etc., în acord și cu Comentariul 
general nr. 21 (2017) privind copii străzii.

Pentru copiii victime ale vânzării, traficului și răpirii, recomandarea 
Comitetului se referă în special la formarea profesioniștilor care lucrează 
cu copii victime ale acestor practici (de exemplu formarea judecătorilor și 
procurorilor care activează în domeniul drepturilor copilului) și creșterea 
resurselor alocate acestui scop.

În vederea întăririi respectării drepturilor copilului, Comitetul 
recomandă, de asemenea, ratificarea Protocolului facultativ nr. 3 privind 
drepturile copilului la procedura de prezentare a comunicărilor și a altor 
instrumente internaționale referitoare la drepturile fundamentale ale omului, 
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la care România nu este încă parte (Convenția internațională privind protecția 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiei lor; Convenția 
internațională privind protecția tuturor persoanelor contra disparițiilor 
forțate).

2.2 Tendințe ale evoluției sistemului de educație post-2015
Evaluările Comitetul pentru drepturile copilului au arătat că în România 

mulți copii nu au acces la drepturile lor fundamentale, în special copiii 
aparținând unor grupuri defavorizate (copii romi, copii cu dizabilități, copii 
provenind din mediul rural), că sistemul de educație este subfinanțat. Și analize 
ulterioare elaborării acestui raport arată că și în perioada ultimilor ani (după 
2015), în ciuda importanței domeniului, a încercărilor de modernizare, a 
angajamentelor luate de autorități, sistemul de educație din România este unul 
din cele mai puțin performante din UE, confruntându-se cu probleme majore 
cât privește situația copilului și a dreptului la educație ( alocarea insuficientă 
de resurse, calitatea și performanța relativ scăzute ale învățământului și 
inechitățile sistemului de educație).22

Astfel, conform raportului Comisiei Europene, Monitorul educației și 
formării 2019, care analizează modul în care a evoluat educația și formarea în 
UE și în statele membre, arată că educația în România în anul 2018 a fost sub 
nivelul din 2009, și sub media europeană la majoritatea indicatorilor cheie – 
abandon școlar, participarea la educația continuă, cheltuieli publice pentru 
educație. 23 

Deși învățământul până la vârsta de 16 ani este obligatoriu, aproximativ 
1/5 din elevi abandonează școala până la această vârstă. Alte date referitoare 
la abandonul școlar (părăsirea timpurie a școlii – 18-24 ani) arată că 16,4% 
dintre tinerii din România au abandonat școala în 2018 comparativ cu media 
europeană de 10,6% (decalajul fiind mult mai mare față de unele țări europene 
ca de exemplu Grecia – 4,7 %, Belgia – 8,6%, Bulgaria – 12,7%) și departe de 
ținta Europa 2020 care este de 11,3% pentru 2020.24 
22 Pentru o prezentare generală a situației copiilor din România a se vedea Organizația Salvați 
Copiii și Avocatul Poporului, Raportul privind respectarea drepturilor copilului în România 
(2019), cap. „Copiii României– date statistice”, pp. 16-24 și cap. „Dreptul la educație”, 
pp.80-113), dar și diferite alte rapoarte și cercetări referitoare la România (Banca Mondială, 
rapoarte UNESCO și UNICEF, Eurostat etc). 
23 A se vedea Comisia Europeană, Monitorul educației și formării 2019, România (Education 
and Training Monitor 2019, Romania), septembrie 2019, conține informații și date statistice 
despre evoluția diferitelor aspecte ale sistemului de educației și formare în anul 2019, pe 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-
report-2019-romania_en.pdf 
24 Ibidem, Indicatori cheie, fig.1, p. 5.
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În același an, 2018, procentul absolvenților de studii superioare (30-34 
ani) a fost de 24,6% în România, mai scăzut față de anul 2017 (26,3%) și mult 
sub media europeană de 40,7%, accesul la învățământul terțiar fiind limitat 
în special în cazul elevilor defavorizați din punct de vedere economic și al 
copiilor romi.25 

Participarea la educația și formarea vocațională este limitată, iar 
participarea adulților la procesul de educație continuă, deși a crescut față de 
2009 (0,9%) la 1,8% în 2018, este net inferioară mediei europene de 11,1%, și 
foarte scăzută față de unele țări din UE (de exemplu Danemarca – 23,5%, sau 
Estonia – 19,7%). 26

Referitor la cheltuielile publice pentru educație, așa cum și Comitetul 
pentru drepturile copilului a remarcat, problema alocării resurselor pentru 
sistemul de educație este o provocare majoră. În acest sens, și analiza Comisiei 
Europene, dar și alte studii, atrag atenția că aceste cheltuieli sunt, în comparație 
cu cele de la nivelul UE, scăzute, în timp ce nevoile de investiții sunt ridicate 
(în special cele cu infrastructura școlară).

Cheltuielile reduse la nivel central reprezintă un obstacol pentru 
reformarea educației și contribuie la persistența inechităților. Deși legea 
prevede, în mod imperativ (art. 8) că „pentru finanțarea educației naționale 
se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale 
minim 6% din PIB-ul anului respectiv”, acest angajament nu a fost niciodată 
respectat, în detrimentul obligației fundamentale de asigurare a respectării 
dreptului la educație de calitate al tuturor copiilor, alocațiile scăzând continuu 
din 2008 (4%). Concret, studiile arată că finanțarea publică a învățământului în 
România (ciclul primar și secundar) sunt cele mai mici în UE, atât în termeni 
relativi, cât și absoluți. Dacă în 2017, în medie, țările UE au cheltuit 4,6% din 
PIB pentru sistemul de educație, în România acest procent a fost de doar 2,8% 
(la fel și in 2018), cel mai scăzut nivel în cadrul UE, deși România a cunoscut 
unul din cele mai înalte ritmuri de dezvoltare în acest interval.27 România 
a investit relativ mai puțin la toate nivelurile de învățământ decât alte țări 
europene și, spre deosebire de tendința europeană de a aloca cele mai multe 
resurse învățământului preșcolar și primar (30% în medie) și învățământului 
secundar (41%) și doar 15% învățământului superior, România aloca mai 
multe cheltuieli publice învățământului liceal și superior decât învățământului 
obligatoriu. Or, investițiile în învățământul primar și gimnazial sunt esențiale 
pentru reducerea fenomenului abandonului școlar timpuriu și creșterea 
25 Ibidem, p. 9.
26 Ibidem, p. 7, 11.
27 A se vedea Organizația Salvați Copiii și Avocatul Poporului, Raportul privind respectarea 
drepturilor copilului în România (2019), pp.49-50.
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nivelului de învățare al elevilor din România. Este de asemenea îngrijorător 
faptul că finanțările sunt preponderent dirijate către școlile din mediul urban, 
ceea ce accentuează inechitățile din sistem în defavoarea educației din mediul 
rural și din zonele defavorizate. 28 Cât privește salariile cadrelor didactice, deși 
s-au depus eforturi în sensul creșterii acestora (mărire cu 15% a veniturilor 
în sectorul educației în ianuarie 2017), salariul profesorilor din România 
rămâne la un nivel mai redus față de alte țări europene, ceea ce nu încurajează 
performanțele sistemului educațional.29 

Deși în România educația este gratuită în unitățile publice de învățământ 
primar și secundar, familiile suportă o parte importantă a „costurilor 
ascunse” ale educației. Așa cum arată un studiu al Organizației Salvați Copiii 
– Raport anual 2018, datorită finanțării insuficiente, a inechității cât privește 
infrastructura școlară de calitate, a multiplelor reforme inițiate și abandonate, 
aceste cheltuieli s-au dublat după 2009, crescând, în medie, de la 1490 lei pe 
copil în 2009 la 3093 în 2018, copiii din familii fără resurse financiare fiind 
mult mai vulnerabili și discriminați. 30

Un fenomen extrem de preocupant este cel al excluderii sociale. Citând 
Raportul UNICEF – 2018, analiza realizată de Salvați Copiii conturează un 
tablou sumbru al sistemului de educație din România. Datele arată că după 
criza din 2008, în ciuda progreselor economice și sociale, rata sărăciei relative 
și fenomenul de excludere în rândul copiilor în raport cu cea a populației în 
general nu a scăzut pentru grupele de vârstă 6-11 ani și 12-17 ani, ci ea este mai 
mare decât înaintea crizei. Situația copiilor din comunitățile defavorizate este 
deosebit de îngrijorătoare, accesul acestora fiind mult limitat față de ceilalți 
copii și tineri. În anul 2018, România se situa pe locul 54 (față de locul 52 în 
2017) din 175 de țări, cât privește indicele excluderii sociale.31 

Cât privește protecția copiilor împotriva violenței, același raport arată 
că serviciile specializate și de intervenție psihologică sunt insuficiente, în 
condițiile în care aproximativ 1 din 6 copii este victimă a unei forme de violență. 
Printre alte fenomene grave, raportul menționează nașterea în adolescență (34 
nașteri la 1000 adolescente, situație mai gravă decât în Rwanda (25,4 la 1000), 
Albania (21,8 la 1000) sau India (23,3 la 1000). În același timp, analiza situației 
28 A se vedea Comisia Europeană, op. cit., p. 5 și 17.
29 A se vedea, Kitchen H., Fordham E., Henderson K., Looney A. și Maghnouj S., Studii 
OCDE privind evaluarea și examinarea în domeniul educatiei, Romania 2017, OCDE, 2017, 
p. 55, citind date Eurostat 2016, pe https://www.edu.ro/sites/default/files/Studiu_OECD.pdf. 
30 A se vedea Salvați Copiii, Raport Anual 2018, pe https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/
files/1c/1c08399c-a6cd-4c74-b663-4f56e215b012.pdf, p.28
31 Ibidem.
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în mediul rural arată că 6 din 10 mame adolescente nu au avut niciodată acces 
la informații de educație sexuală și nu au beneficiat de planificare familială.32 

Și din perspectiva rezultatelor învățării și a echității sistemului de educație 
datele sunt îngrijorătoare. Deși România a reușit să amelioreze rezultatele 
învățării în ultimul deceniu, totuși, în continuare, o parte importantă a 
populației școlare nu reușește să posede un nivel elementar de competențe 
și renunță la școală înainte de terminarea liceului. Conform rezultatelor la 
testele PISA (2015 și 2018), nivelul învățării rămâne scăzut, sub media țărilor 
din OCDE la toate disciplinele. Dacă în anul 2015 aproximativ 40% din elevii 
români nu dețineau abilități cognitive fundamentale și digitale, acest procent 
este de 44% (conform raportului PISA din 2018). 33 

Participarea și rezultatele învățării sunt puternic influențate de mediul din 
care provin elevii. Competențele reduse și abandonul școlar sunt răspândite 
în special în rândul copiilor din mediile defavorizate din punct de vedere 
economic, mai ales din mediul rural, ceea ce reflectă inechitățile din sistemul 
de învățământ, cu consecințe asupra dezvoltării economico-sociale a țării. 
Chiar dacă în ultimii ani s-a dezvoltat, România rămâne una din țările cu 
cele mai mari inegalități sociale (între bogați și restul populației, între mediul 
urban și rural). În anul 2015, jumătate din copiii României trăiau la limita 
sărăciei, rata abandonului școlar în mediul rural era în creștere, iar o cincime 
din copiii din mediul rural nu urmau învățământul liceal. De asemenea, doar 
59% din elevii din mediul rural care au susținut examenul de bacalaureat l-au 
promovat, față de 76% în mediul urban. Alte categorii vulnerabile sunt copiii 
romi și cei cu dizabilități, în 2015 doar o treime din copiii romi (15-18 ani) 
fiind cuprinși în sistemul de învățământ 34.

3. Concluzii 
Aderarea României la Convenția cu privire la drepturile copilului a exercitat 

o influență pozitivă incontestabilă asupra situației copiilor din România. 
Rapoartele prezentate de autorități, care fac un bilanț al aplicării Convenției, 
menționează progresele semnificative realizate în diferite domenii, inclusiv în 
educație. Nu numai Comitetul pentru drepturile copilului, dar și alte studii 
32 Ibidem, p.14, a se vedea și Organizația Salvați Copiii și Avocatul Poporului, op. cit.,  
pp. 49-50.
33 A se vedea Kitchen H., Fordham E., Henderson K., Looney A. și Maghnouj S., op. cit.,  
pp. 66-68; a se vedea Comisia Europeană, op. cit., p. 5 și 9; a se vedea și Rezultatele elevilor 
din Romania la evaluarea internațională PISA 2018, pe https://www.edu.ro/rezultatele-
elevilor-din-românia-la-evaluarea-internațională-pisa-2018
34 A se vedea Kitchen H., Fordham E., Henderson K., Looney A. și Maghnouj S., op. cit., 
citând date ale Băncii Mondiale din 2016, p. 20, 68.
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și rapoarte, subliniază aceste progrese majore care au fost înregistrate în 
România după 1989.

În domeniul educației, la nivel instituțional, au fost depuse eforturi cu 
rezultate pozitive, cât privește modernizarea organizării și funcționării 
sistemului educațional au fost elaborate strategii naționale, au fost operate 
reforme cât privește standardele didactice, modificări cât privește introducerea 
de practici de evaluare (evaluarea în scopul învățării) și centrarea programelor 
școlare pe competențe, introducerea de programe de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice, creșterea autonomiei unităților de învățământ, ameliorarea 
procesului de monitorizare a performanțelor din sistemul de învățământ etc.

Cu toate acestea, în ciuda măsurilor adoptate de autorități și a progreselor 
globale, persistă, și chiar s-au agravat, o serie de fenomene negative pe fondul 
unor evoluții economice, sociale, demografice negative, în special după anul 
2008 (o rată înaltă a mortalității infantile, risc de sărăcie și excludere socială, 
lipsa serviciilor destinate copiilor – educație, sănătate, protecție socială) și 
care sunt tendințe constante în ultimii ani. 

Și sistemul de educație s-a confruntat și continuă să se confrunte cu 
provocări majore, fiind necesare eforturi importante pentru ameliorarea 
fenomenelor negative care persistă în domeniul finanțării educației, a calității 
învățământului, a echității accesului la educație. Astfel, direcțiile principale 
de acțiune trebuie să vizeze suplimentarea resurselor alocate educației, 
creșterea participării elevilor la educație și reducerea abandonului școlar, mai 
ales în rândul categoriilor expuse riscului de sărăcie sau excludere socială, 
pentru a oferi tuturor copiilor și tinerilor șanse egale de realizare, creșterea 
performanțelor educaționale, în toate ciclurile de studii, dezvoltarea educației 
continue. 
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Abstract:
The right to inform and consult the workers is a very important right, being relevant 

both for the individual labor relations between the worker and the employer, as well as for the 
collective labor relations, from the perspective of setting up an effective social dialogue. Given 
the importance of the aforementioned right, it is regulated both in the main international 
legal documents (such as European Union legislation or the European Social Charter) and in 
national law. In this study, we will analyze the regulation of the right to inform and consult 
the workers, as it appears from the international documents that regulate it, with reference to 
aspects of national law and jurisprudence.

Keywords: the right to inform and consult the workers, international law, internal law

Résumé:
Le droit à l’information et à la consultation des travaux est un droit particulièrement 

important, tant pour les relations individuelles de travail établies entre l’employé et 
l’employeur, que pour les relations collectives de travail, du point de vue de la configuration 
d’un dialogue social efficace. Etant donné l’importance de ce droit, celui-ci est réglementé 
tant dans les principaux documents législatifs internationaux (par exemple la législation de 
l’Union Européenne ou la Charte Sociale Européenne), que dans le droit interne. Dans cette 
étude nous allons analyser la réglementation du droit à l’information et à la consultation, en 
référence tant aux documents internationaux qu’à la législation interne et à la jurisprudence. 

Mots-clés: droit à l’information et à la consultation des employés, législation 
internationale, législation interne

Aspecte introductive
Codul muncii stabilește în art. 39 alin. (1) lit. h), printre drepturile 

salariaților și dreptul la informare și consultare.
Fiind un drept aflat în strânsă legătură cu principiul bunei-credințe 

și având un caracter reciproc, deoarece, conform aceluiași principiu al 

* Lector univ. dr., Departamentul de Drept, Academia de Studii Economice din București, 
e-mail: radupatru2007@yahoo.com
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bunei-credințe și salariatul trebuie să îl informeze pe angajator referitor la 
anumite aspecte esențiale pentru desfășurarea relațiilor de muncă, dreptul la 
informare și consultare a salariaților este reglementat și protejat și în legislația 
internațională.

Carta Socială Europeană Revizuită și legislația Uniunii Europene sunt 
exemple relevante în materia reglementării acestui domeniu sensibil al 
relațiilor de muncă.

Dreptul la informare și consultare a lucrătorilor în legislația inter-
națională

A) Carta Socială Europeană Revizuită, care reprezintă cel mai important 
document internațional în materie socială (ratificată de România)1, cuprinde 
reglementări în materia informării și consultării lucrătorilor. 

De altfel, varianta revizuită a Cartei a introdus o serie de drepturi noi, 
raportat la ediția anterioară din anul 1961, mai precis 12 drepturi suplimentare 
față de varianta anterioară, printre care și dreptul la informare și consultare a 
salariaților2.

În Partea I, alin. 21 stabilește că lucrătorii au dreptul de a fi informați și 
consultați în cadrul întreprinderii.

Următorul alineat – 22, prevede că lucrătorii au dreptul de a participa la 
determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă din 
cadrul întreprinderii.

Art. 2 din documentul amintit, intitulat Dreptul la condiții de muncă 
echitabile, stabilește la alin. (6) în sarcina angajatorilor obligația de a se asigura 
că lucrătorii sunt informați în scris, cât mai curând posibil, și în nici un caz mai 
târziu de două luni după angajare, asupra aspectelor esențiale ale contractului 
sau relațiilor de muncă.

Dreptul la negociere colectivă, reglementat de Cartă în art. 6 alin. (1) 
impune partenerilor sociali să favorizeze consultarea paritară între lucrători 
și patroni, astfel problematica informării și consultării lucrătorilor devenind 
relevantă și în sfera dreptului colectiv al muncii.

Art. 21 din Cartă circumstanțiază în mod concret această obligație a 
angajatorilor, astfel lucrătorii au următoarele drepturi: – să fie informați 
periodic sau la momentul oportun și într-o manieră clară asupra situației 
economice și financiare a întreprinderii în care sunt încadrați, fiind înțeles 
1 România a ratificat Carta Socială Europeană Revizuită prin Legea nr. 74/1999, publicată în 
M. Of. nr. 193 din 4 mai 1999.
2 A se vedea în acest sens A. Popescu, Dreptul internațional și european al muncii, Ediția 2, 
Editura C. H. Beck, București, 2008, p. 272.
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că divulgarea anumitor informații care pot prejudicia întreprinderea va putea 
fi refuzată sau că se va putea solicita ca acestea să fie confidențiale; și – să fie 
consultați în timp util asupra deciziilor propuse care sunt susceptibile de a 
afecta substanțial interesele lucrătorilor și în special asupra celor care ar putea 
avea consecințe importante în privința angajării în întreprindere.

Carta Socială Europeană conferă lucrătorilor dreptul de a lua parte 
la stabilirea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă. 
Concret, art. 22 din Cartă stabilește lucrătorilor posibilitatea de a contribui: 
a) la stabilirea și ameliorarea condițiilor de muncă, de organizare a muncii 
și a mediului de muncă; b) la protecția sănătății și a securității în cadrul 
întreprinderii; c) la organizarea serviciilor și facilităților sociale și socio-
culturale ale întreprinderii; d) la controlul respectării reglementărilor în acest 
domeniu.

Dreptul la informare și consultare a lucrătorilor este incident și în cadrul 
concedierii colective, conform art. 29 din Cartă, care stabilește că în caz de 
concedieri colective, părțile se angajează să asigure că angajatorii vor informa 
și consulta reprezentanții lucrătorilor în timp util, înaintea acestor concedieri 
colective, asupra posibilităților de a evita concedierile colective sau de a limita 
numărul și de a atenua consecințele acestora, recurgând de exemplu la măsuri 
sociale însoțitoare care vizează în special ajutorul pentru redistribuirea sau 
recalificarea lucrătorilor respectivi.

B) La nivelul Uniunii Europene, dreptul la informare și consultare este 
reglementat atât prin izvoarele primare ale dreptului UE, respectiv prin tratat, 
cât și prin intermediul legislației derivate, respectiv prin directive.

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), împarte 
competențele Uniunii Europene în patru categorii, respectiv competențe 
exclusive, în domeniile stabilite de art. 3 din TFUE, competențe partajate cu 
statele membre, conform art. 4 din TFUE, competența de a sprijini, coordona 
sau completa acțiunile statelor membre, art. 6 din TFUE, respectiv competența 
de a lua măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor statelor membre, 
conform art. 5 din același tratat.

Politica socială face parte din categoria de competențe partajate pentru 
aspectele definite în cadrul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene3.

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene prevede în art. 153 că 
pentru îndeplinirea obiectivelor privind politica socială, Uniunea susține și 
3 A se vedea și site-ul: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg= 
ro#q3, accesat în data de 30 noiembrie 2019.
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completează acțiunile statelor membre inclusiv în domeniul informării și 
consultării lucrătorilor, conform literei (e) a articolului menționat.

Tratatul reglementează aspecte privind informarea și consultarea 
lucrătorilor și în art. 5, 114, 115 și 151.

În acest scop, Parlamentul European și Consiliul pot adopta măsuri menite 
să încurajeze cooperarea între statele membre, sau pot adopta directive care să 
stabilească praguri minimale de reglementare în aceste domenii.

C) Uniunea Europeană, a emis o serie de Directive relevante în materia 
informării și consultării lucrătorilor.

Directiva nr. 91/533/CE privind obligația angajatorului de a informa 
lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă4, 
stabilește principalele aspecte minimale referitoare la informarea lucrătorilor.

În articolul 2 al actului normativ amintit este reglementată obligația de 
informare a salariatului5, care a fost preluată în legislațiile statelor membre, 
inclusiv în Codul muncii din România, în art. 17 și 18.

Directiva cuprinde dispoziții inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară 
activitate în străinătate6.
4 Publicată în JO L nr. 288 din 18 octombrie 1991.
5 Redăm în cele ce preced conținutul articolului amintit: (1) Angajatorul are obligația de 
a aduce la cunoștința lucrătorului salariat, căruia i se aplică prezenta directivă, denumit 
în continuare lucrător, elementele esențiale ale contractului sau raportului de muncă. (2) 
Informarea prevăzută la alineatul (1) se referă cel puțin la următoarele elemente :(a) identitatea 
părților; (b) locul de muncă; dacă locul de muncă nu este fix sau dacă nu există un loc de 
muncă de bază, se va menționa că lucrătorul are diferite locuri de muncă și sediul înregistrat 
al întreprinderii sau, dacă este cazul, domiciliul angajatorului; (c) (i) titlul, gradul, natura 
sau categoria activității pentru care este angajat lucrătorul sau (ii) o scurtă caracterizare sau 
descriere a activității; (d) data de la care contractul sau raportul de muncă produce efecte; 
(e) în cazul unui contract sau al unui raport de muncă pe durată determinată, durata estimată 
a acestora; (f) durata concediului cu plată la care are dreptul lucrătorul sau procedura de 
acordare și stabilire a acestuia, dacă durata acestuia nu poate fi comunicată în momentul 
în care se face informarea; (g) durata perioadei de preaviz care trebuie respectată de către 
angajator și lucrător, în cazul încetării contractului sau a raportului de muncă sau metoda de 
stabilire a unei astfel de perioade de preaviz, dacă aceasta nu poate fi indicată atunci când sunt 
furnizate informațiile; (h) suma inițială de bază, celelalte elemente componente și frecvența 
plății remunerației pe care lucrătorul are dreptul să o primească; (i) durata unei zile sau 
săptămâni normale de lucru a lucrătorului; (j) unde este cazul: (i) convențiile colective sau 
acordurile colective care reglementează condițiile de muncă ale salariatului; sau (ii) în cazul 
unor convenții colective încheiate în afara întreprinderii de către organisme sau instituții 
paritare speciale, denumirea organismului competent sau al instituției paritare competente în 
cadrul cărora au fost încheiate contractele.
6 (1) Dacă unui lucrător i se solicită să își exercite activitatea într-una sau mai multe țări, 
altele decât statul membru a cărui legislație și practică reglementează contractul sau raportul 
de muncă, înainte de plecare el trebuie să intre în posesia documentului sau documentelor 
menționate la articolul 3, care să cuprindă cel puțin următoarele informații suplimentare: (a) 



49DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2019

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit într-o speță cu privire la 
interpretarea acestei Directive că obligația de informare a salariatului nu are 
ca obiect și eventualitatea prestării de ore suplimentare7.

Conform Directivei, informarea lucrătorilor se realizează în termen de 
cel mult două luni de la începerea activității, prin următoarele modalități: 
contract de muncă scris, scrisoare de angajare sau prin orice document scris 
care conține informațiile minimale stabilite de Directivă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat, printre altele, în 
sensul că obligația de informare trebuie îndeplinită de angajatori și față de 
salariații care nu sunt membri ai sindicatului semnatar al contractului colectiv 
de muncă prin care se stabilește o anumită procedură de notificare prealabilă 
a salariaților în vederea informării8.

Directiva nr. 2001/86/CE de completare a statutului societății europene în 
ceea ce privește implicarea lucrătorilor9, reglementează implicarea lucrătorilor 
în activitățile societăților anonime europene la care face referire Regulamentul 
(CE) nr. 2157/2001. 

Directiva nr. 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană10, cuprinde importante 
reglementări în materie.

Legiuitorul definește în art. 2 informarea ca fiind transmiterea de date 
de către angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să se 
familiarizeze cu subiectul și să-l examineze, iar consultarea, schimbul de 
păreri și stabilirea unui dialog între reprezentanții lucrătorilor și angajator. 

Directiva amintită cuprinde și alte elemente relevante în materie, precum 
diferențierea dintre unitate și întreprindere, modalitățile și limitele informării 

durata angajării în străinătate; (b) moneda în care urmează să se facă plata remunerației sale; 
(c) dacă este cazul, prestațiile în bani sau în natură care însoțesc angajarea în străinătate; (d) 
dacă este cazul, condițiile care reglementează repatrierea salariatului.
(2) Informațiile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) pot fi furnizate, dacă este cazul, 
sub forma unei trimiteri la actele cu putere de lege, la actele administrative sau la alte norme 
obligatorii ori la convențiile colective care reglementează aceste aspecte.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică dacă durata muncii în afara țării, a cărei legislație și 
practică reglementează contractul sau raportul de muncă, este de cel mult o lună.
7 Cauza C-350/99, Wolfgang Lange împotriva Georg Schünemann GmbH. A se vedea site-ul 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:61999CJ0350, accesat în data 
de 3 decembrie 2019.
8 Cauza C306/07, Ruben Andersen împotriva Kommunernes Landsforening som mandatar 
for Slagelse Kommune (tiKommunernes Landsforening Skælskør Kommune) acționând în 
calitate de reprezentant al comunei Slagelse (fosta comună Skælskør).
9 Publicată în JO L 294 din 10 noiembrie 2001.
10 Publicată în JO L 80 din 23 martie 2002.
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și consultării, astfel, conform art. 4 alin. (2) din Directivă, informarea și 
consultarea acoperă evoluția recentă și evoluția probabilă a activității și situației 
economice a întreprinderii sau unității, evoluția probabilă a ocupării forței de 
muncă, precum și a măsurilor de anticipare avute în vedere, informarea sau 
consultarea cu privire la deciziile care pot să conducă la modificări importante 
în organizarea muncii sau în relațiile contractuale.

Un aspect demn de notat este faptul că, în conținutul directivei este 
prevăzută posibilitatea ca statele membre să încredințeze partenerilor sociali 
la nivel corespunzător, inclusiv la nivel de întreprindere sau unitate, sarcina de 
a defini în mod liber și în orice moment, prin acord negociat, modalitățile de 
informare și consultare a lucrătorilor (art. 5 din Directivă).

Acordurile pot prevedea aspecte diferite raportat la prevederile Directivei, 
însă numai în măsura în care nu sunt încălcate obiectivele generale ale 
directivei sau prevederile legislației statelor membre în materie.

De remarcat rolul pe care legislația Uniunii Europene îl conferă negocierii 
colective și acordurilor colective încheiate de către partenerii sociali.

În acest context, negocierea colectivă poate fi principalul instrument de 
configurare al cadrului normativ național în materia informării și consultării 
lucrătorilor.

Directiva conține prevederi și cu privire la informațiile confidențiale, 
protecția reprezentanților lucrătorilor, apărarea drepturilor pe cale insti-
tuțională etc.

Un alt document deosebit de relevant este Directiva nr. 2009/38/CE 
privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri 
de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară11.

Această directivă a abrogat vechea reglementare în materie, respectiv 
Directiva nr. 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor 
în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară12.

Scopul principal al Directivei îl constituie îmbunătățirea dreptului 
la informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile de dimensiune 
comunitară și în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară.

În acest sens, prin intermediul Directivei se instituie un comitet european 
de întreprindere sau o procedură de informare și de consultare a lucrătorilor 
în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară și în fiecare grup de 
11 Publicată în JO L 122 din 16 mai 2009.
12 Publicată în JO L 254 din 30 septembrie 1994.
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întreprinderi de dimensiune comunitară, în scopul informării și consultării 
lucrătorilor în conformitate cu prevederile actului legislativ amintit.

Directiva definește informarea ca fiind transmiterea de date de către 
angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să se familiarizeze 
cu subiectul tratat și să îl examineze; informarea se efectuează într-un 
moment, într-un mod și cu un conținut corespunzător pentru a permite 
reprezentanților lucrătorilor să realizeze o evaluare aprofundată a posibilului 
impact și, atunci când este cazul, să se pregătească în vederea acțiunilor de 
consultare cu organul competent din cadrul întreprinderii de dimensiune 
comunitară sau grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară în cauză 
(art. 2 alin. (1) lit. f)).

Consultarea este definită ca fiind stabilirea unui dialog și schimbul de 
opinii între reprezentanții lucrătorilor și conducerea centrală sau orice alt nivel 
mai adecvat de conducere, într-un moment, într-un mod și cu un conținut care 
să le permită reprezentanților lucrătorilor să emită un aviz, pe baza informațiilor 
puse la dispoziția lor, privind măsurile propuse la care se referă consultarea, fără 
a afecta responsabilitățile conducerii, și într-un termen rezonabil, care poate fi 
luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al 
grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară (art. 2 alin. (1) lit. g)).

Comitetul european de întreprindere, respectiv procedura de informare 
și consultare, se realizează pe baza negocierilor partenerilor sociali, rezultatul 
negocierilor care cuprinde modalitățile de desfășurare a informării și 
consultării lucrătorilor fiind consemnat într-un acord al cărui conținut este 
stabilit de directivă.

Dreptul la informare și consultare a lucrătorilor reiese și din alte acte 
normative emise de Uniunea Europeană care deși nu au ca obiect principal 
acest drept, îl amintesc în mod tangențial.

Un exemplu relevant este Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 
1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile 
colective13, care stabilește în sarcina angajatorilor obligația de a informa și 
consulta lucrătorii în caz de concedieri colective.

O altă Directivă relevantă în materia informării și consultării lucrătorilor 
este Directiva nr. 2001/23/CE privind apropierea legislației statelor membre 
referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități14, care cuprinde 
un articol dedicat informării și consultării salariaților în cazul transferului 
întreprinderii. Astfel, conform art. 7 al Directivei, cedentul și cesionarul 
13 Publicată în JO L 225, din 12 august 1998.
14 Publicată în JO L nr. 082 din 22 martie 2001.
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trebuie să informeze salariații afectați de transfer cu privire la data transferului 
sau data propusă pentru transfer, motivele transferului, consecințele juridice, 
economice și sociale ale transferului pentru lucrători, precum și măsurile 
preconizate cu privire la lucrători.

Parlamentul European, printr-o serie de rezoluții, s-a implicat în 
problema dreptului la informare și consultare a lucrătorilor. Cea mai recentă 
rezoluție, din 19 ianuarie 2017, referitoare la un Pilon European al drepturilor 
sociale, care are în prim-plan economia participativă, vizează printre altele și 
importanța implicării lucrătorilor în procesul decizional al întreprinderilor.

Dreptul la informare și consultare a lucrătorilor în legislația internă
Legiuitorul român a implementat, în linii mari, obligațiile stabilite prin 

Directiva nr. 91/533/CEE. Astfel, art. 17 alin. (1) din Codul muncii stabilește 
că „anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, 
angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării 
ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează 
să le înscrie în contract sau să le modifice”.

Din analiza textului legal, rezultă că legiuitorul român a reglementat într-
un mod favorabil salariaților obligația de informare, prin stabilirea executării 
obligației de către angajator la momentul semnării contractului sau chiar 
anterior semnării. Mai mult, obligația de informare este aplicabilă în cazul 
tuturor contractelor individuale de muncă, indiferent de perioada de timp 
pentru care sunt încheiate, în timp ce Directiva permite statelor să restrângă 
aplicabilitatea Directivei pentru contractele de muncă încheiate pentru 
perioade ce nu depășesc o lună, pentru o săptămână de muncă ce nu depășește 
8 ore, sau în anumite cazuri speciale justificate de motive obiective15.

România a implementat Directiva 2001/86/CE de completare a statutului 
societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor prin Hotărârea 
Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare și alte 
modalități de implicare a angajaților în activitatea societății europene16.

Directiva nr. 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană a fost implementată în 
legislația internă prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general 
de informare și consultare a salariaților17.
15 A se vedea în același sens și N. Voiculescu, V. Neagu, Protecția drepturilor lucrătorilor în 
dreptul internațional și European, Editura Universitară, București, 2016, p. 248.
16 Publicată în M. Of. nr. 161 din 7 martie 2007.
17 Publicată în M. Of. nr. 1006 din 18 decembrie 2006.
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Directiva nr. 2009/38/CE privind instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară a fost 
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 217/2005 privind constituirea, 
organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere18, 
modificată prin Legea nr. 186/2011 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului 
european de întreprindere19.

Dreptul la informare și consultare cunoaște și anumite limite stabilite în 
conformitate cu legislația internațională. 

Astfel, angajatorul are dreptul să refuze furnizarea către lucrători în 
procesul de informare și consultare a unor date, dacă acestea sunt de natură 
să dăuneze grav funcționării întreprinderii sau să-i prejudicieze interesele 
(art. 7 alin. (2) din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de 
informare și consultare a angajaților). 

Concluzii
Dreptul la informare și consultare a lucrătorilor este un drept important 

și firesc, decurgând din principiul bunei-credințe, un principiu fundamental 
care guvernează relațiile de muncă.

Din aceste considerente, dreptul amintit este reglementat în mod 
corespunzător în legislația internațională și internă, după cum am prezentat.

Informarea și consultarea lucrătorilor reprezintă o componentă atât a 
dreptului individual al muncii, care vizează fiecare lucrător în parte, dar și a 
dreptului colectiv al muncii, deoarece, prin intermediul negocierii colective, 
respectiv a contractului colectiv de muncă, se pot stabili clauze cu privire la 
informarea și consultarea lucrătorilor, suplimentare față de dispozițiile legale.

În acest context, este de remarcat intenția legiuitorului Uniunii Europene 
de a permite statelor să cedeze partenerilor sociali prerogativa de reglementare 
prin acord colectiv a unor aspecte importante cu privire la informarea și 
consultarea lucrătorilor.

Acest aspect este un argument în plus cu privire la importanța negocierii 
colective și a contractului colectiv de muncă, fapt consacrat la nivelul 
reglementării internaționale, cu toate că, în România, negocierea colectivă 
trece printr-o reală criză, având în vedere numărul mic de contracte colective 
de muncă încheiate.
18 Republicată în M. Of. nr. 250 din 13 aprilie 2007.
19 Publicată în M. Of. nr. 763 din 28 octombrie 2011.
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Statul român, pe de altă parte, a ratificat Carta Socială Europeană și a 
implementat în foarte mare măsură prevederile din directivele UE care 
reglementează în materia dreptului de informare și consultare a lucrătorilor.

Domeniul informării și consultării lucrătorilor va rămâne un domeniu 
de referință și o adevărată provocare pentru legiuitorul Uniuni Europene, în 
contextul dezvoltării economice dar și a consolidării drepturilor lucrătorilor, 
o dovadă fiind și rezoluțiile Parlamentului European în această materie.
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COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE –  
PRIORITATE MONDIALĂ
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Abstract:
The paper presents the latest developments regarding the Paris Agreement. Since 2015, 

several countries have pledged to reduce their emissions to zero. Also, the latest developments 
show the involvement of states in the fight against climate change and their determination to 
limit the increase of temperatures to + 1.5°C above pre-industrial levels. However, so far, the 
states have failed in reaching a consensus on the global emissions trading scheme, which is of 
paramount importance.

Keywords: Paris agreement, climate change, COP 21, COP 25, United Nations 
Framework Convention on Climate Change, global emissions trading scheme

Résumé:
Cet article présente les derniers développements en ce qui concerne l’Accord de Paris. 

Depuis 2015, plusieurs pays se sont engagés à réduire leurs émissions à zéro. Aussi, les 
derniers développements montrent l’implication des États dans la lutte contre le changement 
climatique et leur détermination à limiter l’augmentation des températures à + 1,5 ° C par 
rapport au niveau de la période préindustrielle. Cependant, à ce jour, les États n’ont pas réussi 
à parvenir à un consensus sur le système mondial d’échange de droits d’émission, ce qui est 
particulièrement important.

Mots-clés: Accord de Paris, changement climatique, COP 21, COP 25, Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, système mondial d’échange de 
quotas d’émission

Acordul de la Paris
La Paris, în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice (a 21-a 

Conferință a părților) din 2015, după mai mult de douăzeci de ani de negocieri, 
a fost adoptat primul acord universal pentru combaterea schimbărilor 
climatice – Acordul de la Paris, ale cărui măsuri de reducere a emisiilor de 
carbon devin obligatorii din punct de vedere juridic din 2020. În conferinţă 
au fost reafirmate angajamentele asumate în Agenda de Acţiune Lima-Paris, 
iar negocierile purtate au reprezentat o continuare şi o perfectare a celor de 
la Durban care au generat adoptarea Acordului. Prin documentul semnat la 
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Paris, statele părţi se angajează să limiteze creşterea temperaturii globle de la 
+2°C faţă de era preindustrială, la +1,5°C. Acordul stabileşte acţiuni climatice 
pentru o posibilă menţinere a creşterii temperaturii medii globale cu mult sub 
2°C. Statele părţi urmăresc realizarea ţintei unor emisii nete egale cu zero în a 
doua jumătate a acestui secol. Însă, astfel de obiective ambiţioase necesită un 
nivel ridicat al fluxurilor financiare. Din cinci în cinci ani toate ţările trebuie 
să îşi reînnoiască planurile de acţiune în domeniul schimbărilor climatice, 
în special contribuţiile stabilite la nivel naţional. Acordul de la Paris a intrat 
în vigoare în noiembrie 2016, după ratificarea sa de minimul necesar de 55 
de ţări1. Documentul subliniază principiul „echității, al responsabilităților 
comune, dar diferențiate și al capacităților aferente, în funcție de diferitele 
circumstanțe naționale”2, recunoscând faptul că națiuni diferite au capacități 
și îndatoriri diferite în ceea ce priveşte acţiunile climatice, dar nu oferă o 
diviziune specifică între ţările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, această 
problemă urmând să fie abordată în negocieri ulterioare. 

În Raportul înaintat de către Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului cu ocazia Conferinţei de la Paris,3 pe tema Convenţiei-cadru a ONU 
asupra schimbărilor climatice (CCONUSC)4, se reiterează drepturile omului 
care pot fi afectate de rapiditatea schimbărilor climatice: dreptul la viaţă, de 
la care nu se permite nicio derogare, dreptul la autodeterminare, dreptul 
la dezvoltare, dreptul la hrană (sărăcia agravată şi de schimbările climatice 
contribuie la creşterea numărului persoanelor subnutrite de pe glob), dreptul 
la apă potabilă, la sănătate, la locuinţă, dreptul la educaţie, la informare (în 
special informarea meteo şi prevenirea populaţiei în caz de dezastre), precum 
şi dreptul la participare. 

Elementul cheie al Acordului de la Paris este că toate ţările trebuie să se 
conformeze anumitor standarde, așadar va fi mai dificil să se eschiveze de la 
angajamentele asumate. Încă nu s-a stabilit cum vor progresa ţările în reducerea 
emisiilor. Obiectivele actuale, care ar duce la o încălzire a temperaturii cu 3 
1 Până la sfârșitul anului 2018, 183 de state şi UE, răspunzătoare pentru mai mult de 88% 
din emisiile globale de gaze cu efect de seră, au ratificat Acordul sau au aderat la el, inclusiv 
China, SUA (care ulterior a anunţat retragerea din Acord în 2020) şi India. În prezent 
(decembrie 2019), statele care au semnat, dar nu au ratificat acordul sunt Angola, Eritrea, 
Iran, Irak, Kirghizstan, Liban, Libia, Sudanul de Sud, Turcia şi Yemen.
2 A se vedea Preambul, Acordul de la Paris, publicat în JO L28 din 19 septembrie 2016, disponibil 
pe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf
4 Convenţia-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) din 1992 a fost 
ratificată de România prin Legea nr. 24/1994, publicatã în M. Of., nr. 119, din 12 mai 1994, 
document disponibil pe https://lege5.ro/Gratuit/gy2tenjr/conventia-cadru-a-natiunilor-unite-
asupra-schimbarilor-climatice-din-05061992?d=2019-12-12
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grade Celsius faţă de era preindustrială, sunt considerate de către oamenii de 
știință ca fiind dezastruoase. Țările vor trebui să demonstreze îndeplinirea 
obiectivelor de reducere a emisiilor şi trebuie să îşi asume noi obiective, mai 
dificile. Savanţii au avertizat în repetate rânduri că încălzirea globală are 
consecinţe grave pe care le putem observa în timp real, deoarece fenomenele 
climatice extreme devin tot mai dese până ajung să capete grad de normalitate. 

Este important de menționat că anul 2015 a fost anul în care trebuiau îndeplinite 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului5. Deşi s-au realizat unele progrese în cei 
15 ani şi s-au îmbunătăţit condiţiile de viaţă în ţările cele mai sărace, multe dintre 
problemele societăţii contemporane au rămas nerezolvate. Reprezentând un eşec 
parţial, neîndeplinirea în totalitate a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
a determinat comunitatea internaţională să conştientizeze necesitatea acută 
a elaborării unei Agende post 2015. Astfel, în septembrie 2015, la Summitul 
ONU a fost adoptat documentul intitulat „Transformarea lumii noastre: Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă”. Această Agendă globală de acţiune poate fi 
considerată Carta secolului 21 pentru umanitate. 

Agenda 2030 este un pact al naţiunilor şi conţine 17 noi obiective globale 
ale dezvoltării durabile6, printre care se regăsesc şi cele care nu au fost realizate 
pe deplin în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: eradicarea sărăciei, 
asigurarea egalităţii de gen, încheierea conflictelor violente, reducerea inegalităţilor, 
prevenirea şi abordarea schimbărilor climatice. Agenda 2030 promovează 
echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: cea economică, socială 
şi de mediu. Este mai mult decât o agendă ambiţioasă pentru eradicarea sărăciei 
şi protejarea planetei până în 2030, deoarece reflectă conştientizarea pericolelor 
actuale şi dorinţa de a le gestiona. Este demn de luat în seamă şi faptul că 7 dintre 
cele 17 obiective ale dezvoltării durabile aflate pe Agenda 2030 sunt strâns legate de 
protejarea ecosistemelor, de energia regenerabilă, dezvoltarea durabilă a oraşelor, 
de prevenirea şi combaterea schimbărilor climatice şi a cauzelor acestora7.
5 Stabilite Summitul Mileniului din 2000 şi adoptate de 191 de state membre ONU.
6 https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-
odd-incluse-pe-agenda-2030-6402
7 6 Apă curată și salubritate publică, 7 Energie curată la prețuri accesibile , 11 Oraşe şi 
comunităţi durabile (dezvoltarea oraşelor în aşezări sigure şi durabile până în 2050), 12 
Consum şi producţie responsabile 13 Acțiune climatică, ceea ce înseamnă acțiuni de 
prevenire, gestionare şi combatere a schimbărilor climatice –luarea unor măsuri urgente 
pentru combaterea schimbărilor climatice şi a impactului acestora. Începând cu 1990 emisiile 
de CO2 au crescut cu aprox. 50%. 14 Viaţa subacvatică – conservarea şi utilizarea durabilă 
a oceanelor, mărilor şi resurselor marine. Oceanele reprezintă 97% din apele lumii și absorb 
cca 30 % din emisiile de CO2 contribuind la diminuarea încălzirii globale 15 Viața terestră 
– protejarea ecosistemelor https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-
obiective-de-dezvoltare-durabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402
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Conferinţele „post-Paris”
Vom insista mai în detaliu asupra Conferinţelor părţilor (COP) care 

s-ar putea numi drept „post-Paris”, deoarece fiecare dintre acestea reprezintă 
o piatră de temelie în construcţia unei noi viziuni globale şi a unei misiuni 
din ce în ce mai concrete în modelarea conştiinţei umanităţii cu privire la 
importanţa vitală a armonizării stilului de viaţă modern cu echilibrul din ce 
în ce mai fragil a planetei. 

COP 22, Marrakech, Maroc, 2016
Pe lângă dezbaterea Acordurilior privind implementarea Acordului de 

la Paris, conferinţa de la Marrakech a avut ca subiect lipsa apei, salubritatea 
şi durabilitatea, probleme majore în statele în curs de dezvoltare, cu care se 
confruntă majoritatea ţărilor africane. S-a discutat în cadrul conferinţei şi 
despre utilizarea unor surse de energie cu emisii reduse de carbon şi în acest 
context despre necesitatea transformării sectoarelor economiei în vederea 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi de gaze cu efect de seră. Pe drumul 
lung al evoluţiei efortului ONU de prevenire a schimbărilor climatice, 
Marrakech a reprezentat un moment important de tranziție, marcând o nouă 
traiectorie de la anii de negociere care au dus la elaborarea Acordului de la 
Paris la o etapă nouă, axată pe implementare. Odată cu COP 22 a avut loc şi 
cea de a douăsprezecea ediţie a întâlnirii părţilor semnatare ale Protocolului 
de la Kyoto, precum şi prima întâlnire a Conferinței părților privind Acordul 
de la Paris. Statele particpante au reafirmat în mod colectiv, prin intermediul 
Proclamaţiei de Acţiune pentru climă şi dezvoltare durabilă de la Marrakech8, 
că schimbările climatice care au loc la nivel global sunt ireversibile. Acelaşi 
mesaj a fost transmis în timpul conferinţei şi din partea mediului de afaceri, 
al municipalităţilor, oficialităţilor şi societăţii civile din întreaga lume. Ideea 
de bază a acestei conferinţe a fost să se delimiteze zonele de convergenţă, dar 
şi cele de divergenţă dintre state pentru a se putea adopta un plan de lucru 
comun până în 2018. În documentul Parteneriatului de la Marrakech pentru 
combaterea schimbărilor climatice la nivel global se recunoaşte că pentru a 
realiza obiectivele Acordului de la Paris sunt necesare acţiuni rapide înainte 
de 2020, investiţii în soluţii climatice eficiente şi durabile. Parteneriatul 
sprijină contribuţiile voluntare dintre părţi, încurajând participarea societăţii 
8 A se vedea Marrakech Action Proclamation for our climate and sustainable development, 
document disponibil pe http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/
pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
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civile, a sectorului privat şi a instituţiilor financiare. Toţi cei implicaţi au fost 
invitaţi să ofere regulat informaţii privind acţiunile şi intervenţiile lor pe 
platforma NAZCA9.

A 23-a Conferinţă a părţilor, Bonn 2017
După COP 22 din Marrakech, seria de conferinţe a continuat cu COP 23, 

care a avut loc în 2017 la Bonn. Găzduită de Secretariatul Convenţiei-cadru 
a ONU privind Schimbările Climatice, Conferinţa prezidată de reprezentanţi 
ai guvernului Fiji a propus în primul rând promovarea obiectivelor Acordului 
de la Paris10 şi o analiză cât mai obiectivă a progresului înregistrat în 
implementarea acestuia. Originalitatea acestei conferinţe a constat în faptul 
că a fost organizată după conceptul inovator „o conferinţă, două zone”. Pe 
tot parcursul evenimentului oraşul Bonn a devenit un Campus pentru Climă 
delimitat în două zone „Zona Bula” şi „Zona Bonn”11.

Specialiştii au considerat că la Bonn discuţiile au fost axate mai mult pe 
detaliile tehnice ale Acordului de la Paris, fiindcă au fost trasate căile de acţiune 
de urmat până în 2018, s-au dezbătut implementarea planurilor de prevenire 
a schimbărilor climatice şi detaliile referitoare la funcţionarea Acordului de 
la Paris după aplicarea acestuia începând cu anul 2020. S-a propus ca ghidul 
orientativ pentru implementarea documentului să fie finalizat de către părţi în 
cadrul următoarei COP 24 din Polonia.

La Bonn a început să apară o oarecare ruptură generată de dezacordul 
dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare cu privire la acţiunile 
climatice ce trebuie întreprinse până în 2020. În prima zi a conferinței, țările 
în curs de dezvoltare, inclusiv China și India, au solicitat un nou punct pe 
ordinea de zi pentru a discuta reducerile de emisii pe care țările dezvoltate 
trebuie să le facă înainte de 2020, în conformitate cu Protocolul de la Kyoto. 
Țările dezvoltate au opus rezistenţă acestei solicitări, argumentând că 
9 Non-state Actor Zone for Climate Action, Platforma actorilor nestatali pentru combaterea 
schimbărilor climatice.
10  Acordul de la Paris a fost ratificat de România la 1 iunie 2017, exact data când președintele 
Trump anunța retragerea SUA din Acord cerând o renegociere mai echitabilă. China a anunțat că 
va coopera cu UE pentru a apăra Acordul, chiar dacă SUA își va retrage definitiv ratificarea. 
11 În Zona Bula au avut loc negocierile între guverne, această zonă cuprinzând Centrul 
Internaţional de Conferinţe de la Bonn, Campusul ONU şi o suprafaţă special amenajată din 
spatele clădirii Deutsche Welle. Cuvântul „bula” îşi are originile în cultura Fiji şi înseamnă 
„salut”, dar şi „binecuvântare pentru sănătate şi fericire”. Zona Bonn, aflată în Parcul Rheinaue, a 
constat în structuri temporare special construite pentru eveniment care au găzduit o serie de 
manifestări oferind vizibilitate acţiunilor de protejare a climei, evenimente adiacente şi de nivel înalt 
organizate de secretariatul CCONUSC şi de guvernul german. Acesta a fost şi spaţiul unde au avut 
loc campanii mediatice şi acţiuni inedite organizate în pavilioanele delegaţiilor.
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problema a fost deja dezbătută exhaustiv în alte forumuri. În cele din urmă, 
părțile au convenit să organizeze sesiuni suplimentare în 2018 și 2019 pentru a 
revizui progresele înregistrate în reducerea emisiilor și pentru a prezenta două 
evaluări privind finanțarea schimbărilor climatice, în 2018 și 2020. Câteva 
țări europene, inclusiv Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, 
Germania și Spania, au ratificat modificarea Acordului Doha în timpul COP 
23. De asemenea, Siria a anunţat ca va semna Acordul de la Paris. Astfel SUA
a rămas singura ţară care respinge Acordul.

S-a convenit să aibă loc un dialog al experţilor în 2018 pe tema controversată 
a pagubelor şi distrugerilor provocate de fenomene climatice, în cadrul căruia 
se vor explora opţiuni pentru mobilizarea de expertiză şi tehnologie în sprijinul 
victimelor şi se va stabili următoarea revizuire a Mecanismului Internaţional 
de la Varşovia. Printre cele mai importante decizii ale Mecanismului Varşovia 
reamintim: realizarea unor progrese în implementarea Platformei Durban, 
Mecanismul internaţional de la Varşovia pentru pagube şi distrugeri trebuie 
asociat cu impactul schimbărilor climatice, finanţarea pentru combaterea 
acestora pe termen lung, modalităţi de monitorizare a pădurilor naţionale, 
proceduri şi îndrumări pentru evluarea tehnică a nivelului emisiilor gazelor 
cu efect de seră din pădurile ţărilor parte la Convenţie, abordarea cauzelor 
despăduririi şi degradării pădurilor.

Un succes al Conferinţei de la Bonn a fost şi faptul că, după un blocaj de 6 
ani, după numeroase negocieri începute în 2011, s-a ajuns la o decizie istorică 
privind agricultura, concretizată prin Acordul Korinivia de Cooperare în 
agricultură12. Acordul prevede implementarea unor noi strategii de adaptare a 
agriculturii la condiţiile actuale şi vine să sublinieze rolul cheie al agriculturii 
şi al securităţii alimentare pe agenda internaţională a acţiunilor climatice. 

Tot la Bonn, un grup de 30 de ţări printre care Marea Britanie, Canada 
şi Noua Zeelandă au lansat Alianţa Energiei fără Cărbune13, care are ca scop 
eliminarea cărbunelui ca sursă de energie până în 2030. 

Din mai multe puncte de vedere Conferinţa de la Bonn rămâne 
emblematică, fiind şi prima Conferinţă organizată după ce preşedintele Trump 
a anunţat intenţia retragerii SUA din Acordul de la Paris14. 
12 https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf
13 În 2017, Marea Britanie și Canada au lansat „Powering Past Coal Alliance” (PPCA), o 
coaliție de guverne, organizații și companii care încearcă să instituie o eliminare treptată a 
cărbunelui pentru generarea de energie electrică până cel târziu în 2050.
14 Prezenţa SUA la Bonn a constat dintr-o delegaţie condusă de guvernatorul Californiei, 
Jerry Brown, și fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, care a prezentat 
angajamentul american privind eforturile SUA de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.
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Dialogul Talanoa
COP 23 s-a remarcat printr-un element important şi original. Preşedinţia 

Fiji şi-a propus să reunească guvernele şi societatea civilă prin intermediul 
unei platforme neconvenţinale lansând în acest scop Dialogul Talanoa15. 
Înlocuind termenul de Dialog de Facilitare, folosit în conferinţele precedente, 
Dialogul Talanoa este un precursor al evaluării stocării globale de carbon care 
va avea loc la fiecare cinci ani, începând cu anul 2023. 

Dialogul Talanoa este un proces cuprinzător și participativ menit să 
permită țărilor să evalueze progresele înregistrate în vederea atingerii pe 
termen lung a Acordului de la Paris și să le sprijine să sporească contribuțiile 
lor stabilite la nivel național până în 2020. „Talanoa” este un cuvânt tradiţional 
folosit în Fiji şi Pacific definind un process de includere, de participare şi de 
dialog transparent. 

Scopul Dialogului Talanoa are două aspecte: 1) de a monitoriza progresul 
privind obiectivul Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la sub 2 
grade Celsius şi dacă este posibil chiar la 1,5°C; 2) de a informa cu privire la 
stadiul contribuţiilor naţioale stabilite.

Prin Dialogul Talanoa, ca platformă neconvenţională de comunicare, 
Fiji şi-a propus să reunească guvernele şi societatea civilă prin intermediul 
meselor rotunde. Guvernele, dar şi societatea civilă, ONG-urile , mediul de 
afaceri, municipalităţile au fost invitate să relateze poveşti care să răspundă 
la trei întrebări legate de schimbările climatice: Unde ne aflăm acum? Unde 
dorim să ajungem? Ce trebuie să facem ca să ajungem acolo unde dorim?

Dialogul Talanoa conţine o fază pregătitoare şi una politică. Etapa 
pregătitoare a început în ianuarie 2018 şi s-a încheiat la COP 24 din Polonia. 
Pe parcursul acestei etape li s-a cerut reprezentanţilor părţilor să răspundă la 
întrebările propuse de Dialogul Talanoa.

Au fost trimise idei, bune practici şi propuneri pentru a fi explorate 
în cadrul COP 23 de la Bonn şi COP 24 din Polonia. În prima rundă s-au 
înregistrat 417 respondenţi dintre care 369 au fost din cadrul societăţii civile 
şi al ONG-urilor. 

Etapa pregătitoare a Dialogului Talanoa s-a încheiat în 6 decembrie 
şi miniştrii au lucrat între 11 şi 12 decembrie la etapa elaborării politicilor 
care s-a desfăşurat sub forma a 7 mese rotunde în care s-au discutat cele mai 
recente Rapoarte privind încălzirea globală şi s-a evaluat progresul înregistrat 
până în prezent. 

Tot în cadrul acestei etape s-au întrunit experţii pentru a conveni cu 
privire la organizarea viitoarelor evenimente de sprijinire ale Dialogului. 
15 Talanoa Dialogue  https://talanoadialogue.com/
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Toate informaţiile au fost sintetizate de către Preşedinţiile COP 23 şi COP 24 
într-un document folosit ca punct de plecare în cea de a doua etapă, cea de 
elaborare a politicilor. 

Ce a adus nou COP 24 din Polonia, 2-14 decembrie 2018 
Cel mai important deziderat al COP 24 a fost finalizarea programului de 

lucru pentru implementarea Acordului şi stabilirea finanţărilor pentru climă 
a ţărilor în curs de dezvoltare. 

Un rezultat major al COP 24 a fost atins într-o oarecare măsură prin 
lansarea „Pachetului climatic Katowice”, în cadrul căruia s-au negociat şi 
convenit problemele stringente din domeniul schimbărilor climatice. Pachetul 
conţine o serie de reguli de reglementare pentru implementarea Acordului de 
la Paris de către ţările lumii. La Katowice s-a discutat modul în care statele 
vor defini și vor furniza informații privind acțiunile lor naționale în domeniul 
climei în cadrul Acordului de la Paris, modul de măsurare a eforturilor 
globale cumulate până în 2023, precum și un proces de mobilizare a finanțării 
în sprijinul acestor acțiuni.

Polonia, ca ţară gazdă, a propus Declaraţia din Silezia de tranziţie 
echitabilă şi solidară la o energie curată. Polonia produce aproximativ 80% 
din energia sa folsosind drept combustibil cărbunele şi îşi propune să reducă 
acest consum, abordând totodată şi problemele cu care se va confrunta forţa 
de muncă în urma unor astfel de măsuri. Astfel, Declaraţia din Silezia pune 
accentul pe crearea unor locuri de muncă decente şi de calitate pentru acele 
segmente ale societăţii care vor fi transferate în alte sectoare de activitate, sau 
îşi vor pierde sursa de venit datorită agendei globale a acţiunilor climatice. 
Documentul recomandă politici de reformă, de consolidare a capacităţilor 
şi de protecţie socială care să permită statelor trecerea la economii durabile. 
Dar, pentru că s-a discutat foarte mult despre regulamentul implementării 
Acordului de la Paris, care a fost principalul subiect pe agenda conferinţei, 
Declaraţiei din Silezia i s-a acordat mai puţină prioritate, fiind semnată doar 
de 54 de şefi de state şi guverne.

În cadrul Conferinţei, Maersk, cea mai mare companie navală din lume, a 
anunţat că va elimina total emisiile de carbon până în 2050.

Mai multe chestiuni au rămas controversate, cum ar fi regulile privind 
piețele de carbon, comerțul şi negocierea emisiilor, menționate la articolul 
6 din Acordul de la Paris, care au fost amânate până în anul următor. Unii 
participanţi au adus critici formulării Pachetului Climatic, întrucât textul nu 
a fost suficient de convingător pentru a declanşa măsuri rapide şi concrete. 
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În cadrul COP 24 a fost salutată cu entuziasm finalizarea şi lansarea în 
octombrie 2018 a Raportului special al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC)16 referitor la o încălzire globală de 1,5°C 17.

În cuvântul său de deschidere din cadrul Conferinţei, Secretarul General al 
ONU, António Guterres a lansat un semnal de alarmă spunând că „nu mai este 
timp pentru negocieri fără sfârşit”şi referindu-se la Raportul IPCC a declarat 
că „dacă vom eşua în reducerea emisiilor , gheţurile Arcticii şi Antarcticii vor 
continua să se topească, recifurile de coral vor fi distruse treptat, va creşte 
nivelul oceanelor şi din ce în ce mai mulţi oameni vor muri din cauza poluării, 
lipsa apei va fi devastatoare pentru o mare parte a populaţiei, iar costurile 
dezastrelor vor creşte cu viteza fulgerului”.18

Trebuie menţionat faptul că la Katowice, ţările mari producătoare de petrol, 
Arabia Saudită, SUA, Rusia şi Kuweit au manifestat lipsă de interes în ceea ce 
priveşte Raportul Special al IPCC, lansat în 2018 şi prezentat în cadrul Conferinţei, 
subliniind de comun acord doar că „au luat notă” de acesta. Se poate spune că 
tensiunile constante dintre apărătorii mediului şi realizatorii de profit continuă şi 
în prezent, fiind un factor determinant în eşecul reducerii încălzirii globale. 

Raportul din 2018 al IPCC şi încălzirea globală avertizează că, dacă rata 
actuală a emisiilor de gaze cu efect de seră nu este atenuată, temperaturile 
globale vor creşte între 2030 și 2052, provocând crize majore. Conform 
raportului, prevenirea unor astfel de crize va necesita o transformare rapidă şi 
fără precedent în istoria economiei globale. Fenomele meteo extreme au luat 
tot mai multă amploare, topirea gheţurilor Arcticii şi creşterea nivelului mării 
nu sunt singurele evenimente climatice îngrijorătoare. Raportul prezintă 
beneficiile limitării încălzirii la 1,5°C comparativ cu nivelul de 2°C. Dacă 
această limitare va fi o reuşită, mai puţin cu 420 de milioane de oameni vor 
suferi de valuri de căldură severe, vor supravieţui o parte din recifurile de 
corali, se va preveni dispariţia mai multor specii de plante şi animale şi vor fi 
protejate pădurile şi mlaştinile. Prin Acordul de la Paris din 2015, omenirea 
s-a angajat să limiteze creşterea temperaturii la 2°C faţă de era preindustrială 
şi ideal la 1,5°C. Raportul IPCC arată o diferenţă „netă” între impactul acestor 
obiective asupra valurilor de caniculă sau asupra creşterii nivelului apelor 
mării. Însă angajamentele asumate de semnatarii de la Paris ar duce lumea la 
o creștere a temperaturii cu 3°C.
16 Organismul ONU pentru evaluarea ştiinţei privind schimbările climatice.
17 A se vedea Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice 
(IPCC) referitor la o încălzire globală de 1,5 C (Special Report on Global Warming of 
1.5 C), disponibil pe https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_
Report_High_Res.pdf
18 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-
opening-cop-24
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Astfel, Preşedinţii precedentelor COP au lansat la Katowice „un mesaj fără 
echivoc” privind ambiţiile asumate. Orice întârziere a punerii în practică a 
acestora ar face din ce în ce mai dificilă şi mai costisitoare o reacţie concertată 
la schimbările climatice.

Alte evenimente importante
După COP 24, în perioada 29 aprilie – 10 mai 2019, au avut loc întâlnirile celei 

de-a paisprezecea Conferinţe a părţilor la Convenţia de la Basel privind controlul 
transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, celei 
de-a noua Conferinţe a părţilor la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii 
organici persistenţi şi a celei de-a noua Conferinţe a părţilor la Convenţia de la 
Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul 
comerțului internațional. La aceste conferințe au fost prezente state părţi la Convenţii, 
dar şi state care vor să adere la acestea, organizaţii internaţionale precum UNEP, 
UNIDO, UNDP şi ONG-uri internaţionale. În contextul exercitării Președinției la 
Consiliul Uniunii Europene, România a asigurat coordonarea poziției comune a 
celor 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Tema principală a întâlnirilor Conferinţei părţilor la Convenţia de la 
Basel a fost „O planetă curată, oameni sănătoși: o bună gestionare a deșeurilor 
și a substanțelor chimice”. Convenţia de la Basel19 reglementează controlul 
transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase, precum şi eliminarea 
acestora. Subiectul de pe agenda COP 14 Basel s-a referit la poluarea marină 
cu plastice şi microplastice. COP 14 şi-a propus să găsească soluţii convenite 
de cele 187 de ţări părţi la Convenţie cu privire la gestionarea ecologică a 
deşeurilor din plastic şi consolidarea controlului transportului internaţional 
al acestora. COP 14 Basel a adoptat ghiduri tehnice privind: gestionarea 
raţională din punct de vedere ecologic a deşeurilor periculoase şi a altor 
deşeuri, a deşeurilor menajere şi a celor contaminate cu poluanţi organici 
persistenţi. S-au adoptat măsuri referitoare la o mai bună punere în aplicare a 
prevederilor Convenţiei de la Basel.

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (POPs) are 
ca scop protejarea sănătății umane și a mediului față de chimicalele persistente 
în mediu pe termen lung, prezentând pericolul de afectare a lanţului trofic.20 
19 Ratificată de România în 1991.
20 Convenția de la Stockholm a fost ratificată de România prin Legea 261/2004 pentru 
ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți, publicată în M. Of., nr. 638 din 
data de 15 iulie 2004.
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Țările în curs de dezvoltare au solicitat asistență tehnică și financiară pentru 
consolidarea capacităților de gestionare ecologică a substanțelor menționate.

Convenția de la Rotterdam21 este un tratat multilateral pentru promovarea 
responsabilității comune pentru importul de substanțe chimice periculoase. 
Convenția promovează schimbul de informații și solicită exportatorilor de 
produse chimice periculoase utilizarea etichetelor. Țările semnatare pot 
decide să permită producătorilor de substanțe chimice să încheie un tratat și 
să le solicite să îl respecte.

În cadrul celei de a 9-a Conferinţe a părţilor privind Convenţia de la 
Rotterdam, din aprilie-mai 2019, după 15 ani de încercări de găsire a consensului 
între Părţi, a fost luată o decizie istorică în data de 8 Mai 2019 s-a dat primul 
vot COP din istoria de 20 de ani a Convenţiei de la Rotterdam, adoptându-se 
astfel noua anexă VII privind procedura şi mecanismul de conformitate. 
S-a decis listarea substanțelor chimice Hexabromciclododecan (HBCDD) şi 
a Foratului în anexa III a Convenţiei de la Rotterdam22, supunându-le unei 
proceduri de consimţământ prealabil în cunoștință de cauză, ce permite țărilor 
să cunoască nivelul importului acestor substanțe chimice pe teritoriul lor şi să 
aplice măsuri de gestionare a riscurilor. În ceea ce privește listarea substanțelor 
chimice s-au înregistrat progrese remarcabile. Până în acest moment sunt 161 
de state semnatare, sporind astfel nivelul de protecție a sănătății umane și a 
mediului. S-au adoptat de către ţările participante decizii privind aspectele 
comune ale celor trei Convenţii. 

În iunie a avut loc Conferința ONU de la Bonn privind schimbările 
climatice. Evenimentul s-a axat pe pregătirile următoarei Conferinţe a părților. 
Reprezentanţii unor state au încercat să minimalizeze importanţa concluziilor 
Raportului IPCC menționat anterior. Totodată au existat tergiversări în 
negocierile privind emisiile de carbon, și s-au dezbătut viitoarele angajamente 
financiare pentru acţiuni.

Summit-ul ONU pentru Acțiuni Climatice, New York, 23-26 septembrie 
2019

Cu prilejul celei de a 74-a Adunări Generale a ONU, în perioada 23-26 
septembrie, a avut loc la New York, Summit-ul pentru Acțiuni Climatice 
având ca temă „Combaterea schimbărilor climatice și sustenabilitatea”.
21 Denumire oficială: Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil 
în cunoștință de cauză pentru anumite produse chimice periculoase și pesticide în comerțul 
internațional.
22 Ratificată de România în 2003.
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Secretarul General ONU António Guterres a lansat un apel23 către toți 
liderii lumii să prezinte nu doar discursuri, ci propuneri concrete și planuri 
realiste pentru majorarea contribuțiilor fixate până în 2020 în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu effect de seră cu 45% în următorii zece ani, 
având ca țintă zero emisii până în 2050. Obiectivul major al Summit-ului a 
fost acela de a solicita țărilor să își reformeze și transforme economiile pentru 
a se ralia realizării Obiectivelor globale de dezvoltare durabilă ale Agendei 
2030. 

Odată cu acest Summit a avut loc și Summit-ul tineretului pentru climă în 
contextul rolului tinerei generații în gestionarea provocărilor climatice. Tineri 
lideri ai unor programe de prevenire a schimbărilor climatice au prezentat 
propunerile lor pentru soluții în domeniu. Profitând de oportunitatea 
participării lor la Summit, aceștia s-au putut adresa factorilor de decizie la cel 
mai înalt nivel vorbind despre lumea pe care au moștenit-o și atrăgând atenția 
guvernelor, sectorului privat și societății civile asupra urgenței cu care trebuie 
intensificată prevenirea și combaterea schimbărilor climatice. 

Majoritatea participanților și-au exprimat îngrijorarea că nu se va atinge 
ținta globală a reducerii emisiilor. Este imperios necesar ca în planurile de 
acțiune privind clima, cunoscute și sub termenul de Contribuțiile fixate în urma 
Acordului de la Paris24, guvernele să reflecte majorarea acestor contribuții prin 
angajamente pe termen scurt, până în 2020, și prin angajamente pe termen 
mediu, pînă în 2030. S-a reiterat faptul că la nivel gobal, până la sfârșitul acestui 
secol, 1,5°C reprezintă limita sigură pentru încălzirea globală din punct de 
vedere social, economic, politic și științific, dar pentru atingerea acestui țel 
trebuie să se ajungă neapărat la zero emisii până în 2050.

S-a concluzionat că alături de organizațiile societății civile și reprezentanții 
concernelor industriale, țările trebuie să abordeze situațiile de urgență 
climatică concentrându-se pe șase „portofolii de acțiune”: tranziția energetică; 
finanțare pentru acțiuni climatice și prețuri pentru emisii de carbon; tranziția 
industriei; soluții bazate pe natură/energie „verde”; contribuția orașelor și 
acțiuni locale; rezistență și adaptare.

Au fost lansate de comun acord inițiative pentru schimbare menite să 
accelereze înfăptuirea acțiunii globale de reducere a emisiilor și să consolideze 
capacitateta de adaptare la schimbările climatice. 70 de țări s-au angajat să 
elaboreze planuri climatice mai ambițioase până în 2020 pentru a se putea 
ajunge la zero emisii până în 2050. Dar, deși acestea reprezintă o parte 
23 https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19747.doc.htm
24 A se vedea Acordul de la Paris, publicat în JO L 282 din 19 septembrie 2016, disponibil pe https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO 
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importantă a populației globului, ele sunt responsabile doar pentru un procent 
de 10% din emisiile de gaze cu efect de seră din întreaga lume. 

Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia 
și Slovacia au anunțat că vor acționa pentru eliminarea treptată a utilizării 
cărbunelui. Republica Coreea a anunțat că va închide 4 centrale electrice pe 
cărbune, urmând ca până în 2022 să mai închidă încă șase și să își dubleze 
contribuția la Fondul Verde pentru Climă25. 

Alianța Energie fără Cărbune s-a extins și în prezent inlcude 30 de țări, 22 
de state și 31 de corporații care s-au angajat să prevină și să stopeze construirea 
de noi centrale pe cărbune.

S-au discutat modalități de îmbunătățire a eficienței energetice. Coaliția 
„Clubul celor trei procente” lucrează pentru a stabili o creștere anuală globală 
a eficienței energetice cu trei procente. Multe țări au anunțat noi contribuții la 
Fondul Verde pentru Climă – mecanismul oficial financiar destinat asistenței 
pentru țările în curs de dezvoltare pentru adaptarea la schimbările climatice și 
atenuarea efectelor acestora. Franța, Germania, Norvegia și Marea Britanie au 
anunțat că își vor dubla contribuția la Fondul Verde pentru Climă.

Clubul Internațional pentru Dezvoltare Financiară26 – un grup de 24 de 
bănci naționale și regionale din întreaga lume – a anunțat mobilizarea sumei 
de 1 trilion de dolari SUA pentru proiecte climatice, pînă în 2025, din care cel 
puțin 100 de milioane vor fi alocate adaptării climatice. De asemenea, Clubul 
va lansa un parteneriat cu Fondul Verde pentru Climă pentru promovarea 
accesului direct la finanțare internațională pentru acțiuni climatice. Comisia 
globală pentru acțiuni de adaptare, sprijinită de guvernele Norvegiei, 
Suediei, Germaniei, Elveției, Olandei și Marii Britanii, precum și de UE, 
Banca Mondială și Fundația Bill și Melinda Gates, a anunțat un plan pentru 
sprijinirea a 300 de milioane de mici fermieri pentru ca aceștia să poată 
face față la fenomenele extreme și la șocurile climatice, în vederea creșterii 
veniturilor acestora, a asigurării securității alimentare și a împiedicării 
declinului ecologic27. Inițiativa „Mijloace de transport în sprijinul mediului” 
include planuri de acțiune pentru transportul în comun și pentru vehicule 
fabricate cu tehnologii care să producă zero emisii. 

Peste 100 de lideri politici au prezentat acțiuni concrete de realizare a 
țintelor în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris. Franța a anunțat 
că nu va încheia acorduri comerciale cu acele țări care se opun Acordului de la 
Paris. Germania s-a angajat la un program de neutralizare a emisiilor de carbon 
25 https://www.greenclimate.fund/home
26 În engleză, International Development Finance Club.
27 https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/cas_report_11_dec.pdf
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până în 2050. Uniunea Europeană a anunțat că cel puțin 25% din bugetul UE 
va fi alocat pentru activități privind prevenirea și combaterea schimbărilor 
climatice. Rusia a promis că va ratifica Acordul de la Paris, acceptându-l pe 7 
octombrie 2019.

Alte țări și-au luat angajamentul elaborării unor noi planuri până în 
2020. Se poate spune că s-a reușit stabilirea unei direcții clare pentru viitor 
și s-au evidențiat domeniile în care este nevoie de mai multă implicare din 
partea tututor segmentelor societății. ONU s-a angajat să supravegheze și să 
impulsioneze implementarea eficientă a inițiativelor Summit-ului.

Inițiativele Summit-ului au fost concepute astfel încât să se întreprindă 
acțiuni corecte pentru toți, în sprijinul celor vulnerabili și al susținerii 
locurilor de muncă, al reducerii poluării aerului în vederea asigurării unei 
vieți sănătoase. S-a acordat o atenție specială propunerilor în domeniul 
agriculturii, al sistemelor de adaptare climatică și avertizare timpurie menite 
să asigure protecția tot mai multor persoane care se confruntă în mod direct 
cu impactul schimbărilor climatice.

Toate aceste inițiative vor apărea pe portalul Acțiunii Globale pentru 
Climă a Convenției-cadru a ONU privind Schimbările Climatice. Pe acest 
portal28 va fi monitorizat progresul în implementarea Acordului de la Paris. 

COP 25, Madrid, 2019
În prezent la Madrid (2-18 decembrie 2019) se desfășoară Conferința 

ONU privind Schimbările Climatice, aflată la cea de a 25-a ediție29. 
Auspiciile internaționale sub care a început Conferința de la Madrid 

nu sunt tocmai favorabile: grevele de amploare din Franța, alegerile din 
Marea Britanie, lovitura militară din Bolivia (care deține 7% din pădurile 
amazoniene), despăduririle masive din Brazilia30 și Liban31, protestele din 
Hong Kong, precum și anunțul SUA de a se retrage din Acordul de la Paris.

COP 25 este considerată un moment esențial pentru revizuirea 
Mecanismului Internațional de la Varșovia pentru Pierderi și Daune.. Țările 
participante negociază planuri mai ambițioase pentru limitarea încălzirii 
globale la, 1,5°C. Participanții la Conferința de la Madrid vor stabili de comun 
28 https://climateaction.unfccc.int/
29 Inițial Conferința trebuia să aibă loc în Brazilia, dar guvernul a trebuit să își retragă 
candidatura de a găzdui evenimentul datorită constrângerilor bugetare și a alegerii unei noi 
administrații la începutul anului. Se stabilise apoi desfășurarea Conferinței la Santiago de 
Chile, dar a fost contramandată, deoarece guvernul a declarat că anulează propunerea inițială 
în contextul tulburărilor sociale și protestelor populației cu privire la situația economică.
30 https://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_destruction.html
31 https://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/Lebanon.htm
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acord orizontul temporal pentru implementarea Acordului de la Paris, care 
reprezintă la ora actuală cel mai bun cadru internațional de combatere a 
schimbărilor climatice.

Fiecare țară trebuie să-și definească acțiunile climatice precizând modalități 
privind fixarea parametrilor, stabilirea țintelor, măsurarea progresului, și 
raportarea în mod transparent a eforturilor depuse pentru reducerea încălzirii 
globale. Aceste standarde alcătuiesc așa numitul caiet de reguli Paris – cadrul 
de reglementare al Acordului de la Paris32. Acesta este mijlocul prin care țările 
vor pune Acordul în practică. 

Multe dintre țările în curs de dezvoltare își doresc prevederi mai puternice 
privind Mecanismul pentru Pierderi și Daune și susțin că trebuie să se asume 
răspundere atât pentru daunele din trecut, cât și din prezent. 

Articolul 6 din Acordul de la Paris ar trebui să clarifice modul în care va 
funcționa un sistem global de comercializare a emisiilor, dar țările nu au fost 
încă de acord cu privire la modul de punere în aplicare a acestuia. O piață 
echitabilă a carbonului ar împiedica contorizarea dublă a emisiilor și ar putea 
contribui la stimularea acțiunilor climatice la nivel global. Multe schimbări 
climatice sunt ireversibile, iar fenomenele extreme au efecte pe termen lung. 
Țările bogate sunt solicitate să aloce fonduri pentru cele mai sărace pentru 
ca acestea să poată face față dezastrelor naturale. Cel mai important cadru 
în acest sens rămâne Mecanismul de la Varșovia, dar unele țări dezvoltate 
urmează să își limiteze contribuțiile în acest sens.

Prevederile articolului 6 al Acordului de la Paris vizează trei mecanisme 
separate pentru „cooperarea voluntară” în vederea atingerii obiectivelor 
privind clima33: două se bazează pe piețe, iar al treilea pe „abordări care nu 
se bazează pe piață”34. Este necesar ca liniile de implementare ale articolului 
6 să fie stabilite și să se clarifice modalitățile prin care țările pot opera 
dincolo de granițe pentru negocierea emisiilor în vederea atingerii 
obiectivelor. Controversa apare datorită faptului că există pericolul ca țările 
dezvoltate să cumpere credite de emisii   35.
32 În mare parte acest cadru de reglementare a fost redactat la Katowice, în Polonia, în cadrul 
COP 24.
33 https://www.carbonbrief.org/in-depth-q-and-a-how-article-6-carbon-markets-could-make-
or-break-the-paris-agreement
34 A se vedea art. 6, alin. (8), Acordul de la Paris, publicat în JO L 282 din 19 sep tem-
brie 2016, disponibil pe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri= 
CELEX:22016A1019(01)&from=RO
35 Dacă un astfel de credit este vândut de la o țară la alta, de exemplu dacă Norvegia plătește 
pentru refacerea unei porțiuni din pădurea amazoniană care absoarbe bioxidul de carbon, 
aceasta va primi un credit pentru reducerea emisiilor, dar nu și Brazilia. Dacă ambele ar 
primi aceste credite, atunci s-ar ajunge la o contorizare dublă.
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Pe de cealaltă parte, există state, precum Brazilia, China și India, care 
doresc să comercializeze surplusul de credite vechi aparținând Mecanismului 
de dezvoltare curată36 pe piața care se va înființa în baza Acordului de la Paris. 
Însă, în cazul acestui mecanism s-au reclamat abuzuri în materie de drepturile 
omului și corupție, și se consideră că majoritatea proiectelor derulate prin 
acesta nu vor duce la reducerea de emisii.37 Potrivit criticilor, creditele utilizate 
în Mecanismul de dezvoltare curată, având o valoare mică, nu ar trebui să facă 
parte dintr-un sistem nou de comercializare a creditelor.38

Ecologiștii sunt de părere că sunt necesare reguli stricte pentru a asigura 
succesul oricărui sistem global de comercializare și pentru a preveni dubla 
contorizare – în care atât statul care vinde credite, cât și statul care cumpără 
creditele revendică reducerea de carbon.39

Dacă nu se va ajunge la un acord în privința articolului 6 la Madrid, 
discuțiile vor fi reluate la COP 26, care se va desfășura în anul 2020 la Glasgow, 
la 5 ani de la semnarea Acordului de la Paris.

Concluzii
După Acordul de la Paris au existat mari aşteptări în ceea ce priveşte 

accelerarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice prin acorduri tot 
mai ambiţioase menite să protejeze drepturile omului de efectele distrugătoare 
ale acestora. Anul 2020 va fi un an al responsabilităţii şi al unor noi evoluţii în 
dreptul mediului.

În toate negocierile şi procesele legate de elaborarea unor declaraţii sau 
acorduri, principiile transparenţei, participării şi responsabilităţii au un rol 
extrem de important. Participarea, nu numai că este un drept al omului, ci 
reprezintă totodată un catalizator pentru exercitarea tututor celorlalte drepturi 
şi pentru asigurarea dezvoltării durabile. Voinţa politică a statelor trebuie 
menţinută şi susţinută şi de implicarea fiecărui segment al societăţii. Fără 
această voinţă politică, fără puterea şi dorinţa de implementare a mecanismelor 
şi instrumentelor internaţionale astfel încât acestea să nu rămână doar vorbe 
pe hârtie, vom sfârşi prin a pierde lupta cu schimbările climatice.

„Făgăduinţa progresului moral conţinută în sensibilitatea umanitară 
contemporană va rămâne sterilă dacă nu ştim să schiţăm cadrul politic în care 
ea va putea produce efecte reale şi durabile. Nu va exista o ordine nouă decât 
36 În engleză, Clean Development Mechanism, stabilit de Protocolul de la Kyoto.
37 https://www.climatechangenews.com/2019/12/02/article-6-issue-climate-negotiators-cannot- 
agree/
38 https://www.dw.com/en/cop25-controversial-carbon-markets-take-center-stage/a-51455559
39 https://www.dw.com/en/cop25-controversial-carbon-markets-take-center-stage/a-51455559
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dacă acceptăm în mod hotărât constrângerile vechii ordini, cu alte cuvinte 
constrângerile condiţiei noastre politice. Iar aceste constrângeri comportă la 
rândul lor o făgăduinţă, aceea de a înfăptui umanitatea omului fără iluzie, dar 
în adevărul naturii sale politice.”40 
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40 A se vedea Pierre Manet, Cum de putem trăi împreună 16 lecții de filozofie politică pe 
interesul oricui, trad. Mona Antohi, Ed Humanitas, București, 2017.
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RESPECTING THE RIGHTS OF UNACCOMPANIED MIGRANT 
CHILDREN IN EUROPE*

FABIANA FRAGNITO**

Abstract:
Copiii migranți neacompaniați reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de 

migranți. Statele trebuie să poată acorda protecția necesară în baza dreptului internațional și 
a reglementărilor aplicabile la nivel regional. Interesul superior al copilului trebuie să prevaleze 
în orice situație. Lucrarea de față prezintă principalele instrumente juridice utilizate la nivel 
european, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, și dezvoltarea acestora.

Cuvinte cheie: migrație, refugiați, solicitanți de azil, migranți, copii neacompaniați, 
protecție internațională

Résumé:
Le respect des droits des enfants migrants non accompagnés en Europe. Les enfants 

migrants non accompagnés représentent une catégorie de migrants des plus vulnérables. 
Les Etats devraient leur garantir la protection nécessaire fondée sur le droit et les règlements 
internationaux appliqués au niveau régional. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer 
dans toute situation. Cette étude est centrée sur la présentation des principaux instruments 
légaux utilisés au niveau européen, y compris au niveau de l’Union Européenne, et sur leur 
développement. 

Mots-clés: migration, réfugiés, demandeur d’asile, migrants, enfants non accompagnés, 
protection internationale

1. Introduction
At birth, we do not distinguish ourselves from others. All human beings 

are born with the same rights. We are part of a whole. Moreover, to exist means 
to coexist and we are in a relationship with all people, without distinction 
based on sex, race or other features. 

Foreign minors are affected by multiple vulnerabilities, because they are 
foreign and minors at the same time; moreover, they may be unaccompanied 
and they are entitled to international legal guarantees, including safeguards 

  * This article is part of a research conducted during the internship at the Romanian Institute 
for Human Rights (RIHR).
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on the status of the child, refugee1, migrant2 and/or asylum seeker3. There 
are different forms of international protection: the refugee status, subsidiary 
protection (previously defined as “conditioned humanitarian protection”). 
Under this type of protection, the vulnerable categories are taken into account.4 
States should respect and protect the rights of these vulnerable categories, 
according to the obligations they committed to under the ratification of various 
conventions. It is important to note that international legislation evolved with 
regard to the centrality it has assumed from the perspective of protecting the 
foreign minor through the Convention on the Rights of the Child (CRC) of 
1989. International law is not the only one manifesting interest in the delicate 
issue of protection of unaccompanied migrant minors. At regional level, the 
European Union saw important developments, considering the positive activity 
of the European Court of Justice that nowadays is important for national 
legislators, and the European Asylum System, which needs improvements 
in the field of migration and mostly in the field of children migration. In 
addition, in June 2019, the Council of Europe called on Member States to 
assume more responsibility for rescuing migrants at sea and protecting their 
rights. “European states` approach to migration in the Mediterranean Sea has 
become much too focused on preventing refugees and migrants from reaching 
European shores, and less involved in the humanitarian and human rights 
aspects. This approach is having tragic consequences”, stated Dunja Mijatović, 
Council of Europe Commissioner for Human Rights.5 The Recommendation 
identifies the deficiencies of the migration field in Europe, and aims at helping 
Member states to reframe their response according to human rights standards.

2. General aspects
Depending on the age of the migrant minors and their “physical and 

mental immaturity”, they should be considered as being affected by an 
1 Refugee is the term that describes a person fleeing war or persecution and crossing an 
international border.
2 Migrants are people who move from their country of origin where they used to live, to 
another country and the motivations can be different.
3 According to Noul Dicţionar universal al limbii române, Litera Internaţional, Ediţia a Treia, 
2008, p. 146, asylum implies “not to be caught” or “not to be arrested”, which involves, 
“protection against persecution”.
4 For unaccompanied migrant children, temporary protection see Zlătescu M. I., Migration 
and Law, RIHR, Bucharest, 2014.
5 See Council of Europe, Lives Saved. Rights protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the Mediterranean, June 2019, https://rm.coe.int/lives-saved-
rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
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objective vulnerability6. According to UNHCR, in 2016, in central Europe, 
unaccompanied and separated minors represented, in average, 2-3% of all 
asylum applications. In some countries, the rate reached as high as 10%. 
The UNHCR addresses the risks and needs of unaccompanied minors and 
separated children in the Age, Gender and Diversity strategy (AGD).7 The 
number of migrant children arriving unaccompanied to Europe remained 
high at the beginning of 2018 and throughout the year. 

It is worth mentioning that the European Commission’s Directorates-
General – the Directorate-general for Migration and Home Affairs (DG 
HOME) and the Directorate-general for Justice and Consumers (DG JUST) –  
continued to monitor the progress made by Member States in implementing 
the Communication on the protection of migrant children of April 20178, 
and to support the Member States (including with funding) to achieve these 
objectives. On the one hand, most Member States did not report or incur 
any significant increase or decrease of staff working with asylum-seeking 
unaccompanied minors, but on the other hand, half of all Member States 
reported developments in improving the protection and care of unaccompanied 
minors, mostly in legislation and practice. 

The term “foreign” has different nuances/connotations and a univocal 
notion is impossible to formulate. There are three universally used terms to 
define a foreigner: migrant, asylum seeker and refugee. In the EU, Council 
Directive 2004/83/CE, defines minimum standards for the qualification and 
status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons 
who need international protection. The forms of protection that are available 
to foreign citizens of the host country are the refugee status, subsidiary 
protection and temporary protection. 

The refugee status and the subsidiary protection are different types of 
protection. Foster is granted to those who, in their country of origin/usual 
residence, are subject to persecution due to race or nationality, membership 
in a specific social group, religious or political conviction, or to those whose 
fear of persecution is well founded. Subsidiary protection is for those who do 
6 See Geraci A., “Il minore straniero non accompagnato nel diritto internazionale, dell’Unione 
Europea e italiano: criticità attuali e prospettive future”, in La comunità internazionale, 
4/2017, pp. 585-608, cit., The preamble to the Convention on the Rights of the Child, 20 
November 1989.
7 See UNHCR website https://www.unhcr.org/ceu/90-enwhat-we-docaring-for-the-
vulnerableunaccompanied-minors-and-separated-children-html.html
8 COM(2017) 211 final, Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council, The protection of children in migration, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_
communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf



75DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2019

not qualify for refugee’s status but are at risk of serious harm if they return 
to their country of origin and are unable/unwilling to seek protection there.9 
Generally, asylum-seekers are one of the most vulnerable groups of people in 
the world. This group includes unaccompanied children separated from their 
parents or from other adult having them in his or her care. 

3. Particularities of the international and European protection of un-
accompanied minors

The 2016 Global trends forced displacement Report of the UN High 
Commissioner for Refugees specified that 65.6 million people sought 
protection and living opportunities in another country than their country of 
origin.10 Migrant minors arrive in Europe from third States (Eritrea, Libya, 
Somalia and Afghanistan), countries that are theatres of war and civil conflicts. 
With regard to the age of this category of minors and their physical and 
mental immaturity, the definition of minor is included in the most important 
instrument of international law, the UN Convention of 1989 on the Rights of 
the Child. The CRC is an important instrument in the field of Human Rights, 
which places full and definitive recognition of the rights of the child. The first 
article establishes that a minor must be understood as: “every human being 
under the age of eighteen, unless he or she has reached maturity beforehand 
by virtue of the applicable legislation”. Thus, minors have rights, recognized 
and guaranteed by the CRC, in accordance with their nature of living human 
beings. The CRC is one of the instruments of international law, which have 
contributed to the recognition and expansion of the sphere of rights of the 
child. It is necessary first that minors should be considered children and 
consequently, through the instrument of law, states should recognize all of the 
guarantees required, by virtue of the universal principle of the “best interests of 
the child”.11 Article 3 of the CRC, provides that “the best interests of the child 
must always be the main parameter of reference in all decisions concerning 
the child, taking into account his cultural and social background, as well as 
his primary needs concerning the person and all the elements of particular 
vulnerability”. 
9 Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection in V4 Countries (Updated 
Report) V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism Report 
2019.
10 UNHCR, Global trends forced displacement 2016, on the website, www.unhcr.org
11 See Martone A., “The treatment of unaccompanied foreign minors between European 
provisions and national legislation”, in CAGGIANO, pp. 297.
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By contrast, in the Geneva Convention of 1951 relating to the status of 
refugees there are no specific references to the particular vulnerability of 
children. However, the absence of specifications has not prevented UNHCR 
from addressing the issue. The High Commissioner, in the UNHCR 
recommendations and programs, promoted the importance of considering 
minors as active subjects and holders of rights12. Therefore, it highlights the 
importance of minors’ rights and the proper evaluation of their “best interest”. 

It seems necessary to analyse the minor-foreigner binomial, in the case 
in which the minor is affected by multiple vulnerabilities, given the situation 
they are facing, migrant and/or refugee, and at the same time owner of rights 
connected with their nature of minor age. In addition, if migrant children are 
unaccompanied, the problem of defining an “unaccompanied foreign minor” 
occurs, considering the failure to clearly define it at international law level. 
The General Comment No. 6 adopted by the Committee on the Rights of the 
Child in 2005 clarifies that with regard to “the treatment of children separated 
from their families and unaccompanied children, outside their country of origin, 
there are two distinct definitions: on the one hand that of separated children 
and on the other, that of unaccompanied children.13 The “locus ingressum” 
of unaccompanied foreign minors must be analysed. The choice of “locus 
ingressum” depends on push and pull factors, which are different from each 
other. 

Access by sea, remains one of the most common paths taken into account 
by migrants but not the only one. Frontex maps show that, since 2015, access 
to Europe occurred primarily through the two routes of the Mediterranean: 
Central Mediterranean Route and Western Mediterranean Route. Nowadays, 
another important route is the Western Balkans route, usually left in the 
shadows in political debates. A number of 34,559 migrants (mostly Syrians 
and Afghans) entered on the Western Balkans route, and once they arrived 
in Greece and Bulgaria, they crossed the Western Balkans and returned to 
the European Union through the border with Serbia.14 However, migration by 
12 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Executive Commitee General Conclusion 
on International Protection No. 41 (XXXVII)– 1986; UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), Executive Commitee Refugee Children, 12 October 1987, No. 47 (XXXVIII)– 
1987; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Executive Commitee Conclusion on 
Children at Risk No. 107 (LVIII)– 2007.
13 See Bichi R., “Separated children, un fenomeno europeo”, in Separated children: i minori 
stranieri non accompagnati, Milan, 2008.
14 Frontex Eastern European Borders Risk Analysis Network Quartely Report, Quarter 2. 
April – June 2015, frontex.europa.eu; and also UNHCR, Flows through Western Balkans 
Route. Daily estimated arrivals 1 October – 11 December 2015, see the website data.unhcr.
org
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sea remains one of the most complex issues. In the International Law of the 
Sea the connection between the status of a minor migrant in each different 
maritime area and the international rules applicable to this status is of outmost 
importance. On the one hand, each State can determine its own immigration 
policies, and on the other, it cannot limit the protection of fundamental 
human rights that should be respected. The International Tribunal for the 
Law of the Sea has stated “that humanitarian provisions must be applied to the 
Law of the Sea as in any other area of international law”, in judgment Saiga 
No. 2, and that “States Parties to the 1994 Law of the Sea Convention must 
fulfil obligations under international law, in particular human rights law”, in the 
Louisa judgment.15 

With regard to the inclusion of unaccompanied minors, they could 
be refugees, defined as such. The Refugee Status Convention of 1951 and 
the New York Protocol of 1967 establish that coastal states are required to 
apply all provisions to their territorial sea, in accordance with the rules of 
general international law, among which, the important principle of non-
refoulement, enshrined in art. 33 of the Refugee Convention.16 The purpose 
of prohibiting the refoulement should be seen as extension rationae loci to this  
maritime area17, and EU law and the ECHR18 prohibit the rejection at borders 
of persons at risk of persecution or other serious harm.19 Article 2 of the 
CRC establishes the principle of non-discrimination. Thus the child should 
not be given unjustifiably different treatment on reasons of political or other 
opinion, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status, and 
“of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s 
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion national, ethnic 
or social origin, property, disability, birth or other status”. Article 8, of the 
above Convention, provides that each State Party has the obligation to protect 
the child. This complex obligation consists in guaranteeing to the child the 
right to assistance in the country in which they are requesting protection, in 
adopting appropriate measures for the enjoyment of fundamental rights, as 
15 Sentence “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent e Grenadines v. Guinea), 1 July 1999, in ITLOS 
Reports, 1999, p. 62, par. 155; and “Louisa” (Saint Vincent e Grenadines v. Spanish), 28 May 
2013, in ITLOS Reports, 2013, p. 46, par. 155.
16 See Ronzitti N., Introduction to International Law, Turin, 2016.
17 See Virzo R., “Coastal States and the protection of migrant children at sea”, in Migrant 
Children, Napoli, 2016.
18 European Convention on Human Rights.
19 See European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on European law relating 
to asylum borders and immigration, 2014.
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set forth in art. 22 of CRC.20 The abovementioned principles are supported 
by a fundamental principle and right enshrined in art. 3 of the CRC, that the 
child’s best interest should prevail. This is now seen as a criterion – guide, in 
determining any decision that has a decisive impact on the life of the child, 
especially regarding an unaccompanied migrant children’s life. 

The rights of foreigners theme encompasses a series of issues, which are 
comprised within the framework of the right of foreign minors, mostly of 
those not accompanied. The minor is a subject potentially exposed to various 
factors of weakness and vulnerability and needs a high level of protection. 
The international dimension of protection further establishes and defines 
the minor as self-determinable and capable of expressing conscious and 
autonomous manifestations of self. Despite the universal recognition of the 
“best interest of child” as criteria21, it is often violated and disregarded because 
children’s rights are “subtle rights”.22 These rights are fragile and delicate. 
Many times their protection has been avoided by using the escamotage of legal 
capacity and the authoritative element of parental authority. Sometimes, in 
the case of foreign minors, the clause of the protection of their preeminent 
interest was used for actually hiding inefficiencies, poor coordination, scarcity 
of resources and the lack of legislation in the field of immigration that does 
not always respond to the real needs of these children. 

The increase in the number of migrant children, including separated and 
unaccompanied children, has led the international community to talk about 
possible forms of cooperation to protect children as the most vulnerable 
individuals. In 2014, the United Nations General Assembly, by Resolution 
No. 69/187, urged all Member States to deal with the irregular migration of 
children, promoting the protection of their rights and fundamental freedoms. 
State Parties of the CRC should take all the necessary measures to implement 
the rights enshrined in it while the best interest of the child should guide 
the legislation, policies and measures put in place by States in the legislation 
regarding the protection of the child.23 In addition, the 1989 Convention 
establishes the obligation of the State Parties to apply the rights enshrined 
in the Convention on their entire territory and to all minors who are under 
20 See Parisi N., “The status of the unaccompanied migrant in the light of European law: 
the contribution of international jurisprudence on the subject of international protection and 
detention”, in, QuestioneGiustizia,3/2014, 156 ss; cit., art. 2, 8 and 22 of CRC.
21 Art. 3 and 12 of CRC; Art. 24 EU Charter of Fundamental Rights.
22 See Bobbio N., I diritti sottili del bambino, Rome, 2007.
23 See Geraci A., The unaccompanied foreign minor in international law, of the European 
Union and Italian: current criticalities and future prospects, cit., Resolution adopted by the 
General Assembly of the United Nations, Migrant Children and Adolescents, 69/187, 2014.



79DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2019

their jurisdiction (art. 2, par. 1, CRC). On this point, in its General Comment 
No. 6 of 2005 on the treatment of minors separated from their families and 
unaccompanied outside their country of origin, the Committee of the Rights 
of the Child (CRC Committee), stated that these rights should be: “available 
to all children – including asylum-seeking, refugees and migrant children– 
irrespective of their nationality, immigration status or statelessness”.24 There are 
practices of migrants’ rejection by various Contracting States, especially at sea 
by the authorities of a coastal State and such practices are illegitimate. The 
harm is even greater in case of the rejection of migrant children, since this 
category is more vulnerable. By the principle of non-refoulement, enshrined 
in art. 33 of the Refugee Convention, the right of entry of the foreign minor 
should be guaranteed. Also, the CRC indicates the obligations of a State, first 
of all, to allow the entry of a minor, without implying any rejection, and then 
to start the necessary procedures for the identification and evaluation of the 
age of the minor.25 

4. European legislation concerning unaccompanied minors
Since the adoption of the Resolution of the EU Council on 26 June 1997 

the protection of foreign minors has been a topic of particular interest for the 
European Union, with a focus on this issue in the context of European asylum 
policies and legislation.26 The Treaty of Lisbon has introduced the protection of 
children`s rights as EU level objective as envisaged in art. 3 par. 3 of the Treaty 
on the European Union (TEU).27 Article 3 contains two important points for 
the supranational body: first, paragraph 3 which provides the protection of the 
rights of the child, and second, paragraph 5, in close connection with the first, 
referring to the strict observance of international law. 

Another legislative reference is the general protection of children’s rights 
in art. 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which 
grants the child the right to be protected and to receive the necessary care for 
24 General comments No. 6, of the Committee on the Rights of the Child, 3 June 2005, par. 12.
25 See Geraci A., “The unaccompanied foreign minor in international law, of the European 
Union and Italian: current criticalities and future prospects”, in The international community, 
4/2017, pp. 585-608.
26 See Palladino R., The protection of unaccompanied foreign minor in the building of a 
common European system of asylum, Milan, 2014.
27 Considerate: “the most symbolic constitutional change” with the Lisbon Treaty in the field 
of protection of minors. See Stalford H., Schuman M., “Are We There Yet? The Impact of 
the Lisbon Treaty on the EU Children’s Rights Agenda”, in Int. J. Children’s Rights, 2011, 
pp. 381-403.
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their well-being.28 Another reference to migrant minors is found in the Treaty 
on the Functioning of the European Union (TFEU). Article 79 refers to the 
protection of foreign minors in the context of the fight against trafficking in 
human beings and, specifically, the reference falls on two types of subjects: 
women and children, by virtue of their condition of greater vulnerability (both 
in the phases of crossing the borders and in reaching the reception centres for 
migrants).29 

With regard to the Stockholm Program approved by the European Council 
in December 2009, and the 2010-2014 Action Plan on unaccompanied 
minors, it should be mentioned that this was the subject of the Commission 
communication to the European Parliament and the Council on 6 May 2010, 
COM (2010) 213. The Program aims at providing a common approach to 
address the challenges related to the arrival of unaccompanied minors in 
the European Union. This approach is based on respect for children’s rights 
as defined by the EU Charter of Fundamental Rights and the CRC, as well 
as on solidarity between the countries involved and also on the cooperation 
with civil society and international organizations.30 In addition, with the 
Recommendation 1969 of 15 April 2011 on “Unaccompanied children in 
Europe: issues of arrival, stay and return”, the Council of Europe highlighted 
the need for greater cooperation between States and countries of origin with 
regard to migrant minors. The approach should rely on the basic principle 
according to which unaccompanied minors must be treated “first and above 
all as minors, not as migrants”, to be protected as such and independently of 
their status.

Through the best possible cooperation between Member States and third 
States, the European Union goals aim at adopting long-term solutions, to 
make the protection of migrant minors effective and efficient. 

The European Agency for Fundamental Rights (FRA) published two 
reports in 2016 and 2017: the former, dedicated to the migration issue, the 
latter, to the assessment of respect for fundamental rights in Europe. The 
28 See Geraci A., “Il minore straniero non accompagnato nel diritto internazionale, dell’Unione 
Europea e italiano: criticità attuali e prospettive future”, in La comunità internazionale, 
4/2017, pp. 585-608.
29 Ibidem; it should be noted that both subjects are more exposed to the risk of sexual 
exploitation, abuse and trafficking in human beings. From Lanzarote Committee Report: 
“The increased proportion of children applying for asylum who are unaccompanied is a 
rising concern since unaccompanied children are particularly vulnerable and exposed to 
a higher risk of sexual exploitation and sexual abuse compared to unaccompanied migrant 
children”, 3 March 2017.
30 See Martone A., “Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati tra disposizioni 
europee e normativa nazionale”, in CAGGIANO, pp. 297 e ss.
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reports reveal a series of critical issues, mostly related to the registration phase 
and then to the reception phase of migrant children. 

Conspicuous cogent laws and soft laws were adopted during the last decade  
by international organizations, and recent specific legislative provisions 
were adopted regarding age assessment. It is worthwhile mentioning the 
recommendations and other acts of the Council of Europe, United Nations 
agencies and position papers of international NGOs, including Médecins 
du monde and Save the Children. Most of the documents issued by 
international, governmental and non-governmental organizations specify 
that the age assessment procedure must be carried out following a holistic and 
multidisciplinary approach.31 The age evaluation procedure should be taken into 
consideration, because it affects the fundamental rights of the migrant minor. 

In Europe, European Union bodies addressed the matter, especially the 
Parliament and the Commission. It is necessary to mention art. 13 paragraph 
2 of Directive 2011/36/EU concerning the prevention and repression of 
trafficking in human beings and the protection of victims. This Directive 
replaces the Council framework decision 2002/629/GAI with reference to 
unaccompanied foreign minors requesting international protection; art. 25 
paragraph 5 of the Directive 2013/32/EU provides common procedures for 
the recognition and revocation of the status of international protection. The 
protection of an unaccompanied minor should be implemented as soon as 
they enter the territory. 

Among the cases submitted to the European Court of Human Rights for 
violations of the ECHR, attributable to the Member States are those due to 
problems deriving from the failure (or partial) transposition of the relevant 
EU law into the state system. Such poor implementation means negligent, 
inert and sometimes even intentional approaches of the State authorities that 
are not taking adequate measures of classification and accompaniment of 
unaccompanied migrant children. Specifically, this was stated in the judgement 
Rahimi v. Greece regarding the failure of the reception centre authorities to 
identify an unaccompanied migrant child and the assessment of their age in a 
reasonable time period.32 Moreover, in this case the unaccompanied migrant 
child was an asylum seeker detained in an adult detention centre. Another 
significant case, Darboe and Camara case v. Italy, was one in which the minors 
31 See Rozzi E., “In primo luogo minori? I diritti violati dei minori stranieri non accompagnati 
in Italia”, in Il diritto d’asilo, Report, Fondazione Migrantes. Minori rifugiati, vulnerabili e 
senza voce, 2017, pp. 247-284, in website: www.fondazionemigrantes.it; see also Moyersoen 
J., “Minori non accompagnati: l’articolata ed ostica questione dell’accertamento dell’età”, in 
Minori giustizia, 2017, fasc. 3, pp. 79-95.
32 ECtHR, sentence Rahimi v. Greece, 5 July of 2011.
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were identified as adults on the basis of X Rays examinations attesting that their 
bone age corresponds to that of two 18-year-old boys. In fact, the assessment 
of their age had taken place in violation of national and European legislation, 
and therefore, the authorities manifested illegitimate methods of execution.33 
It should be noted that the existence of a genus, unaccompanied migrant 
children, can be divided in two subgroups or species: unaccompanied minors 
who are not applicants for international protection and unaccompanied 
minors applying for international protection.34 

In general, according to the international protection procedure, it is 
necessary to specify who are the asylum seekers, even if they are minors. 
They are those subjects who seek shelter and protection in order to avoid 
dangerous situations or serious restrictions of their personal freedom suffered 
in the country of origin. Their situation is recognized and they are granted 
protection, precisely by virtue of the particular situation of social vulnerability 
in which they find themselves. Thus, they receive guarantees, access and the 
right to stay in the destination country.35 Minors must be included among 
asylum seekers, foreigners and stateless persons. It should be recognized that 
they rights are limited in their own country and that they need the effective 
exercise of the fundamental freedoms proper to each democratic nation. It is 
for this reason that they are submitting an application for recognition of the 
status of asylum.36 The main corollary of the right to asylum is the principle 
of non-refoulement, that is to say non-refoulement of foreigners or stateless 
persons, sanctioned in primis by art. 33 of the Refugee Convention, and 
in addition by art. 32, sanctioning the exception to the prohibition of non-
refoulement, where there is the possibility of being expelled from the host 
country for reasons of national security or public order. Furthermore, the 
unaccompanied foreign minor may be considered a refugee, pursuant, to art. 
1-A paragraph 2 of the 1951 Geneva Convention. Unaccompanied minors, and 
those who are not applicants for international protection, receive recognition 
of temporary protection, or subsidiary protection according to Directive 
2001/55/EU, that authorizes the migrant’s stay, even they are minors. The 
Qualification Directive 2011/95/EU defines the subsidiary protection. Over 
33 See Rozzi E., “L’accertamento dell’età e l’accoglienza dei minori non accompagnati 
all’esame della Corte EDU”, in Miniori giustizia, 2017, fasc. 3, pp. 220-228.
34 See Ippolito F., “(De) Constructing Children’s Vulnerability in European Law”, in Ippolito 
F., Iglesias Sanchez S. (eds.), Protection of Vulnerable Group. The European Human Rights 
Framework, Oxford, 2015, p. 23 ss.
35 See Roverso C., “La protezione internazionale: diritto d’asilo e status di rifugiato”, in 
Immigrazione e Diritto d’asilo, Padova, 2016.
36 Ibidem.
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a third of Member States implemented changes to their national legislation, 
policy or practice with regard to unaccompanied minors who do not apply 
for asylum, albeit to a varying degree as well. This is partly due to the fact that 
many Member States (e.g. the Czech Republic, Germany, Italy, Spain, Sweden, 
etc.) do not distinguish between provisions for unaccompanied minors, i.e. 
measures apply to all unaccompanied minors regardless of their status (as 
asylum-seekers or otherwise).37 Unaccompanied foreign minors who do not 
require international protection are a group that includes also those who 
receive a regular residence permit, without having applied for political asylum 
and without being victims of trafficking, but simply by virtue of their status as 
minors.38 They may obtain a certain degree of protection, based on different 
assumptions, as subjects eligible for subsidiary protection, because they are 
not European migrant minors who, despite not meeting the requisites for 
obtaining refugee status, could suffer serious harm or violations of their rights 
by repatriation to their country of origin. 

The current regulation of the European Union concerning the status of 
unaccompanied foreign minors is based on a series of programmatic acts, 
which have defined the main guidelines of the EU in providing protection to 
this category of persons favouring the development of their personality.39 In 
primis, the Council Resolution of 26 June 1997 on unaccompanied minors 
refers to the art K. 1 TEU, which considered these matters of common interest 
in the policy on asylum and immigration (limited to the conditions of entry 
and residence of third country nationals in the territory of the Member 
States).40 Although this resolution has outlined for the first time the notions 
of unaccompanied minor and separated minor, it does not have a binding legal 
nature. It offers the political basis for the future legislation of the European 
Union towards the protection of the fundamental rights that the Union has 
consecrated with the Charter of Nice, which with the entry into force of 
the Lisbon Treaty has obtained a binding legal recognition. The Charter of 
Fundamental Rights establishes in art. 24 the best interests of the child, which 
must be preeminent in all acts relating to minors, recalling art. 3 of the 1989 New 
York Convention, so that the principle of “best interests of the child” receives 
primary consideration also at European level, in the context of the European 
37 See European Commission, Annual Report on A&M 2018, 8 May 2019.
38 See Valtolina G., “Tra rischio e tutela. I minori stranieri non accompagnati”, in Studi 
emigrazione, 2016, vol. 53, fasc. 201, pp. 81-95.
39 See Palladino R., “La protezione dello straniero minore non accompagnato nel costruendo 
sistema comune europeo di asilo”, in Minori e immigrazione: quali diritti?, Napoli, 2015.
40 Council Resolution of 16 June 1997 on unaccompanied minors, third-country nationals (97 
/ C 221/03), in GUCE C 221 of 19 July 1997.



84 DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2019

Union’s political strategy in building a common European asylum system. 
The existence of a common asylum system enables the harmonization of the 
legal frameworks of European states and guarantees minimum standards of 
protection, standardizing definitions and procedures concerning international 
protection.41 The common European asylum system, for a homogeneous 
reconstruction, takes into consideration the following provisions: the Dublin 
III Regulation System 604/2013, the Directive No. 2011/95 (Qualification 
Directive) which replaced the previous Directive 2004/83/EC; Directive 
2013/32 (Procedures Directive) which replaced Directive 2005/85/EC; and 
Directive 2013/33 (Reception Directive) replacing the previous 2003/09/EC. 

The European system allows a foreigner or stateless person to obtain, in the 
event of a positive outcome of the screening of the application for protection, 
the recognition of the refugee status or, alternatively, that of a migrant worthy 
of subsidiary protection. The United Nations High Commissioner for Refugees 
has stated that the applicant for international protection has a real subjective 
right from the moment they enter the territory of the receiving State.42 The 
notion of refugee as outlined in article 1/A.2 of the 1951 Geneva Convention, 
was literally recalled by the Community legislator, since Directive 2004/83/
EC, the Qualifications Directive, was replaced by Directive 2011/95/EU, but 
it restricts the subjective scope of application for international protection 
to third-country citizens and to stateless persons, excluding citizens of the 
Member States. This exclusion of EU citizens from access to international 
protection seems to be in contrast with Article 42 of the Geneva Convention, 
which prohibits reservations and restrictions on the subjective applicability 
of the Convention itself and is in clear contradiction with the prohibition of 
non-discrimination.43 Therefore, the unaccompanied migrant minor can also 
be defined as a refugee if they meet the subjective conditions required, such as: 
being outside the country of origin; cannot or does not want to take advantage 
of the protection of the country of origin; complains of a well-founded 
fear of being persecuted for reasons related to race, religion and others.44 
The persecutory reasons referred in art. 1/A.2 of the 1951 Convention are 
important in the context of granting the refugee status, only the applicant must 
41 See Roverso C., “La protezione internazionale: diritto d’asilo e statusdi rifugiato”, in 
Immigrazione e Diritto d’asilo, Padova, 2016.
42 UNHCR: “Recognition of his refugee status does not therefore make him a refugee but 
declares him to be one. A person does not become a refugee because he is declared a refugee, 
but he is recognized as such because he is a refugee”. See UNHCR, Manual on procedures 
and criteria for determining refugee status, September 1979, Geneva.
43 See Morandi N. e Bonetti P., Lo status di rifugiato, 2013.
44 See Roverso C., “La protezione internazionale: diritto d’asilo e statusdi rifugiato”, in 
Immigrazione e Diritto d’asilo, Padova, 2016.
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demonstrate the logical connection, between one of the persecutory reasons 
and the possibility that these would be repeated in the future. In the European 
context, the treatment of unaccompanied migrant children falls within the 
framework of the Common European Asylum System (CEAS). 

The Dublin III Regulation no. 604/2013 is influenced by the 1989 
Convention on the Rights of the Child, and from its recitals it recalls the EU 
Charter of Fundamental Rights and the 1989 UN Convention. The Dublin 
Regulation no. 604/2013 recalls the “fundamental criterion” of the best 
interests of the child for the Member States and this criterion is consecrated 
in the moment the Regulation is applied. Article 6 reaffirms the central role 
of the “best interests”. In the field of asylum seekers, article 8 of the Dublin III 
Regulation outlines specific criteria for determining the competent State. If 
the applicant is an unaccompanied minor, the responsible Member State is the 
one in which a family member or sibling of the minor is legally located. In other 
cases, where the applicant unaccompanied minor has a relative living legally 
in another Member State, who can take care and offer protection for them, 
the Member State provides for the reunification of the child with the relative 
and this is the competent Member State45. Finally, if family members, siblings 
or relatives are staying in more than one Member State, the competence is 
determined on the basis of the best interests of the unaccompanied minor, 
provided this is “in the interest of the minor” which must be ascertained case 
by case. It remains an important issue if an unaccompanied minor, who has 
no relative legally living in the territory of a Member State, has submitted 
asylum applications in more than one Member State. On this point the Court 
of Justice intervened, for instance in the case MA, BT, DA, c. Secretary of State 
for the Home Department46, which acknowledges the extreme vulnerability 
of the unaccompanied foreign minor. The ruling states that if the latter has 
applied for international protection in more than one Member State, the State 
competent to examine it, may be the one in which the minor finds himself/
herself. Although the minor does not have family members or relatives legally 
living in this State, in order to avoid unnecessary travel to the State of transit 
or to that of first entry, according to the purpose of the Dublin system, rapid 
access is guaranteed to prevent unnecessary procedural delays in refugee 
45 See Palladino R., op. cit.
46 The ruling by the Court of Justice of the European Union, in the case of MA, BT, DA, 
c. Secretary of State for the Home Department, made a significant change to the Dublin 
II Regulation, and the main interpretative node derives from the art. 8 of Regulation No. 
604/2013, in which the article 6 was transfused of the previous regulation n. 343/2003 (c.d. 
Dublin II Regulation). There would be no doubt of interpretation, if the asylum application 
presented by an unaccompanied minor to the Member State in which his or her family 
member is legally present, provided which is his/her “best interest”.
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status attribution.47 The criterion that must prevail is based on the current 
presence of the unaccompanied minor, on a given national territory for the 
purposes of assessing the asylum application, and the possibility of submitting 
it if it is not yet submitted in the Member State. “The best interest of the child” 
principle is the solely guiding criterion, for the purposes of determining the 
competent State that evaluates the application for international protection 
of the foreign minor. If the child is on the territory of a State and submits 
a request, the competent State would be that in which the child submitted 
the last application, “unless this is in contrast with the best interests of the 
child”.48 The UN High Commissioner for Refugees welcomed the proposed 
amendment of the Dublin III Regulation. 

European institutions should direct their forces towards strengthening 
of the CEAS, in order to improve, and harmonize the discipline regarding 
the status of the unaccompanied minor.49 The evolution of the CEAS remains 
as the fulcrum of the European institutional debate, which inevitably spills 
the effects on the concept of unity of the European Union. Therefore, it is 
necessary to introduce mechanisms that allow rapid access to protection, 
preventing unaccompanied minors from being victims of illegal immigration 
networks.50 This particular category of migrant minors needs de jure condendo 
perspectives, which are shared in order to redefine the CEAS by strengthening 
the protection of the fundamental rights of unaccompanied foreign minors, 
requiring international protection, based on European principles of solidarity 
and shared responsibility. A structural reform of the CEAS is needed, aimed 
at the convergence of national asylum systems according to the model of 
harmonization of regulations with the main objective of achieving a single 
protection system for unaccompanied migrant children.51 The objective of the 
complex reform is the provision of rapid procedures for the recognition of 
international protection and the reduction of asylum shopping and irregular 
secondary movements practices for which migrants can be penalized in the 
reception system. The European legislator is currently examining several 
proposals, with a view to recasting the Dublin IV regulation. 
47 See Sciacovelli A., “Minori stranieri non accompagnati criticità e nuovi sviluppi 
giurisprudenziali”, in, Studi dell’immigrazione europea, 2018, fasc. 2, pp. 499-518.
48 See Palladino R., op. cit.
49 Ibidem.
50 See the decisions (UE) n. 2015/ 1523 del Council 14 September2015, in GUUE L 239 
del 15 September 2015, p. 146 ss., e 2015/1601, del 22 September 2015ivi L 248 del 24 
September 2015 p. 80 ss.
51 See Sciacovelli A., op. cit., fasc. 2, pp. 499-518.
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UNHCR made significant progress in increasing refugee access to national 
child protection systems across the priority countries. Globally, 21 refugee 
operations are reporting improvements in access to national child protection 
and social services.52 The role played by some political documents relating 
to minors is very important. The Minimum standards for child protection 
in humanitarian action established by Global Protection Cluster (GPC), in 
201253, recommended that in all actions concerning children the best interests 
of the child should be a primary consideration. This principle should guide 
the design, monitoring, and adjustment of all humanitarian programmes and 
interventions54; and with regard to unaccompanied migrant children, these 
minimum standards should be applied in all parts, especially the protection, 
care and the guarantee of health and education rights. During 2018, Member 
States and Norway adopted new policies and measures on international 
protection including asylum. The implementation the CEAS and related 
policies is of outmost importance and so are the Relocation and Resettlement 
programmes implemented by Member States.55 

The legislative procedures on the proposals for a reform of the CEAS are 
currently ongoing.56 In December 2017, the European Council had set a target 
to reach a position on an overall reform of the CEAS by June 2018. However, 
Member States were inter alia linking the conditional confirmation as a step 
towards adoption of some of the discussions files on the Dublin Regulation 
and the Asylum Procedure Regulation that have not yet been concluded within 
the Council. Several Member States, however, reported changes because of 
the transposition of the Asylum Procedures or the Reception Conditions 
Directive.57 In some cases regarding the reception of asylum applicants, several 
Member States initiated or implemented changes in legislation. For example 
Austria, introduced legal changes in its Federal Basic Care and Federal Office 
for Immigration Procedures Acts that allowed authorities to seize a limited 
amount in cash in possession of new asylum applicants to contribute to 
the costs of material reception. Italy introduced substantial changes to its 
52 See UNHCR, Global Strategy Implementation Report, 2015.
53 See UNHCR website https://www.refworld.org/children.html
54 Global Protection Cluster (GPC), Minimum standards for child protection in humanitarian 
action, 2012.
55 General Inspectorate for Immigration, during a meeting with Romanian Institute for Human 
Rights representative, 26 July 2019, Bucharest.
56 Romanian National Council for Refugees – CNRR, during a meeting with Romanian 
Institute for Human Rights representative, July 2019, Bucharest.
57 European Commission publishes Annual Report on A&M 2018, improvements made in 
protection of unaccompanied minors, border control still a concern, 8 May 2019.
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asylum and reception system in December 2018.58 However during 2018, the 
institutional changes in the national asylum system were mostly related to the 
creation of new entities or the restructuring of existing ones, the transfer of 
competences, the introduction of new competencies, as well as adjustments 
made to the number of staff. In general, they were introduced in response to 
legislative changes or the shift of policy priorities.59 

The relocation and resettlement programmes play a central role in the 
field of Intra-EU relocation mechanism. A relocated person is one who was 
transferred having their status defined by the Geneva Refugee Convention 
and Protocol or benefiting of subsidiary protection according to the Directive 
2011/95/EU (Recast Qualification Directive). The transfer may take place 
from the EU Member State which granted international protection to another 
EU Member State which grants similar protection, or which is responsible 
for examining the application. In contrast, resettlement, in the EU context, 
means the transfer (based on the need for international protection) of a third-
country national or stateless person from a third-country to an EU Member 
State where permission is granted to reside acquiring one of the following 
statuses: refugee status within the meaning of Art. 2 (d) of Directive 2011/95/
EU (Recast Qualification Directive); or a status which offers the same rights 
and benefits under national and EU law as that of refugee status.60

5. Conclusions
In light of recent global events and in the context of constant violation of 

the principles of human rights, some have put forward the proposal to create a 
new common protocol in Europe regarding unaccompanied migrant children 
and their detention, in search for a “durable solution” as the guiding principle 
of any procedure around a detained foreign child.61

The unaccompanied children migration phenomenon is characterized by 
phases, starting from the entrance to the relocation of the foreign minor. It 
is in these phases that the legal and non-legal operator must take into due 
consideration the “best interes” of the unaccompanied foreign minor when it 
takes actions and makes decisions that may concern them. 
58 Ibidem and see the Italian Law no. 132/2018.
59 See European Commission, Annual Report on A&M 2018, 8 May 2019.
60 See EMN Glossary V6 online and European Commission publishes Annual Report on 
A&M 2018, improvements made in protection of unaccompanied minors, border control still 
a concern, 8 May 2019.
61 See Lopez Ulla J. M., “La necesidad de un Procolo común en Europa sobre la detención de 
menores extranjeros no acompañados”, in REV. DER. COM. EUR., n. 46, 2013. pp. 1061 ss.
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In the field of cooperation between EU Member States, taking into account 
the primary objective, a recasting of the Dublin III Regulation 604/2013, in 
light of balancing the need to find adequate solutions to deal with migratory 
pressures and the need to ensure a high level of protection of the fundamental 
rights of migrants, is necessary. The only beacon that can guide the European 
and national legislators is the protection of fundamental human rights and in 
particular the rights of unaccompanied foreign minors. Every decision should 
be taken with a view to have the “best interests of the child” at heart. 

In December 2018, the Global Compact for Safe, Ordinary and Regular 
Migration was adopted. The document outlines a series of common principles, 
strongly encouraged by the United Nations. The document is not legally 
binding and indicates only the willingness of the States to follow some common 
principles inspired by international norms. The Global Compact is a “non-
binding platform” that starts from the assumption that “migration” is part  
of the human experience and has always been like this throughout history 
and that its impact can be improved if the “immigration policies will become 
more effective”.62 Some of the guidelines that the document identifies are: “The 
centrality of people, international cooperation, respect for the sovereignty 
of each state, respect for international standards, promotion of sustainable 
development, respect for human rights, gender differences, children’s rights 
and a multilateral and participatory approach.” Worthy attention should be 
given to the guidelines of the Global Compact, in particular with regard to 
the rights of the minors involved in the migration phenomenon. It is in this 
direction that national policies will have to move in the future: in the spirit of 
a common understanding of the phenomenon, sharing of responsibilities, the 
unity of objectives to stop the violation of human rights that take place for too 
long in different States, and any violation should be legally sanctioned.
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Abstract:
The right not to be subjected to a trial and punished twice (“bis”) for the same act (“idem”) 

distinguishes itself within the framework of prerogatives established by means of the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms through its absolute, 
non-derogatory character and through its legal purpose – respectively that to obtain and maintain 
the security of legal relations. In the case Mihalache vs. Romania the theoretical requirements 
derived from the content of article 4, and Additional Protocol no. 7 to the European Convention 
on Human Rights are critically assessed. Aspects such as: the correct way to evaluate the definitive 
character of the solutions advanced by the prosecutors of a particular case; the applicability of the 
principle of hierarchical subordination to the activity of the Public Ministry; balancing the report 
between the prosecutor’s right of disposal by reference to a pending case and the intervention 
of the hierarchical superior prosecutor with regard to a solution that is already pronounced; – 
represent the essential elements that have been analyzed in the studied case.

Keywords: dual proceedings, final conviction, legal remedies, juridical security

Résumé:
Le droit de ne pas être jugé et puni deux fois („bis”) pour le même acte („idem”) se 

distingue dans le cadre des prérogatives établies dans la Convention Européenne de Sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales par son caractère absolu, son caractère 
non dérogatoire et par son objectif juridique – celui d’obtenir et de maintenir la sécurité des 
relations juridiques. Dans l’affaire Mihalache contre la Roumanie, les exigences théoriques 
découlant du contenu de l’article 4, Protocole Additionnel no. 7 de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme font l’objet d’une évaluation critique. Des aspects tels que: la manière 
correcte d’évaluer le caractère définitif des solutions avancées par les procureurs d’une affaire 
donnée; l’applicabilité du principe de subordination hiérarchique à l’activité du Ministère 
Public; établir un équilibre entre le droit du procureur de disposer d’une décision par rapport 
à une affaire en cours et l’intervention du procureur supérieur hiérarchique au sujet d’une 
solution déjà prononcée; – représentent les éléments essentiels analysés dans le cas étudié.

Mots-clés: double procédure, condamnation définitive, voies de recours, sécurité juridique
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În cauza Mihalache împotriva României1 particularitățile stării de fapt 
sunt sintetizate pe următoarele coordonate: (1) în august 2008, reclamantul 
a refuzat solicitarea formulată de autoritățile publice referitoare la recoltarea 
de mostre biologice în scopul stabilirii nivelului de alcoolemie din sânge; (2) 
autoritățile publice solicitante (poliția rutieră) au calificat refuzul reclamantului 
ca neavând un grad ridicat de pericol social, aplicând sancțiunea amenzii; 
ca urmare a aplicării acestei sancțiuni, procedurile penale au fost sistate; (3) 
reclamantul a executat sancțiunea amenzii, fără a contesta măsura dispusă de 
procurorul de caz; (4) în ianuarie 2009, fapta reclamantului a fost reevaluată 
din perspectiva gradului de pericol social generat și în consecință, procurorul 
ierarhic superior a anulat sancțiunea dispusă anterior și deja executată de 
reclamant, dispunând redeschiderea procedurii penale și trimiterea în judecată 
a reclamantului; instanța de judecată a condamnat reclamantul la pedeapsa 
închisorii de 1 an cu suspendare. 

Din punct de vedere juridic, faptele descrise anterior au constitut obiectul 
„dublei calificări”, respectiv al „dublării procedurale”, aducând în discuție 
aplicabilitatea articolului 4 din Procotolul Adițional nr. 72 la Convenția Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale3. 

Din punct de vedere structural, conținutul art. 4 este organizat în 3 
dimensiuni teoretice: (1) principiul ne bis in idem potrivit căruia nimeni nu 
poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru 
săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o 
hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat; (2) 
stabilirea metodologiei de interpretare a principiului ne bis in idem care 
atestă compatibilitatea principiului cu redeschiderea procesului, conform legii şi 
procedurii penale a statului respectiv, dacă fapte noi sau recent descoperite sau 
un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natură să afecteze 
hotărârea pronunţată; (3) asimilarea principiului ne bis in idem cu normele 
imperative, de jus cogens, ale dreptului convențional – astfel încât nicio derogare 
de la prezentul articol nu este îngăduită în temeiul art. 15 din Convenţie.

Relativ la ultimele două dimensiuni teoretice menționate anterior, se 
impun comentarii suplimentare. Includerea dreptului de a nu fi judecat sau 
pedepsit de două ori pentru aceeași faptă în categoria prerogativelor absolute –  
care trebuie să fie garantate în orice situație (inclusiv în cazurile extreme 
1 Având numărul 54012/10, soluționată prin hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului la data de 8 iulie 2019. 
2 Adoptat la Strasbourg, la data de 22 noiembrie 1984 intrat în vigoare la 1 noiembrie 1988. 
3 Semnată la Roma, pe 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare în anul 1953; brevitatis causa, 
vom utiliza în conținutul lucrării acronimul CEDO pentru a desemna Convenția Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. 
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reglementate de art. 15 din CEDO – război sau pericol public) – nu limitează 
de plano orice posibilitate de interpretare a conținutului art. 4, alin.1 din 
Protocolul Adițional nr. 7. 

Reiterând teza interdependenței și indivizibilității drepturilor omului4, 
dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori trebuie să fie aplicat cu 
luarea în considerare a altor prerogative individuale procedurale menite să 
asigure securitatea procedurilor juridice, precum dreptul individului la o 
judecată corectă, respectiv la o judecată care să reflecte adevărul juridic 
obiectiv. În mod logic, dreptul corelativ principiului ne bis in idem se va aplica 
cu respectarea garanțiilor oferite de celelalte drepturi procedurale – de aici 
rezultă și necesitatea interpretării dreptului de a nu fi judecat și pedepsit de două 
ori în acord cu posibilitatea redeschiderii procesului, conform legii şi procedurii 
penale interne, dacă fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental 
în cadrul procedurii precedente sunt de natură să afecteze hotărârea pronunţată. 

Scopul reglementării instituite prin norma conținută în art. 4, Protocolul nr. 
7 vizează prevenirea repetării proceselor penale încheiate printr-o decizie finală 
(fie că această hotărâre este de achitare sau de condamnare). În esență, regula ne 
bis in idem previne dublarea procedurilor care se raportează la aceeași faptă și 
la același subiect. Plasarea problematicii dublării procedurilor sub autoritatea 
de reglementare a normei „ne bis in idem” implică, la rândul său, îndeplinirea 
cumulativă a unor cerințe specifice : (1) identitatea de jurisdicție statală și (2) 
natura penală a procedurilor. 

Referitor la prima cerință, este clar că existența unei pluralități de state 
împiedică aplicabilitatea art. 4. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a decis pe cale jurisprudențială5 că, în situația în care solicitantul a 
fost condamnat într-un stat pentru fapte care au constituit obiectul achitării 
prin hotărâre definitivă pronunțată de un alt stat, nu poate fi invocată dublarea 
procedurilor dat fiind faptul că evaluarea juridică s-a produs de jurisdicții 
statale diferite. Conform doctrinei marjei de apreciere a statelor6 relațiile dintre 
4 Proclamată prin documentele oficiale ONU precum: Final Act of the International Conference 
of Human Rights (Actul Final al Conferinței Internaționale a Drepturilor Omului), desfășurată 
la Teheran în 1968, Rezoluția Adunării Generale ONU 32/130, Alternative approaches and 
ways and means within the United Nations System for improving the effective enjoiment 
of human rights and fundamental freedoms (Abordări alternative, modalități și mijloace în 
cadrul Sistemului Națiunilor Unite pentru îmbunătățirea exercitării efective a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului).
5 Hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Krombach 
împotriva Franței, cererea nr. 29731/96.
6 Fiind recunoscută ca o noțiune flexibilă, susceptibilă de semnificații distincte în funcție de 
particularitățile culturale ale statului care face interpretarea, doctrina marja de apreciere a 
statelor are sorginte jurisprudențială. În cauza Handyside împotriva Regatului Unit (cererea nr. 
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autoritățile naționale și cele europene se construiesc în baza subsidiarității: 
autoritățile naționale sunt cele mai apropiate de contextul cultural, social, 
politic, economic al aplicării drepturilor și libertăților fundamentale conținute 
în CEDO, astfel încât intervenția autorităților europene va avea loc doar 
în absența/imposibilitatea de acțiune la nivel național. Dat fiind faptul că 
aspectele de drept penal sunt definitorii pentru ordinea publică a unui stat, 
este firesc ca acestea să fie dezlegate diferit, în funcție de jurisdicția statală 
la care ne raportăm. Soluțiile diferite pronunțate de state distincte în aceeași 
problemă juridică nu pot fi invalidate sub imperiul regulii „ne bis in idem”. 

Cerința naturii penale a procedurilor este îndeplinită dacă sunt validate 
criteriile Engel7 extrase din activitatea Curții: (1) calificarea juridică a faptei 
ca infracțiune în acord cu dreptul intern; (2) natura infracțiunii (3) gradul de 
severitate al pedepsei. Pentru stabilizarea caracterului penal al procedurilor, 
criteriile enumerate nu se impun a fi îndeplinite cumulativ. Cumularea 
operează între primul și oricare dintre ultimele două criterii. Ultimele două 
criterii (criteriile 2 și 3) pot fi cumulate dacă analiza separată a fiecărui criteriu 
nu permite realizarea unei concluzii clare cu privire la existența unei acuzații 
penale. Apreciem că între calificarea juridică și natura infracțiunii trebuie să 
existe un raport de suprapunere totală, deoarece ambele acțiuni presupun 
stabilirea unei corespondențe corecte între starea de fapt și starea de drept. Este 
corect ca, prin calificarea juridică a faptei, să fie indicată natura infracțiunii; 
în același sens, este firesc să rezulte natura infracțiunii din calificarea realizată 
de autoritățile publice competente. Calificarea juridică (și corespondentul 
acesteia în dreptul penal – încadrarea juridică a faptei) trebuie să exprime 
realitatea faptică astfel încât să fie asigurate premisele unei judecăți corecte. În 
cauza Mihalache, Curtea a stabilit că o amendă administrativă pentru refuzul 
de a furniza un eșantion biologic pentru determinarea nivelului de alcool din 
sânge al unui șofer, a însemnat o sancțiune penală. 

În speța analizată, principalul aspect remarcat de Curte constă în identificarea 
elementelor principiului ne bis in idem. În paragraful 49 din Hotărârea Curții sunt 

5493/72 soluționată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 7 decembrie 1976), 
instanța europeană a clarificat noțiunea marja de apreciere a statelor, atașându-i semnificația 
instrumentului procedural pus la dispoziția autorităților naționale în scopul aprecierii 
optime a contextului de aplicare și/sau limitare a drepturilor și libertăților fundamentale 
conținute în CEDO. Prin adoptarea Protocolului nr. 15, doctrina marjei de apreciere va fi 
înscrisă în partea preambulară a CEDO, subliniindu-se pe această cale caracterul subsidiar 
al sistemului convențional de drept, prin raportare la sistemele naționale de drept – care sunt 
în măsură să distingă într-un mod mai adecvat soluția optimă pentru garantarea drepturilor și 
libertăților înscrise în Convenție. 
7 Hotărârea pronunțată de Curte în cauza Engel și alții împotriva Olandei, la data de 8 iunie 
1976, ca urmare a analizării cererilor nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72.
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explicitate elementele de conținut care trebuie să fie supuse analizei: (1) cele două 
proceduri să fie de natură penală; (2) cele două proceduri trebuie să se refere la 
aceleași fapte; (3) trebuie să fie identificată o dublare procedurală. În consecință, 
apreciem că este relevant să evaluăm relația dintre cele două proceduri la care 
a fost supus reclamantul: prima procedură s-a desfășurat în fața procurorului 
iar cea de-a doua parte a celei de-a doua proceduri a avut loc în fața instanței 
de judecată, fără ca cele două proceduri să fie integrate într-un singur proces, 
coerent și autonom. Ambele proceduri au avut ca obiect aceeași faptă – refuzul 
solicitantului de a oferi mostre biologice în timpul unui control rutier pentru a 
se determina nivelul de alcool din sânge. Având în vedere succedarea în timp 
a procedurilor (cele două proceduri s-au desfășurat consecutiv și nu simultan) 
dar și faptul că autoritatea de evaluare a comportamentului reclamantului a fost 
diferită (procurorul, respectiv instanța de judecată), suntem în prezența a două 
proceduri distincte iar pentru faptul că ambele proceduri se raportează la aceeași 
problemă juridică, procedurile sunt „dublate” („bis”). 

În paragrafele 84 și 85 din hotărârea pronunțată, Curtea descrie raționamentul 
avut în vedere pentru a ajunge la concluzia conform căreia a existat încălcarea 
principiului ne bis in idem în cauza Mihalache. În cazul de față, reclamantul a 
fost urmărit penal pentru ambele seturi de proceduri pentru o singură infracțiune 
pedepsită de o singură dispoziție legală, respectiv art. 87 § 5 din Ordonanța nr. 
195/2002. Procedura și pedepsele aplicate reclamantului urmăreau același scop 
general – respectiv descurajarea conduitei care prezintă un risc pentru siguranța 
rutieră. Prima procedură în ansamblul său și partea inițială a celei de-a doua 
proceduri au fost realizate de aceeași autoritate (parchetul de pe lângă Judecătoria 
Focșani) și în ambele proceduri au fost administrate aceleași probe.8 

Odată stabilită dublarea procedurilor, este necesară evaluarea caracterului 
definitiv al primei hotărâri (fie că aceasta era de condamnare sau de achitare). Curtea 
constată că „(…) prin principiul ne bis in idem se urmărește protejarea persoanelor 
care au fost achitate sau condamnate definitiv. În Raportul explicativ al Protocolului 
nr. 7 se afirmă, în ceea ce privește articolul: „principiul stabilit în prezenta dispoziție 
se aplică numai după ce persoana a fost achitată sau condamnată definitiv în 
conformitate cu legislația și procedura penală a statului în cauză”. Pentru a fi invocată 
protecția în temeiul prezentului articol, nu este suficientă o decizie finală ci este 
necesar ca acea decizie finală să implice achitarea sau condamnarea persoanei”9.

În speța analizată, Curtea a apreciat că sancțiunea aplicată reclamantului 
în cadrul primei proceduri de către procurorul de caz constituie o hotărâre de 
8 A se vedea cauza Mihalache împotriva României, cererea nr. 54012/10, paragrafele 84 și 85.
9 Ibidem, paragraful 88.
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condamnare în sensul art. 4 din Protocolul nr. 7. Curtea a reținut că procurorul 
a aplicat regulile de fond relevante prevăzute de dreptul intern; procurorul a 
evaluat dacă au fost îndeplinite cerințele pentru caracterizarea presupuselor 
fapte ale reclamantului drept infracțiune. Pe baza probelor produse, procurorul 
a efectuat propria sa evaluare a tuturor circumstanțelor cazului, – circumstanțe 
referitoare atât la solicitant în mod individual, cât și la situația de fapt specifică. 
După efectuarea acestei evaluări, conform competenței care i-a fost oferită de 
dreptul intern, procurorul a decis să renunțe la urmărirea penală, impunând în 
același timp reclamantului o măsură care avea un scop punitiv și descurajant 
– achitarea unei amenzi. Pedeapsa aplicată a devenit executorie la expirarea 
termenului (20 de zile de la data pronunțării sancțiunii) reglementat pentru 
formularea de contestații în conformitate cu dreptul intern. 

În cauza Mihalache se impune o analiză atentă asupra naturii juridice a 
actului care constituie hotărârea. O problematică specifică poate fi identificată în 
legătură cu caracterul juridic al actului pronunțat de o autoritate participantă la 
administrarea justiției în plan național. În acest sens, Curtea clarifică aspectele 
care trebuie să fie avute în vedere, pentru a stabili dacă actul procurorului prin 
care se dispune scoaterea de sub urmărire penală a reclamantului (pronunțată 
în cadrul primei proceduri) poate fi calificată ca hotărâre în sensul prescris de 
prevederile art. 4 din Protocolul Adițional nr. 7., Conform paragrafului 95 din 
Hotărârea Curții, (…) ceea ce contează în orice caz este că decizia în cauză a fost 
dată de o autoritate care participă la administrarea justiției în sistemul juridic 
național în cauză și că această autoritate este competentă în conformitate cu 
dreptul intern, pentru a stabili și, după caz, a sancționa ilegalitatea comportament 
pentru care persoana a fost acuzată. Faptul că decizia nu ia forma unei hotărâri 
nu poate pune sub semnul întrebării achitarea sau condamnarea întrucât un 
asemenea aspect procedural și formal nu poate să influențeze efectele deciziei.

Curtea a procedat în mod similar și în alte spețe privitoare la evaluarea posi-
bilității ca procedurile identificate în dreptul intern ca având caracter administrativ 
să producă efecte care să fie calificate drept penale în înțelesul Convenției.10

10 Hotărârea pronunțată în cauza A și B împotriva Norvegiei, cererile având numărul 24130/11 
și 29758/11 la data de 15 noiembrie 2016, paragrafele nr. 139 și 148; Hotărârea pronunțată 
în cauza Sergey Zolotukhin împotriva Rusiei, cererea numărul 14939/03, la data de 10 
februarie 2009, paragrafele 54-57; Hotărârea pronunțată de Curte în cauza Tsonyo Tsonev 
împotriva Bulgariei, cererea nr. 2378/03, la data de 14 ianuarie 2010, paragraful 54. În ultima 
cauză citată, Curtea a apreciat că decizia primarului de a aplica o amendă administrativă 
solicitantului – din moment ce nu fusese contestată în instanță și era executorie, reprezintă o 
decizie finală în sensul art. 4 din Protocolul nr. 7. 
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În aprecierea caracterului definitiv al măsurii dispuse în conformitate 
cu dreptul intern (amenda), Curtea a dezvoltat o metodologie suis generis 
în temeiul căreia principalul criteriu luat în considerare constă în epuizarea 
căilor interne de atac.

Pe cale jurisprudențială11, Curtea a asociat caracterul final al deciziei cu 
epuizarea căilor interne de atac, sau cu expirarea termenului prevăzut în dreptul 
intern pentru utilizarea căilor de atac. Remediile apreciate ca extraordinare nu 
au fost luate în considerare pentru a determina caracterul final al deciziei. 

Potrivit dreptului intern, principala premisă a epuizării căilor interne de 
atac presupune asigurarea transparenței și accesibilității remediilor juridice. În 
cauza Mihalache, reclamantul a acceptat sancțiunea aplicată, fără a o contesta, 
apreciind că remediul contestației este inadecvat. Având în vedere pasivitatea 
reclamantului vis-à-vis de posibilitatea exercitării remediului juridic și odată 
expirat termenul prevăzut de lege în acest sens, premisele securității juridice 
au fost realizate, iar sancțiunea aplicată de procuror în cadrul primului set de 
proceduri a devenit definitivă. 

Posibilitatea procurorului ierarhic superior de a evalua hotărârea pronunțată 
de procurorul ierarhic inferior constituie o modalitate de concretizare a 
principiului subordonării ierarhice specifice activității Ministerului Public. 
Cu toate acestea, controlul exercitat de procurorul ierarhic superior nu trebuie 
să dobândească dimensiuni abuzive; în consecință, trebuie să existe un termen 
prestabilit înlăuntrul căruia se poate manifesta controlul ierarhic. În opinia 
Curții, posibilitatea procurorului ierarhic superior de a redeschide procedura 
penală și de a reevalua temeinicia unei decizii, fără a fi legat de un termen, 
nu constituie o acțiune care să fie încadrată în categoria remediilor juridice 
obișnuite. În consecință, exercitarea controlului ierarhic nu constituie o limită 
juridică în privința aprecierii caracterului definitiv a măsurii amenzii.

Având în vedere că procurorul ierarhic superior a cercetat aceleași fapte 
asupra cărora s-a pronunțat procurorul ierarhic inferior și luând în considerare 
că nu au fost îndeplinite cerințele prevăzute de paragraful 2 al art. 4, Protocolul 
nr. 7, care să justifice redeschiderea procedurii, Curtea a statuat în unanimitate 
că în cauza Mihalache împotriva României s-a produs o încălcare a dreptului 
de a nu fi judecat și pedepsit de două ori pentru aceeași faptă.

11 Hotărârea Curții în cauza Storbråten împotriva Norvegiei, cererea nr. 12277/04, pronunțată 
la data de 1 februarie 2007; Hotărârea pronunțată de Curte în cauza Nikitin împotriva Rusiei, 
cererea nr. 50178/99, la data de 20 iulie 2004 , paragraful 37. 
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Following a car accident, the applicant considered that he was subjected to ill-treatment 

by national authorities and that the investigation of his case was quite lengthy. He also alleged 
that national authorities had failed to safeguard his right to court and the right to an effective 
remedy. Although the applicant only invoked articles 3, 6 and 13 of the Convention, the Court 
analysed articles 2 and 8 as well, as they enshrine certain procedural rights related to the 
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the interpretation of the aforementioned articles.
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Résumé:
Suite à un accident de voiture, le plaignant a considéré qu’il avait été soumis à un 

traitement dégradant par les autorités nationales et que l’enquête dans ce cas-ci avait duré trop 
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Cazul Nicolae Virgiliu Tănase împotriva României1 a fost înaintat Curții 
Europene a Drepturilor Omului întrucât reclamantul a considerat că, în 
urma unui accident de mașină, a fost supus unui tratament inuman2 de către 
autorități în urma abuzurilor acestora și pentru că nu i s-a permis să aducă 
dovezi relevante. De asemenea, reclamantul a invocat că durata anchetei a 
depășit un termen rezonabil3 și că nu i-a fost respectat dreptul la un remediu 
efectiv4. 

În fapt, pe 3 decembrie 2004, în jurul orei 20:40, reclamantul, la vremea 
respectivă judecător la Tribunalul Județean Dâmbovița, a fost implicat într-un 
accident de mașină. Accidentul a implicat alți doi șoferi. Mașina reclamantului 
fost proiectată de un vehicul aflat în mișcare într-un vehicul parcat. Ca 
urmare a accidentului, reclamantul a suferit vătămări interne grave și fracturi 
la nivelul membrelor și al oaselor, care au necesitat între 200-250 de zile de 
îngrijire medicală. Cu toate acestea reclamantul a rămas cu o dizabilitate fizică. 
Autoritățile naționale au inițiat imediat o anchetă în acest caz. Însă, ancheta 
respectivă și, în special, anchetele privind răspunderea unuia din ceilalți doi 
șoferi au fost clasate de parchet în 2012, întrucât nu întruneau elementele 
constitutive ale infracțiunii. Ordonanța procurorului a fost confirmată de un 
tribunal, care a respins recursul reclamantului ca fiind prescris.

În speța de față, CEDO a profitat de unele specificități ale cazului pentru a 
clarifica domeniul de aplicare al garanțiilor procedurale stabilite de articolele 
3, 6 paragraful 1 și 13 invocate de reclamant, dar și de articolele 25 și 86 din 
Convenție. De asemenea, este important de menționat că pentru această speță 
au existat și patru opinii separate.
1 Având numărul 41720/13, soluționată prin hotărârea pronunțată de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului la data de 25 iunie 2019, https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22itemid%22:[%22001-194307%22]}.
2 Articolul 3– Interzicerea torturii, „Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau 
tratamentelor inumane ori degradante.”, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
3 Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil, alin. (1) „1. Orice persoană are dreptul la 
judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă 
independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi 
obligaţiilor sale cu caracter civil...”, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
4 Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv, „Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi 
recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei 
instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat 
în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.”, Convenția Europeană a Drepturilor Omului
5 Articolul 2 – Dreptul la viață, „1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin 
lege...”, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
6 Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie, „1. Orice persoană are dreptul 
la respectarea vieţii sale private ...”, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
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În ceea ce privește articolul 3 al Convenției, Interzicerea torturii, este 
important de reținut modul în care Curtea stabilește aplicarea acestuia în 
funcție de gravitate, dar și de intenția celui/celor care săvârșesc asemenea acte. 
Articolul 6, paragraful 1 al Convenției prevede Deptul la un proces echitabil. 
În baza acestor prevederi, orice persoană are dreptul de a introduce o acțiune 
în justiție în materie civilă sau se poate constitui ca parte civilă într-un proces 
penal în vederea obținerii unor remedii. Autoritățile statului trebuie să permită 
realizarea acestui drept prin orice mijloace posibile. Articolul 13 al Convenției 
prevede Dreptul la un remediu efectiv, însă acest articol poate fi invocat numai 
împreună cu alte articole ale Convenției, nefind de sine stătător.

Decizia Curții de a analiza speța și din prisma articolelor 2 și 8 din 
Convenție a apărut ca urmare a faptului că unele dintre declarațiile și 
observațiile reclamantului puteau fi interpretate din perspectiva articolului 2. 
În plus, reclamantul s-a plâns că autoritățile au vrut să ascundă adevărul și că 
nu i s-a permis să aducă noi dovezi, și a reclamat că a fost supus unor abuzuri 
din partea autorităților. De asemenea, reclamantul a considerat că prescrierea 
faptelor penale intervenită în timpul procedurilor penale era un fapt urmărit 
de autorități.

Este important de menționat că în noiembrie 2006, reclamantul a inițiat 
proceduri în materie civilă împotriva companiei de asigurări auto în vederea 
compensării pentru dauna totală a mașinii și pentru repararea prejudiciului 
moral. De asemenea, reclamantul a inițiat proceduri în materie civilă și 
împotriva companiei de leasing. În cele din urmă, în noiembrie 2013, instanța 
a respins cererile făcute de reclamant pentru neplata taxei de timbru judiciar.

În ceea ce privește articolul 3 al Convenției, respectiv supunerea unei 
persoane unui tratament inuman, Curtea a constatat că acesta nu este aplicabil 
speței de față. Această decizie a fost luată întrucât Instanța de la Strasbourg a 
subliniat că tratamentul inuman sau degradant la care este supusă o persoană 
trebuie să prezinte un nivel minim de gravitate pentru a face obiectul 
articolului 3, dar, de asemenea, trebuie să fie caracterizat și de intenție. 
Într-adevăr, nivelul de gravitate este subiectiv, depinzând de circumstanțele 
cazului, de durată, de efectele fizice și mentale și, în anumite cazuri, de vârstă, 
sex și starea de sănătate a victimei.7 Pentru a determina pragul de gravitate, 
CEDO ia în considerare și intenția sau motivul aplicării acestui tratament, dar 
și contextul. În general, Curtea a considerat că articolul 3 se aplică în cazurile 
în care tratamentul inuman sau degradant este voit, precum în cazuri de viol, 
abuz sexual sau violențe, care implică un comportament care trezește victimei 
7 A se vedea Tănase împotriva României, nr. 41720/13, paragraful 116.
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sentimente de umilință sau degradare8. Cu toate acestea, au existat și cazuri în 
care articolul 3 a fost aplicat în spețe în care reclamanții erau victime ale unor 
accidente rutiere9. Însă, luând în considerare jurisprudența și o serie de hotărâri 
ale Marii Camere, se presupune că tratamentul inuman sau degradant este o 
consecință a unui act intenționat10. Așadar, vătămările fizice și psihice suferite 
de o persoană ca urmare a unui accident, nu pot fi considerate o consecință a 
unui „tratament” la care aceasta este „supusă”, întrucât un asemenea tratament 
este caracterizat de intenția de a răni, umili sau înjosi pe cineva.

În ceea ce privește articolul 8 al Convenției, Curtea reiterează faptul că 
acesta se referă la protejarea individului de intervenții arbitrare ale autorităților 
publice. Această prevedere nu impune statelor doar să se abțină de la orice 
intervenție, ci implică, de asemenea, obligația statelor de a lua măsuri pentru 
asigurarea respectului pentru viața privată chiar și în relațiile dintre indivizi.

În accepțiunea CEDO, termenul „viață privată” se referă inclusiv la 
integritatea fizică și psihică a unei persoane.11

Cu privire la protecția integrității fizice sau psihice ale unei persoane, 
Curtea a reținut că obligațiile pozitive ale autorităților – potrivit articolului 
8 sau coroborat cu articolul 3 – pot include obligația de a menține și pune în 
practică un cadru legal care asigură protecție împotriva actelor de violență 
săvârșite de alte persoane12. 

Cu toate acestea, Instanța subliniază că nu orice acțiune sau măsură a unei 
persoane care afectează integritatea fizică sau psihică a altei persoane aduce 
atingere dreptului de a respecta dreptul la viață privată13. De asemenea, și în 
cazul articolului 8 trebuie să se atingă un anumit prag al gravității faptelor. În 
plus, din jurisprudența Curții nu reiese că obiectul vieții private se extinde la 
activități de natură publică14.

În cazul de față, Curtea a observat faptul că vătămările reclamantului 
au apărut ca urmare a angajării sale voluntare în activitatea de a conduce un 
vehicul motorizat pe un drum public. Această activitate implică un risc de 
vătămare gravă în cazul unui accident. Cu toate acestea, riscul a fost redus 
8 A se vedea, printre altele, cauzele M.C. împotriva Bulgariei, nr. 39272/98, ECHR 2003-XII, 
Beganović împotriva Croației, nr. 46423/06, 25 iunie 2009.
9 A se vedea Kraulaidis împotriva Lituaniei, nr. 76805/11, § 57, 8 noiembrie 2016.
10 A se vedea Tănase împotriva României, nr. 41720/13, paragraful 121.
11 Ibidem, paragraful 126.
12 A se vedea Söderman împotriva Suediei [Comentariu General], nr. 5786/08, § 78, CEDO, 
2013.
13 A se vedea Costello-Roberts împotriva Regatului Unit, 25 martie 1993, Seria A nr. 247-C.
14 A se vedea Friend și alții împotriva Regatului Unit (decizie), nr. 16072/06, § 42,  
24 noiembrie 2009.
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de regulile de circulație menite să asigure siguranța rutieră pentru toți 
participanții în trafic. În plus accidentul nu s-a produs ca urmare a unui 
act de violență comis cu intenția de a vătăma integritatea fizică și psihică a 
reclamantului. De asemenea, activitatea nu a putut fi asimilată unui alt tip de 
situații în care Curtea a constatat anterior implicarea obligației statului de a 
proteja integritatea fizică și psihică a persoanelor. CEDO a concluzionat că 
nu au existat aspecte ale interacțiunii sau contactului uman care să atragă 
aplicarea articolului 8.

Din punct de vedere al aplicabilității articolului 2 al Convenției, Curtea 
observă că acest caz presupune o suspiciune de neglijență în contextul unui 
accident rutier. Cazul a fost analizat sub aspectul procedural al articolului 2. 
Primul alineat al articolului reprezintă una dintre prevederile fundamentale 
ale Convenției, care obligă statele să se abțină de la a lua viața cuiva „cu 
intenție” și de a lua măsurile necesare pentru a proteja viața persoanelor care 
trăiesc pe teritoriile lor. În ceea ce privește traficul rutier, obligația statelor este 
de a stabili un set de măsuri preventive axate pe asigurarea siguranței publice 
și minimalizarea numărului de accidente rutiere. De asemenea, statul trebuie 
să asigure un sistem de drept independent, capabil să stabilească faptele cu 
celeritate, care să îi tragă la răspundere pe cei vinovați și să ofere reparații 
victimelor15. Obligațiile pozitive substanțiale la care face referire articolul 2 
se referă, printre altele, și la sectorul de sănătate, public sau privat, cu privire 
la acțiunile și omisiunile medicilor, la gestionarea activităților periculoase 
rezultate ca urmare a dezastrelor industriale sau ecologice, sau pe șantiere de 
construcții.16

În situațiile în care, la momentul evenimentului sau al incidentului, nu 
este clar dacă viața victimei prezintă un risc real și iminent sau dacă vătămările 
suferite sunt periculoase pentru viață, Curtea consideră că, pentru aplicarea 
articolului 2, este suficient ca riscul să pară real și iminent sau ca vătămările să 
pară periculoase pentru viață, la momentul incidentului. În asemenea situații, 
există și obligația procedurală de a iniția anchete oficiale eficiente.

Pentru a determina, în acest caz, dacă vătămările erau de natură a pune în 
pericol viața, Curtea s-a bazat de gravitatea acestora și a efectelor ulterioare. 
Evaluarea vătămărilor se face în funcție de fiecare caz în parte și trebuie să fie 
dovedită o legătură cauzală între accident, eveniment și vătămările suferite.

În cazul de față, Curtea a reținut că implicarea reclamantului în activitatea 
de a conduce un autovehicul i-a adus vătămări grave. Raportul medico-legal 
15 A se vedea Tănase împotriva României, nr. 41720/13, paragraful 137.
16 Ibidem, paragraful 141.
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a arătat că vătămările erau suficient de grave pentru a-i pune în pericol viața. 
Așadar, Curtea a concluzionat că articolul 2 este aplicabil.

Pe fond, în cazurile care vizează provocarea lipsită de intenție a decesului 
și/sau punerea vieții în pericol, din articolul 2 derivă obligația statului de 
a asigura un sistem juridic independent capabil să stabilească faptele cu 
celeritate, să îi tragă la răspundere pe cei vinovați și să acorde un remediu 
victimelor în fața instanțelor civile. În cazul în care sunt implicați agenți ai 
statului sau persoane care au o anumită profesie, pot fi aplicate și măsuri 
disciplinare17. Curtea reiterează faptul că, deși Convenția nu garantează 
dreptul de a institui proceduri penale împotriva părților terțe, chiar și în cazul 
în care se constată o atingere neintenționată dreptului la viață sau integritate 
fizică, există circumstanțe excepționale în care o anchetă penală este necesară 
pentru a îndeplini obligația procedurală impusă de articolul 2.

Pentru cazurile care implică un deces sau vătămări care pun în pericol 
viața, în urma unui incident în trafic, Curtea consideră că autoritățile trebuie 
să depună toate eforturile pentru a se asigura că se strâng dovezi relevante de 
la locul faptei și pentru a minimaliza sau elimina riscul unor omisiuni care 
ar putea să reducă posibilitatea de a dovedi responsabilitatea unei persoane. 
Obligația de a strânge dovezi de la locul faptei se aplică până la momentul 
clarificării responsabilității, iar autoritățile consideră că nu mai există motive 
pentru a continua sau desfășura o anchetă penală.

CEDO consideră că odată ce s-a stabilit în ancheta inițială că decesul sau 
vătămările ce pun în pericol viața nu au fost rezultatul unei acțiuni intenționate, 
remediile civile sunt suficiente.

Este important de menționat că ancheta penală trebuie să fie „eficientă”, 
respectiv trebuie să ducă la stabilirea faptelor și, unde este cazul, la identificarea 
și pedepsirea persoanelor responsabile18. De asemenea, ancheta trebuie să 
fie amănunțită, autoritățile fiind obligate să strângă toate dovezile cu privire 
la incident și să depună eforturi pentru a descoperi adevărul, fără a se baza 
pe concluzii nefondate pentru a lua o decizie. În cazul în care o anchetă 
progresează lent sau se întâmpină obstacole este important ca autoritățile să 
răspundă rapid pentru a nu afecta gradul de încredere cu privire la statul de 
drept. De asemenea, procedurile trebuie să fie finalizate într-o perioadă de 
timp rezonabilă.
17 A se vedea, de exemplu, Calvelli și Ciglio împotriva Italiei [GC], nr. 32967/96, § 51, ECHR 
2002-I.
18 A se vedea Armani Da Silva împotriva Regatului Unit [GC], nr 5878/08, § 233, 30 martie 
2016.
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În cazul de față, în care au existat diferite remedii legale, atât civile, cât și 
penale, Curtea a analizat dacă acestea ar fi putut constitui mijloace juridice 
pentru stabilirea faptelor în vederea tragerii la răspundere a celor responsabili 
și pentru a furniza remedii victimei. 

CEDO a apreciat că procedurile civile inițiate de reclamant împotriva 
companiei de asigurări, în cadrul cărora acesta a acuzat și compania de leasing, 
erau irelevante. Ele se refereau la pretinsa răspundere a acestor companii 
pentru neîndeplinirea obligațiilor în baza contractului încheiat cu acesta, însă 
nu la răspunderea delictuală a celor doi șoferi, ca urmare a acțiunilor sau a 
omisiunilor lor.

Deși procedurile privind circumstanțele accidentului au fost de durată, 
acest lucru nu a afectat eficiența anchetei.

În ceea ce privește analiza anchetei oficiale, Curtea a concluzionat că în 
cazul de față nu se poate spune că sistemul legal nu s-a ocupat de caz într-o 
manieră adecvată, așadar nu a existat o încălcare a articolului 2.

Cu privire la analiza articolului 6, alin. (1), CEDO a reiterat faptul că dreptul 
la un proces echitabil permite reclamanților să beneficieze de un remediu juridic 
efectiv care le permite să își revendice drepturile în materie civilă. În cazul de 
față, Curtea a remarcat că reclamantul a depus o plângere civilă în contextul 
procedurilor penale inițiate de autoritățile naționale împotriva celorlalți șoferi 
implicați în accident. Dar, autoritățile nu au continuat procedurile penale 
împotriva celor doi din cauză că nu au fost întrunite toate elementele unei 
infracțiuni și se împlinise termenul de prescripție. Astfel, pretenția civilă din 
cadrul procedurilor penale nu a fost examinată de nicio instanță penală. În 
asemenea cazuri, Instanța de la Strasbourg ia în considerare existența altor 
căi prin care reclamanții îți pot revendica drepturile civile. Dacă există alte 
modalități pentru a judeca pretențiile civile, CEDO consideră că dreptul 
de acces la un tribunal nu este încălcat19. În cazul de față reclamantul putea 
introduce o acțiune civilă împotriva celorlalți șoferi. Așadar, cu șaisprezece 
voturi la unu, Curtea a constatat lipsa vreunei încălcări a articolului 6 alin. (1) 
din acest punct de vedere.

În ceea ce privește „termenul rezonabil”, având în vedere complexitatea 
cazului, conduita activă a autorităților și starea medicală a reclamantului de la 
începutul anchetei, Curtea a concluzionat că nu se poate spune că autoritățile 
au eșuat să examineze cazul cu celeritate. Cu, zece voturi la șapte, Curtea a 
concluzionat că nu a existat o încălcare a articolului 6, alin. (1) cu privire la 
termenul rezonabil.
19 A se vedea în acest sens, Moldovan și alții împotriva României (nr. 2), nr-le. 41138/98.
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Întrucât plângerea reclamantului în baza articolului 13 privea ineficiența 
procedurilor penale, aspect deja analizat de Curte în lumina articolului 2, s-a 
constatat că nu era necesară examinarea în baza articolului 13.

Cu privire la capătul de cerere referitor la pretinsul tratament al autorităților 
responsabile de anchetă aplicat reclamantului, aspectul substanțial al 
articolului 3, CEDO a considerat că este nefondat. Când se analizează aspecte 
ce contravin aspectului substanțial al articolului 3, Curtea are în vedere o serie 
de factori care au repercursiuni asupra rudelor victimei. Jurisprudența este 
concentrată îndeosebi pe cazuri de dispariție, sau detenția sau deportarea 
minorilor20, cazuri de abuz sexual și alte cazuri excepționale.

În speța de față au existat și opinii separate pe marginea analizei „timpului 
rezonabil” din perspectiva articolului 6, alin. (1), dar și al articolului 2. De 
asemenea unul dintre judecători a avut o opinie pe marginea deciziei Curții 
privind aspectul procedural al articolului 3.

20 A se vedea Mubilanzila Mayeka și Kaniki Mitunga împotriva Belgiei, nr. 13178/03, ECHR 
2006-XI.
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III. RECENZII

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE  
ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE, VOL. I – III 

(MARIAN ENACHE, ȘTEFAN DEACONU,  
EDITURA C.H. BECK, BUCUREȘTI, 2019)

MIHAI BĂDESCU*

Abstract:
The constitutional protection of fundamental rights and freedoms of the individual 

represents a legal landmark for modern democracies. The Constitutional Court is the authority 
that guarantees, and ensures the respect of citizens’ rights and freedoms in accordance with the 
provisions of the fundamental law of the state. Structured in 3 tomes, the study Fundamental 
rights and freedoms in the case law of the Constitutional Court represents an essential tool in 
the field of Romanian legal research as it analyzes every fundamental right or freedom from a 
double perspective: from a doctrinal point of view, and referring to the interpretations formulated 
through case law of the Constitutional Court. The peculiarity of the reviewed paper lies in its 
multidisciplinary character: the jurisprudential analysis of fundamental rights and freedoms 
is of interest to the field of constitutional law, but, at the same time, it has implications in all 
other branches of law. On the same lines, the specific aspects of the study derive from the 
reasoning according to which: the constitutional provisions that establish the principle of the 
supremacy of international law over national law determine the Constitutional Court to take 
into account the decisions of the regional-European courts -the Court of Justice of the European 
Union and European Court of Human Rights – in its case law, thus obtaining an extensive and 
refined perspective on the protection of fundamental rights and freedoms. In addition, the 
multidisciplinary nature of the paper is highlighted by its extended practicality, serving as a source 
of documentation for both legal specialists and those who are new to the field of legal sciences.

Keywords: fundamental rights and freedoms, legal protection, the decisions of the 
Constitutional Court, the objection of unconstitutionality, the exception of unconstitutionality

Résumé:
La protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentales de l’individu représente 

un repère juridique pour les démocraties modernes. La Cour Constitutionnelle est l’autorité-
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din București, Președinte executiv interimar al Asociației Române de Drept Constituțional, 
e-mail: badescu.vmihai@gmail.com
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garante du respect des droits et libertés citoyennes conformément aux dispositions de la loi 
fondamentale de l’Etat. Structurée en 3 tomes, l’étude Drepturile și libertățile fundamentale în 
jurisprudența Curții Constituționale (Droits et libertés fondamentales dans la jurisprudence 
de la Cour Constitutionnelle) est d’une utilité certaine pour le domaine de la recherche 
juridique roumaine en proposant une analyse de chaque droit ou liberté fondamentale dans 
une perspective double : du point de vue doctrinaire et en faisant appel aux interprétations 
formulées par voie jurisprudentielle de la Cour Constitutionnelle. La particularité de la 
recherche consiste dans son caractère interdisciplinaire: l’analyse jurisprudentielle des 
droits et libertés fondamentales est d’intérêt pour le domaine du droit constitutionnel ayant 
en même temps des implications sur toutes les branches du droit. Egalement, le caractère 
spécifique du travail dérive du raisonnement selon lequel : les dispositions constitutionnelles 
qui instituent le principe de la suprématie du droit international sur le droit national 
implique que la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle prenne en compte les décisions 
des instances régionales-européennes – la Cour de Justice de l’Union Européenne et la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme – en résultant ainsi une perspective plus élargie 
et raffinée sur la protection des droits et libertés fondamentales. En même temps, le caractère 
multidisciplinaire de l’étude est mis en évidence par son utilité étendue, comme source de 
documentation tant pour les spécialistes en matière juridique que pour les non-initiés dans le 
domaine des sciences juridiques. 

Mots-clés: droits et libertés fondamentales, protection juridique, décisions de la Cour 
Constitutionnelle, objection de non constitutionnalité, exception de non constitutionnalité

La prestigioasa Editură C.H. Beck, în condiții grafice deosebite, a fost 
editată lucrarea cu titlul de mai sus, în trei volume, sub semnătura unor autori 
cunoscuți și recunoscuți pentru afilierea lor științifică la problematica care 
face obiectul acesteia: Marian Enache și Ștefan Deaconu.

Marian Enache este licențiat și doctor în „Drept”, a desfășurat o consistentă 
activitate politică, juridică și diplomatică, fiind deputat în Parlamentul României, 
membru în mai multe comisii parlamentare (Comisia juridică, de disciplină 
și imunități, Comisia de validare, Comisia pentru învățământ, știință, tineret 
și sport), vicepreședinte al Comitetului Adunării Constituante și al Camerei 
Deputaților, consilier prezidențial, avocat, membru al Comisiei de redactare 
a Constituției României și ambasador, în prezent fiind judecător la Curtea 
Constituțională a României. Este autor sau coautor al mai multor lucrări în 
domeniul dreptului public, în general, și al dreptului constituțional, în special. 

Ștefan Deaconu este absolvent și licențiat al Facultății de Drept din cadrul 
Universității din București. Doctor în „Drept” și conducător de doctorat,  
autorul și-a perfecționat pregătirea juridică în specialitatea dreptului 
constituțional, prin studii aprofundate organizate în țară și în străinătate. Cu 
o activitate practică la fel de consistentă ca și cea a lui Marian Enache, Ștefan 
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Deaconu și-a consacrat activitatea profesională îndeplinirii unor competențe 
științifice și didactice, circumscrise funcțiilor pe care le-a ocupat: președinte 
al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț 
și Industrie a României, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Economic și 
Comercial din China, președinte al Comisiei de arbitraj și metode alternative 
de soluționare a disputelor, consilier prezidențial și consilier de stat în cadrul 
Administrației Prezidențiale, expert, consilier și director în Senatul României, 
vicepreședinte al Secției de Drept Public a Academiei de Științe Juridice din 
România, director al Centrului de Drept Constituțional și Instituții Politice 
din cadrul Facultății de Drept a Universității din București, membru titular al 
Asociației Române de Drept Constituțional.

Profesorului universitar doctor Ștefan Deaconu, pentru activitatea sa 
meritorie pe tărâmul teoriei și practicii constituționale, i-au fost decernate 
premii și distincții care au răsplătit munca asiduă, abnegația, seriozitatea și 
competența care îl caracterizează. 

Pentru cititorul avizat și nu numai, Curtea Constituțională a României este 
unica autoritate politico-jurisdicțională cu competențe în materie constituțională, 
unul dintre fundamentele statului de drept, entitate consacrată constituțional și 
legal, care asigură și garantează supremația Constituției țării noastre.

Competențele acestui înalt for de decizie și, mai ales, modul concret în 
care Curtea și-a desfășurat activitatea, încă de la înființarea sa (1992), scot în 
evidență deosebita însemnătate și importanța excepțională pe care o are în 
peisajul juridico-constituțional românesc, într-un efort pronunțat de realizare 
a unui veritabil proces de constituționalizare a dreptului românesc.

Strâns legată de atribuțiile Curții Constituționale este preocuparea acesteia 
de a veghea la respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor români, în acord 
deplin cu prevederile Legii fundamentale, activitate realizată, în principal, prin 
controlul constituționalității legilor, realizat în cele două modalități cunoscute: 
obiecția de neconstituționalitate și excepția de neconstituționalitate.

Totodată, deciziile Curții în aplicarea dispozițiilor constituționale – art. 20 alin. 
(1) și art. 148 – valorifică, pe deplin, o consistentă jurisprudență a Curții Europene 
a Drepturilor Omului (CEDO) și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Lucrarea care face obiectul acestei recenzii își propune să aducă în lumină 
considerentele de principiu rezultate din jurisprudența Curții Constituționale, 
cu referire la fiecare drept sau libertate fundamentală. Potrivit fiecărui drept 
sau libertate fundamentală, sunt precizate de către autori deciziile în care se 
regăsesc aceste aprecieri, însoțite de un scurt comentariu doctrinar, precum și 
de repere bibliografice, teoretice și practice care privesc problematica analizată.
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Constatările și observațiile cuprinse în deciziile Curții Constituționale –  
așa cum ne învederează autorii – nu definesc drepturile ori libertățile 
individuale; ele le determină sfera de cuprindere, limitele și nivelul de protecție 
constituțională și stabilesc între acestea o ierarhie, după caz, mai rigidă sau 
mai flexibilă, raportată la contextul social, politic, economic ori cultural.

Interpretarea deciziilor Curții evidențiază faptul că, în raport cu fiecare 
drept sau libertate fundamentală, există o serie de exigențe constituționale ce se 
impun ca adevărate constante ale dreptului constituțional, atât de importante 
pentru evoluția generală a sistemului normativ din România.

Lucrarea scoate în evidență faptul că argumentele Curții Constituționale, 
în scopul creșterii nivelului de protecție juridică a cetățenilor, modelează și 
influențează pozitiv obligațiile autorităților publice cu competențe în materia 
drepturilor și libertăților fundamentale, fie în ceea ce privește elaborarea actelor 
juridice normative, fie în interpretarea lor din perspectiva actului de aplicare a 
dreptului. Deciziile Curții având, după cum se știe, caracter general obligatoriu – atât 
în dispozitiv, cât și în considerente – prin conținutul lor, devin repere în activitatea 
tuturor ”actorilor” investiți cu promovarea și protecția drepturilor cetățenești.

Activismul judiciar al Curții Constituționale care, după cum apreciază și 
autorii lucrării, se reflectă în motivarea deciziilor acesteia, asigură dezvoltarea 
jurisprudenței constituționale în problematica drepturilor și libertăților 
fundamentale, în condițiile și formele prescrise de Constituție.

Autorii acestei remarcabile lucrări ne avertizează că, plecând de la 
inevitabilul caracter evolutiv al conceptelor constituționale, datorat necesității 
permanentei lor raportări la noi realități sociale, politice, economice ori de 
ordin regional sau internațional, jurisprudența Curții Constituționale poate 
cunoaște nuanțări, revirimente sau reevaluări jurisprudențiale, tocmai datorită 
faptului că Legea fundamentală a fost și rămâne un proces juridic viu, cu toate 
consecințele ce decurg de aici.

Analizând conținutul propriu-zis al lucrării, relevăm cele mai importante 
idei, opinii, comentarii doctrinare, toate la un loc dând o incontestabilă valoare 
științifică celor trei volume.

Astfel, primul volum cuprinde decizii ale Curții Constituționale, referințe 
bibliografice și comentarii privitoare la două principii fundamentale: egalitatea 
în drepturi și accesul liber la justiție și la nouă drepturi și libertăți fundamentale: 
libertatea individuală, dreptul la libera circulație, dreptul la apărare, dreptul la 
viață și la integritate fizică și psihică, dreptul la grevă, dreptul la muncă și la 
protecția socială a muncii, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la un mediu 
sănătos, protecția copiilor și a tinerilor.

Al doilea volum al lucrării cuprinde considerentele de principiu rezultate 
din jurisprudența Curții Constituționale, cu privire la fiecare drept sau 
libertate fundamentală, din categoria fie a inviolabilităților, fie a drepturilor 
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social-economice și culturale: dreptul de proprietate, dreptul la moștenire, 
dreptul la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul 
la învățătură, accesul la cultură, dreptul la un nivel de trai decent, libertatea 
economică, protecția persoanelor cu handicap.

Autorii lucrării indică deciziile din care sunt desprinse respectivele 
constatări si observații de principiu, alocă fiecărui drept ori libertate un 
comentariu doctrinar și o listă bibliografică aferentă problematicii acestora. 
Totodată, prin considerentele deciziilor, este determinată sfera de cuprindere, 
limitele și nivelul de protecție constituțională asociate acestor categorii de 
drepturi și sunt evidențiate problemele ce țin de substanța acestora care, în 
lipsa unei judecăți de ordin constituțional, ar lăsa loc arbitrariului.

Sub exigențele deciziilor Curții Constituționale și ale comentariilor 
doctrinare ale autorilor, al treilea volum al lucrării continuă seria prezentărilor 
drepturilor și libertăților fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale, 
cu o nouă grupare de drepturi și libertăți: secretul corespondenței, libertatea 
conștiinței, libertatea de exprimare, dreptul la informație, dreptul de vot, dreptul 
de a fi ales, dreptul de a fi ales în Parlamentul European, libertatea întrunirilor, 
dreptul de asociere. 

Și în acest volum autorii găsesc de cuviință să analizeze – din perspectiva 
categoriei drepturilor și libertăților fundamentale la care s-au oprit – dispozițiile 
constituționale, însoțite de pertinente și îndestulătoare comentarii, neuitând 
să amintească cele mai reprezentative referințe bibliografice în materie.

Lucrarea recenzată este bine scrisă, construită și argumentată; ea 
impresionează prin bogatul conținut al contribuțiilor autorilor, prin stil, 
limbaj și spirit analitic proprii, care au permis autorilor să se manifeste într-
un perimetru doctrinar extrem de accesibil lor.

Lucrarea atestă excelenta pregătire științifică a scriitorilor ei, puterea lor 
de muncă și însemnata capacitate de prelucrare a unui volum considerabil de 
material documentar. 

Acuratețea, coerența, suplețea și eleganța formei de exprimare a conținutului 
acestei lucrări dau valoare științifică demersului realizat, provocând – suntem 
siguri – interesul cititorilor (teoreticieni sau practicieni ai dreptului, studenți, 
masteranzi sau doctoranzi, specialiști sau oameni de rând, tineri sau mai 
puțin tineri), al lumii juridice în general, al tuturor celor care conștientizează 
importanța și necesitatea cunoașterii drepturilor și libertăților fundamentale 
din perspectiva asigurării premiselor unei corecte aplicări a dreptului și a 
înfăptuirii justiției, în coordonatele specifice democrației constituționale.
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Abstract:
The analyzed report provides guiding principles, practical guidance and recommendations 

in order to ensure a human rights-based, gender-sensitive approach to freedom of religion or 
belief, and security. The purpose of the report is to guarantee a better understanding of the 
two issues for policymakers and security practitioners, civil society organizations, religious 
or belief communities, and also the media, especially on matters which are often found at the 
intersection of freedom of religion or belief and security. More so, the report touches sensitive 
issues surrounding extremism, violence and the relationship between state and religious or 
belief communities in the attempt of keeping a safe environment for everyone.

 
Keywords: religion, faith, security, rights, freedom, extremism.

Résumé:
Le rapport analysé contient des principes directeurs, des conseils pratiques et des 

recommandations sur l’approche de la liberté religieuse ou de croyance et de la sécurité 
orientée sur le genre et fondée sur les droits de l’homme. L’objectif du rapport est de permettre 
une meilleure compréhension de ces deux problématiques par les facteurs de décision et les 
responsables de la sécurité, des organisations de la société civile, des communautés religieuses 
ou confessionnelles, et le mass-média, concernant particulièrement les aspects qui se trouvent 
à l’intersection de la liberté religieuse ou de la foi avec la sécurité. Le rapport se penche 
également sur des questions sensibles reliées à l’extrémisme, à la violence et à la relation entre 
l’Etat et les communautés religieuses et confessionnelles, aux fins de créer un environnement 
sécuritaire pour tous.

Mots-clés: religion, croyance, sécurité, droits, libertés, extrémisme

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), prin 
Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), 
a publicat în septembrie anul curent un raport1 care vizează libertatea de 
manifestare a religiei sau a credinței și implicațiile pe care aceasta le are în 

* E-mail: adina.nikolic@irdo.ro
1 https://www.osce.org/odihr/429389?download=true
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ceea ce privește securitatea. Publicația este produsul unor ample consultări 
atât cu oficiali guvernamentali, cât și cu reprezentanți ai unor comunități 
religioase, organizații ale societății civile și experți academici, și are scopul de 
a clarifica relația de interdependență dintre libertatea religioasă și securitate, 
ținând cont de cadrul OSCE pentru pace și securitate. Documentul explică 
totodată și natura, statutul și domeniul libertății religioase sau de credință, așa 
cum sunt prevăzute în standardele regionale și internaționale, precum și în 
angajamentele OSCE. Mai mult, oferă principii de punere în aplicare, orientări 
practice și recomandări menite să abordeze o serie de probleme apărute la 
intersecția libertății religioase sau de credință cu securitatea regiunii OSCE. 

Acest raport se adresează în principal factorilor de decizie care au sarcina 
de a elabora și de a pune în aplicare legi, politici și strategii în domeniul 
securității, pentru a se asigura că dispozițiile de securitate sunt în conformitate 
cu angajamentele și obligațiile internaționale referitoare la acest drept universal 
al omului. 

Potențialele provocări cauzate de diversitatea religiilor și a credințelor 
existente la nivelul regiunii OSCE, precum și amenințările reprezentate de 
extremismul violent și de radicalizarea care poate conduce la terorism, au 
adus în prim plan relația dintre libertatea de gândire, de conștiință și de religie 
sau credință și necesitatea asigurării unui mediu sigur. În acest sens, statele 
din cadrul OSCE au obligația de a veghea la respectarea drepturilor omului 
pentru toți indivizii, grupurile sau comunitățile care pot avea reședința pe 
teritoriile lor, precum și pentru toate persoanele supuse jurisdicției lor; aceasta 
presupunând atât respectarea dreptului la securitate individuală cât și dreptul 
la libertatea de practicare a religiei sau credinței. Deși aceste state au adoptat 
diverse strategii cu scopul de a se asigura în privința congruenței măsurilor 
proprii de siguranță cu obligațiile și angajamentele lor internaționale în 
materie de libertate de manifestare a religiei sau credinței, există anumite legi, 
politici de securitate sau practici care pun presiune pe libertatea religioasă sau 
de credință și implicit pe unele drepturi universale ale omului. 

Regimul de securitate creează premisele necesare manifestării libertăților 
religioase și de credință și asigură un cadru în care acestea sunt respectate, 
protejate și realizate. În același timp, securitatea durabilă nu poate exista într-
un context în care drepturile omului nu sunt respectate pe deplin. 

Conform OSCE, viziunea securității este una cuprinzătoare, de natură 
cooperantă și egală, indivizibilă și bazată pe drepturile omului. Astfel, se 
identifică trei dimensiuni complementare care sunt considerate a fi de o 
importanță egală: dimensiunea politico-militară, cea economică și de mediu, 
și dimensiunea umană. 
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Abordarea libertății religioase sau de credință (un aspect important 
al problematicii păcii și securității) are în centru recunoașterea diverselor 
convingeri ale indivizilor, precum și a posibilităților în ceea ce privește 
practicarea religiei sau credinței așa cum le dictează propria conștiință. Pe 
lângă faptul că aceasta permite nu numai realizarea dreptului fiecărui individ 
de a avea propria viziune asupra lumii, dar și existența, la nivel public, a unor 
viziuni diversificate. De aici rezultă beneficiile pe care libertatea religioasă sau 
de credință le are asupra societății, și anume cultivarea respectului reciproc, 
a înțelegerii și încrederii între indivizi, precum și promovarea egalității între 
popoare de religii și credințe diferite. Astfel, libertatea religioasă sau de credință 
reprezintă o modalitate indirectă de mobilizare a resurselor pozitive pe care 
oamenii de diverse convingeri religioase sau de altă natură le pot declara, cu 
scopul de a avea o societate mai bună, mai tolerantă și implicit mai sigură. 

Așa cum este prevăzut în mod expres în angajamentele oficiale ale 
OSCE și în standardele internaționale și regionale, libertatea religioasă sau 
de credință este proiecția unui drept al omului care are multiple dimensiuni: 
individuale cât și colective, instituționale, educative și comunicative. Prin 
prisma drepturilor omului, exercitarea libertății religioase sau de credință este 
un drept inalienabil și nu poate fi condiționat de permisiunea statului în care 
trăiește respectivul individ.

Conform legislației internaționale în materie de drepturile omului, 
statelor le este impusă obligația de a acționa ca garanți imparțiali ai libertății 
de religie sau de credință pentru toate persoanele și comunitățile religioase 
sau confesionale din jurisdicția lor. În aceeași măsură, statele au datoria de a 
se asigura că solicitanții de azil, migranții, refugiații și apatrizii se bucură de 
aceleași privilegii. 

În ceea ce privește definirea termenului „religie” sau „credință” nu există 
o viziune unitară, deoarece prin natura extrem de diversificată a religiilor și/
sau a credințelor, acești termeni au căpătat de-a lungul timpului semnificații 
extrem de variate. Un lucru cert este că indiferent dacă o religie sau credință 
este considerată tradițională sau nu, dacă are un număr mare de adepți sau 
nu, dacă este sau nu minoritară, se bucură în aceeași măsură de libertate de 
manifestare, beneficiind de protecție similară celei oferite comunității religioase 
predominante. De aici rezultă în mod inerent legătura pe care libertatea 
religioasă sau de credință o are cu alte drepturi și libertăți fundamentale, așa 
cum este libertatea de exprimare, libertatea de adunare și asociere, precum și 
dreptul la nediscriminare. 

Pe lângă beneficiile de care se bucură indivizii prin garantarea libertății 
de religie sau de credință, raportul OSCE menționează și cealaltă fațetă care 
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derivă din acest drept, și anume obligațiile și restricțiile care se impun în 
anumite condiții specifice. Astfel, sunt permise anumite limitări în ceea ce 
privește libertatea unui individ de a-și manifesta religia sau credința, fiecare 
limitare fiind o excepție restrânsă de la regula conform căreia fiecare trebuie să 
fie liber să își exercite în totalitate dreptul la libertatea religiei sau a credinței. 
Această limitare trebuie însă să fie strict justificată de către statul în cauză, 
să interfereze cât mai puțin cu viața individului sau a comunității și să fie 
folosită doar ca ultimă soluție. Totodată, pentru ca o limitare să fie „prevăzută 
de lege”, prevederea legală care specifică limitarea ar trebui să fie accesibilă 
și previzibilă, iar limitările nu pot fi impuse retroactiv sau arbitrar asupra 
unor persoane și grupuri specifice. Mai mult, limitările trebuie să respecte 
principiul legitimității, al necesității și al proporționalității și să nu fie impuse 
în scopuri discriminatorii sau aplicate în mod discriminatoriu.

În cuprinsul raportului sunt menționate și principiile de orientare enunțate 
pentru statele participante OSCE, care au scopul de a înlesni formularea și 
punerea în practică a unor măsuri, politici și legi care să asigure atât libertatea 
religioasă sau de credință cât și securitatea acestora și a întregii regiuni. 
Printre acestea se numără: măsurile educaționale, derularea de programe de 
conștientizare, dialoguri și parteneriate interreligioase și interconfesionale 
care combat intoleranța și discriminarea pe motive de religie sau de credință, 
inițiative de dialog și de implicare între statele participante și comunitățile 
religioase sau confesionale, adoptarea de politici și crearea unui cadru 
constituțional și legal. 

Ultima parte a raportului este dedicată tratării aspectelor relevante 
care se află la intersecția libertății de religie sau de credință cu securitatea, 
și a recomandărilor formulate în privința acestor două chestiuni. Cele patru 
aspecte cheie identificate – înregistrarea, discursul și literatura „extremiste”, 
căutarea lăcașurilor de cult și convertirea – sunt probleme comune, întâlnite 
în întreaga regiune OSCE. Elementele enumerate mai sus reprezintă etalonul 
pentru factorii de decizie și comunitățile religioase și confesionale, ilustrând 
practic modul în care interferează libertatea religioasă sau de credință cu 
securitatea. 

În ceea ce privește valorile, tradițiile și principiile pe care le promovează 
unele comunități religioase sau confesionale, acestea sunt uneori considerate 
de către statele participante la OSCE ca fiind incompatibile cu cele la care 
se raportează majoritatea populației țării. Această incompatibilitate poate 
periclita abilitatea de coexistență și coeziune socială și se poate concretiza 
într-o amenințare la adresa securității. Temerile se accentuează mai ales când 
grupurile religioase sau confesionale considerate de stat drept „extremiste” 
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propagă idei considerate periculoase pentru ordinea publică, identitatea 
națională, omogenitatea societății sau coexistența pașnică. În aceste cazuri, 
modalitatea uzuală de răspuns a autorităților este una de natură restrictivă, fie 
prin refuzul înregistrării anumitor comunități, sau revocarea înregistrării în 
cazul unor comunități care o dețineau, fie prin adoptarea de legi mai restrictive 
care presupun reînscrierea comunităților care erau deja recunoscute.

„Extremismul” este adesea invocat de state pentru a justifica necesitatea 
unui control strict asupra activităților persoanelor și comunităților religioase 
sau confesionale în interesul securității. Cu toate acestea, termenul „extremism” 
este unul imprecis, fără o definiție general acceptată, ceea ce permite interpretări 
diverse și vagi, facilitând astfel posibilitatea aplicării arbitrare a legii. Deși a 
avea opinii „extreme” nu constituie, în sine, o amenințare la adresa securității, 
„extremismul” este adeseori considerat a fi sinonim cu violența, chiar și în 
lipsa unor dovezi empirice care să ateste o legătură cauzală sau progresivă 
între cele două fenomene. În același timp, nu s-a putut dovedi nici utilitatea 
negării personalității juridice și a reînscrierii comunităților religioase sau 
confesionale, măsuri menite să combată extremismul și radicalizarea violentă 
care pot conduce la terorism. 

Toate aceste măsuri pot însă crea o spirală de efecte negative asupra 
societății și chiar a securității, sporind percepția unei comunități de a fi tratată 
injust și/sau de a fi discriminată, putând eroda relația de încredere dintre 
autoritățile statului și comunitățile religioase/ confesionale, sau încurajând 
continuarea activităților comunității respective într-un mediu necontrolat,  
în afara legilor statului. 

Demn de menționat este faptul că, în conformitate cu dreptul internațional, 
dreptul la libertatea religioasă sau de credință și la libertatea de exprimare 
nu acordă și dreptul de a pleda pentru convingeri care incită la discriminare, 
ostilitate sau violență față de ceilalți. În acest sens, educația, în special cea în 
domeniul drepturilor omului, este esențială pentru combaterea discriminării 
și intoleranței bazate pe religie sau credință.

În concluzie, statul are datoria de a oferi un cadru legal și social unde 
indivizii își pot exercita pe deplin libertatea religioasă sau de credință, 
individual sau în comunități, și în care dreptul de a adopta, părăsi sau schimba 
religia sau credința le este protejat. Totodată, anumitor persoane nu ar trebui 
să li se interzică să intre și să trăiască într-o țară din motive de religie sau 
credință, decât dacă persoana respectivă are o istorie clară de activități care 
implică ura, instigare la discriminare, ostilitate sau violență sau dacă există 
dovezi că intenționează să deruleze astfel de activități în statul respectiv.
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