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Considera ii cu privire la sistemul juridic român de protec ie a 

refugia ilor din perspectiva integr rii euro-atlantice a României

„Nu exist  mai mare durere pe lume decât aceea a 

pierderii p mântului natal”

Euripide

I. Argumentum

Recenta apari ie în Monitorul OÞ cial al României1 a Acordului între Guvernul 
României i Înaltul Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i i Organiza ia 
Interna ional  pentru Migra ie privind evacuarea temporar  în România a unor 
persoane aß ate în nevoie urgent  de protec ie interna ional  i relocarea ulterioar  
a acestora2, ratiÞ cat prin Legea nr. 291/20083, ne ofer  posibilitatea unor reß ec ii cu 
privire la existen a persoanelor aß ate în nevoie urgent  de protec ie interna ional , 
aß ate sub amenin area viol rii grave a drepturilor omului. Este i acesta un mod de 
sprijinire a eforturilor comunit ii interna ionale având ca scop asigurarea accesului la 
solu ii durabile pentru persoanele aß ate în nevoie de protec ie interna ional .

Renun area la interesele politice, economice, sociale, individualiste i clientelare 
în favoarea marilor proiecte ale lumii – eradicarea s r ciei, protec ia mediului, lupta 
împotriva terorismului etc. – presupune solidaritate. Începutul de mileniu reclam  o 
asemenea abordare atât din partea cet enilor, cât mai ales, din partea factorilor de 
r spundere politici, civici sau economici. Focalizarea lumii pe rezolvarea acestui tip 
de probleme umanizeaz  no iunea abstract  de solidaritate, aducând-o în realitatea 
imediat  a rela iilor dintre oameni. AÞ rmând unitatea umanit ii în timp i spa iu, 
vedem solidaritatea nu numai în plan orizontal, între Þ in ele i genera iile care tr iesc 
acum, ci i în plan vertical, prin luarea în considerare a intereselor legitime ale 
genera iilor viitoare i prin respectul fa  de lumea creat . Ap rând solidaritatea i 
generozitatea, construim o lume în care Þ ecare cet ean s  Þ e protejat i s - i g seasc  
locul. Coeziunea social  se construie te pe solidaritate4.

1 M. Of. nr. 777 din 20 noiembrie 2008.
2 Brevitatis causa, în cele ce urmeaz  vom utiliza termenul Acord.
3 Legea nr. 291/2008 pentru ratiÞ carea Acordului dintre Guvernul României i Înaltul 

Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i i Organiza ia Interna ional  pentru Migra ie 
privind evacuarea temporar  în România a unor persoane aß ate în nevoie urgent  de protec ie 
interna ional  i relocarea ulterioar  a acestora, semnat la Bucure ti la 8 mai 2008, i pentru 
reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia a fost publicat  în M. Of.  
nr. 777 din 20 noiembrie 2008.

4 Valentin-Stelian B descu, Umanizarea Dreptului Umanitar, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 
2007, p. 3.
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II. Repere doctrinale i terminologice

Dreptul refugia ilor este o parte a drepturilor omului în strâns  leg tur  cu dreptul 
interna ional umanitar, Þ ind o institu ie dinamic . Cum migrarea refugia ilor a cunoscut 
ß uctua ii, la fel politicile sau practicile au cauzat sau au contribuit la condi iile care 
au produs aceste migr ri, astfel statele i organiza iile interna ionale au încercat, cu 
un succes relativ i în grade diferite ale dorin ei politice, s  g seasc  solu ii pentru 
p strarea demnit ii i integrit ii umane prin asigurarea unei protec ii adecvate. Totu i, 
pentru c  termenul de „protec ie” este destul de neclar, lipsa sau negarea protec iei este 
principala problem  a refugia ilor pe care dreptul interna ional încearc  s  o rezolve. 
De men ionat c  originile protec iei refugia ilor se reg sesc în contextul drepturilor 
omului, în dreptul Þ ec rei Þ in e umane la via , libertate i securitate care poate Þ  pus 
în pericol prin înc lcarea statutului refugiatului.

Chiar dac  este un fenomen str vechi, deplasarea for at  a c p tat unele dimensiuni 
importante – i, în unele sensuri, chiar noi – în ultimii ani ai secolului al XX-lea i 
începutul noului mileniu. Se vorbe te frecvent despre mi carea refugia ilor, exodul 
în mas , ß uxurile azilului, expulz rile în mas , cur irea etnic , deplas rile cauzate 
de dezastre sau de subdezvoltare, migra ia for at , deplasarea intern , transferul i 
schimburile de popula ie, repatrierea involuntar  i întoarcerea impus .

De i circumstan ele i caracteristicile oamenilor afecta i de diferitele forme de 
deplasare variaz , uneori în mod substan ial, ei au nevoi similare de protec ie i se bucur  
cu to ii de dreptul fundamental de a Þ  trata i într-un mod corespunz tor principiilor 
i standardelor umanitare. În timp ce mi c rile de refugia i au fost strâns legate de 

conß ictele politice i militare, deplas rile for ate de popula ie au fost percepute, în 
ultimii ani, ca un element important de securitate na ional  i regional . Deplas rile 
ample de persoane pot determina statele i organiza iile regionale s  desf oare trupe, 
a a cum stau m rturie Albania, Irak, Afganistan, Liberia, Somalia i fosta Iugoslavie. 
Dac  aceast  ac iune este luat  cu sau f r  consim mântul rii în cauz  i dac  este 
determinat  de considerente umanitare sau strategice, ea are inevitabil un impact 
important asupra echilibrului local de putere politic  i militar . În multe cazuri, mai 
ales din cauza leg turii dintre deplasarea for at  i preocup rile statelor legate de 
securitate, persoanele deplasate for at se confrunt  cu atitudini crescânde de respingere 
atunci când încearc  s - i g seasc  siguran a în alte p r i. Siguran a în timpul azilului 
este i ea amenin at , Þ e ca rezultat al atacurilor armate asupra taberelor de refugia i, 
al recrut rii for ate a tinerilor în armat  sau al violen ei sexuale la care sunt supuse 
femeile sau fetele deplasate for at.

Principiul conform c ruia refugia ii trebuie s  se întoarc  la c minele lor în mod 
voluntar s-a cl tinat ca efect al frecven ei cu care statele i al i actori au for at aceste 
persoane s  se repatrieze, deseori în condi ii care sunt departe de a Þ  sigure. Statelor 
le revine responsabilitatea de a face distinc ie între persoanele persecutate i celelalte 
categorii de migran i, în urma unei proceduri de determinare a statutului de refugiat. 
Este important ca aceast  procedur  s  Þ e în conformitate cu standardele interna ionale 
în materie.
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Înaltul Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i (ICNUR) a fost desemnat 
s  supravegheze aplicarea dispozi iilor Conven iei i ale Protocolului din 19675, iar 
statele p r i la aceste instrumente interna ionale s-au angajat s  coopereze cu ICNUR 
în exercitarea func iilor sale6.

III. Rolul procedurilor în dezvoltarea sistemelor juridice de protec ie 

a refugia ilor

În realizarea efectiv  a normelor de drept material, procedurile sunt de importan  
crucial ; în situa ia în care procedurile func ioneaz  defectuos ori restrictiv, efectele 
ob inute pot Þ  diferite sau chiar contrare cu spiritul legii. Practica a demonstrat c  
principiile i criteriile de acordare a protec iei interna ionale au evoluat sau involuat 
prin m surile de aplicare, îndeosebi cele de natur  procedural . Normele de drept 
material sunt mai greu de modiÞ cat, datorit  strânsei lor leg turi cu politicile statale 
în diverse domenii.

Trebuie remarcat faptul c  în Conven ia din 1951 i în Protocolul din 1967 sunt 
cuprinse elemente de drept material, dar nu se indic  ce fel de criterii i proceduri 
trebuie adoptate pentru determinarea statutului de refugiat, l sând la latitudinea Þ ec rui 
stat parte s  stabileasc  procedura pe care o consider  cea mai adecvat , inând cont, 
pe de o parte, de propria sa structur  administrativ  i constitu ional 7, iar pe de alt  
parte, de litera i spiritul Conven iei8.

În centrul Conven iei din 1951 se aß  principiul fundamental i inderogabil al 
nereturn rii (nonrefoulement), chintesen a protec iei interna ionale. Având în vedere 
contextul relativ tensionat de dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial i întrez rindu-se 
apari ia unor situa ii complexe de-a lungul timpului, Conven ia a fost redactat  de 
o manier  deschis , maleabil  ceea ce îi confer  un grad ridicat de adaptabilitate 
la complexitatea situa iilor practice pe care trebuie s  le acopere. Ca o expresie a 
deschiderii textului ei, num rul rilor care au devenit p r i la Conven ie a crescut 
continuu, ajungând, de la un num r de doar 6 în aprilie 1954 pân  la peste 160 în 
decembrie 2008.

Conven ia a reprezentat i reprezint  o realizare major  în domeniul dreptului 
interna ional al refugia ilor, în special deoarece:

- d  o deÞ ni ie general  a termenului de refugiat (art. 1);

5 Conven ia este instrumentul juridic universal în materie i a fost adoptat  la 28 iulie 1951. 
România a aderat la Conven ia din 1951 i la Protocolul din 1967 privind statutul refugia ilor, 
prin Legea nr. 46/1991 (M. Of. nr. 148 din 17 iulie 1991). Brevitatis causa, pentru ß uen a i 
celeritatea exprim rii, le vom numi în continuare, Conven ia din 1951 i, respectiv, Protocolul 
din 1967.

6 Conven ia din 1951, art. 5.
7 Manualul referitor la proceduri i criterii de determinarea statutului de refugiat, Geneva, 

1992, care, în continuare va Þ  denumit Manual.
8 John Horekens, Denis McNamara, Introducere în analiza unor probleme de protec ie 

din Europa Occidental : Curente legislative i pozi ii adoptate de ICNUR, Serii europene, 
vol. 1, nr. 3, septembrie 1995, p. 3.
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- cuprinde principiul nereturn rii potrivit c ruia nicio persoan  nu poate Þ  returnat  
c tre un teritoriu unde ar putea Þ  supus  persecu iilor;

- stabile te standardul minim al tratamentului refugia ilor, inclusiv drepturile 
fun damentale care trebuie garantate, ca i obliga iile refugia ilor fa  de ara lor de 
refugiu;

- con ine prevederi cu privire la statutul juridic, dreptul la munc  i bun stare;
- con ine prevederi cu privire la documentele de identitate, de c l torie, naturalizare 

i alte chestiuni de natur  administrativ .
În cele ce urmeaz , ne vom referi, în mod deosebit, la acele criterii care, în opinia 

noastr , trebuie aplicate ca o condi ie sine qua non a determin rii statutului de refugiat, 
în conformitate cu standardele consacrate ale protec iei interna ionale. inând cont 
c  statele nu au fost obligate prin Conven ie i Protocol s  stabileasc  proceduri 
identice i c , în practic , exist  o mare varietate de proceduri, Comitetul executiv al 
Programului ICNUR a formulat recomandarea ca aceste proceduri s  îndeplineasc  
anumite cerin e elementare care s  aib  în vedere situa ia extrem de vulnerabil  în 
care se aß , de regul , solicitan ii statutului de refugiat. Printre garan iile considerate 
esen iale se aß :

- organele de poli ie de frontier  trebuie s  respecte cu scrupulozitate principiul 
nereturn rii i s  dea solicitantului informa iile necesare asupra procedurii de urmat;

- determinarea statutului s  se fac  de o autoritate bine deÞ nit , de regul  o 
autoritate central , cu acordarea tuturor înlesnirilor necesare pentru solicitant, în 
vederea sus inerii cererii sale, inclusiv posibilitatea folosirii serviciilor unui interpret 
sau contactarea reprezentantului ICNUR;

- aprobarea cererii s  Þ e comunicat  solicitantului, urmat  de eliberarea de docu-
mente care s  certiÞ ce statutul de refugiat;

- respingerea cererii s  Þ e motivat  i s  Þ e supus  apelului;
- acordarea promisiunii solicitantului de a r mâne în ar  pân  la epuizarea tuturor 

c ilor de atac împotriva hot rârii de respingere;
- asigurarea, în maniera cuvenit , a particip rii ICNUR la aceste proceduri.
De regul , determinarea statutului de refugiat este un proces ce se deruleaz  în 

dou  etape. În prima etap , se stabilesc faptele relevante ale cazului, iar în cea de a 
doua se aplic  faptelor astfel stabilite deÞ ni iile din Conven ia din 1951 i Protocolul 
din 1967.

IV. Sistemul juridic român de protec ie a refugia ilor

Constitu ia României, republicat 9, con ine dispozi ii referitoare la raportul dintre 
tratatele ratiÞ cate de România, în general, i dreptul intern, precum i la raportul dintre 

9 Republicat  în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003. ModiÞ cat  i completat  prin 
Legea de revizuire a Constitu iei României nr. 429/2003 (M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 
2003), republicat  în temeiul art. 152 din Constitu ie, cu reactualizarea denumirilor i dându-se 
textelor o noua numerotare (art. 152 a devenit în forma republicat  art. 156). Legea de revizu-
ire a Constitu iei României nr. 429/2003 a fost aprobat  prin referendumul na ional din 18-19 
octombrie 2003 i a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data public rii în M. Of. 
nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hot rârii Cur ii Constitu ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 



 Valentin-Stelian B DESCU 71

tratatele interna ionale privind drepturile omului la care România este parte i legile 
interne în materie.

Referitor la modul în care tratatele produc efecte în dreptul intern, din Constitu ie 
i din Legea nr. 590/2003 privind tratatele10 i practica actual  rezult  implicit c  

nu este necesar  emiterea unui act normativ special pentru introducerea tratatelor în 
dreptul intern; aceast  func ie este îndeplinit  de actele normative de ratiÞ care, aderare 
ori aprobare sau semnarea tratatelor11. Rezult  c  problema introducerii în legisla ia 
intern  a prevederilor din tratatele interna ionale a fost rezolvat  printr-o cale de 
„automatism destul de simpliÞ cat”12.

Cadrul juridic în România referitor la problematica solicitan ilor de azil i a 
refugia ilor, se compune din prevederi cuprinse în Constitu ie, legi speciale i hot râri 
de guvern. Aceste acte normative se completeaz , în principal, cu cele cuprinse în 
Codul de procedur  civil , Codul penal i Codul de procedur  penal .

4.1. Locul instrumentelor juridice interna ionale privind refugia ii în 

sistemul legislativ român

a) Articolul 18 alin. (2) din Constitu ia României, republicat , stipuleaz : „Dreptul 
de azil se acord  i se retrage în condi iile legii, cu respectarea tratatelor i a conven iilor 
interna ionale la care România este parte”.

b) Prin Legea nr. 46/1991 România a aderat f r  rezerve la Conven ia din 1951 
i la Protocolul din 1967 privind statutul refugia ilor, constituind astfel baza legal  

a abord rii problemelor refugia ilor în ara noastr . Conform art. 11 alin (2) din 
Constitu ie, tratatele ratiÞ cate de Parlament fac parte din dreptul intern. Aß ându-ne 
în materia drepturilor omului, dac  exist  neconcordan e între pactele i tratatele 
privitoare la drepturile omului, la care România este parte, i legile interne, au prioritate 
reglement rile interna ionale [art. 20 alin. (2) din Constitu ie]. Aceste dispozi ii sunt 
completate de cele ale art. 11 alin. (1) din Constitu ie care acord  în plus o garan ie 
moral , dar i juridic  expres , stabilind c  „statul român se oblig  s  îndeplineasc  
întocmai i cu bun -credin  obliga iile ce-i revin din tratatele la care este parte.

4.2. Legea privind statutul i regimul refugia ilor. Scurt istoric

Legea privind statutul i regimul refugia ilor adoptat  în 199613 a completat în 
mod necesar cadrul legislativ referitor la refugia i i a dat o mai mare coeren  regle-
ment rilor deja existente, luând în considerare prevederile constitu ionale men ionate 

pentru conÞ rmarea rezultatului referendumului na ional din 18-19 octombrie 2003 privind 
Legea de revizuire a Constitu iei României.

10 M. Of. nr. 23 din 12 ianuarie 2003. Legea a abrogat Legea nr. 590/1991 privind încheie-
rea i ratiÞ carea tratatelor.

11 Dumitra Popescu, Drept interna ional public, Casa de editur  i pres  „ ansa”, Bucure ti, 
1997, p. 56-58.

12 Ion M. Anghel, Dreptul tratatelor, vol. 2, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1993, p. 765.
13 Este vorba de Legea nr. 15/1996 privind statutul i regimul refugia ilor în România 

(M. Of. nr. 69 din 5 aprilie 1996).
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anterior. Aceast  lege special  nu a putut decât s  adauge prevederi mai generoase 
pentru refugia i, Þ e cel pu in s  le men in  pe cele prev zute în Conven ia din 1951 i 
Protocolul din 1967.

Ulterior, O.G. nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor în România14, 
aprobat  cu modiÞ c ri prin Legea nr. 323/200115, a mai fost modiÞ cat  printr-o 
succesiune de alte acte normative, ordonan e i legi de aprobare i modiÞ care16, a fost 
republicat 17

 i, prin art. 42, a abrogat Legea nr. 15/1996.
Nici aceast  ordonan  nu a avut via  lung , Þ ind abrogat  de art. 152 al Legii 

nr. 122/2006 privind azilul în România18 care transpune:
- Directiva Consiliului 2001/55/CE privind standardele minime de protec ie 

temporar  în eventualitatea unui ß ux masiv de persoane str mutate i m surile de 
promovare a balan ei de eforturi între statele membre în vederea primirii unor astfel 
de persoane i suportarea consecin elor;

- Directiva Consiliului 2003/9/CE din 27 ianuarie 2003 privind standardele minime 
pentru primirea solicitan ilor de azil;

- Directiva Consiliului 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reu-
niÞ carea familiei;

- Directiva Consiliului 2004/83/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime 
pentru caliÞ care i statutul cet enilor rilor ter e sau apatrizilor ca refugia i sau ca 
persoane aß ate în nevoie de protec ie interna ional  i con inutul protec iei acordate.

4.3. Hot râri ale Guvernului

H.G. nr. 1182/199619 referitoare la implementarea legii privind statutul i regimul 
refugia ilor încerca, la vremea sa, s  clariÞ ce anumite aspecte rezultate din Legea 
nr. 15/1996 i, mai ales, în preambul, se refer  în mod direct, la instrumente i practici 
interna ionale referitoare la refugia i. Astfel, se men iona c  Hot rârea a fost adoptat  
având în vedere urm toarele aspecte:

14 M. Of. nr. 436 din 3 septembrie 2000.
15 M. Of. nr. 342 din 27 iunie 2001.
16 O.G. nr. 13/2002 pentru modiÞ carea i completarea O.G. nr. 102/2000 privind statutul 

i regimul refugia ilor în România (M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002), aprobat  prin Legea 
nr. 264/2002 (M. Of. nr. 343 din 23 mai 2002); O.U.G. nr. 76/2003 pentru modiÞ carea art. 
15 alin. (8) din O.G. nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor în România (M. Of. 
nr. 640 din 9 septembrie 2003), aprobat  prin Legea nr. 467/2003 (M. Of. nr. 835 din 25 noiem-
brie 2003); O.G. nr. 44/2004 privind integrarea social  a str inilor care au dobândit o forma de 
protec ie în România (M. Of. nr. 93 din 31 ianua rie 2004), aprobat  cu modiÞ c ri prin Legea 
nr. 185/2004 (M. Of. nr. 457 din 21 mai 2004), cu modiÞ c rile ulterioare.

17 Republicat  în temeiul art. V din O.G. nr. 43/2004 pentru modiÞ carea i completarea 
O.G. nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor în România (M. Of. nr. 92 din 31 
ianuarie 2004), aprobat  prin Legea nr. 176/2004 (M. Of. nr. 467 din 25 mai 2004), dându-se 
textelor o noua numerotare.

18 M. Of. nr. 428 din 18 mai 2006.
19 M. Of. nr. 307 din 26 noiembrie 1996.
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- prevederile Legii nr. 46/1991 prin care România ader  la Conven ia din 1951 i 
Protocolul de la New York din 1967;

- necesitatea respect rii standardelor europene referitoare la procedurile de azil 
stipulate în Recomand rile Consiliului Europei, precum i ale celor incluse în Rezolu ia 
Uniunii Europene din iunie 1995 cu privire la garan iile minime pentru procedurile 
de azil.

Totodat , H.G. nr. 1182/199620 men iona c  a fost adoptat  inând seama de 
recomand rile Înaltului Comisariat ONU pentru refugia i transmise prin Reprezentan a 
din România în anul 1996. Guvernul a dorit s  p streze deschise toate c ile pentru 
adoptarea unor modiÞ c ri ale legisla iei în vigoare, în concordan  cu inten iile declarate 
de a îndeplini toate criteriile pentru aderarea i integrarea României la structurile euro-
atlantice. Guvernul a luat deja o serie de m suri în vederea implement rii acestui 
angajament prin decizii ministeriale pe baza c rora s-a ajuns la o aplicare practic  
pozitiv  a prevederilor legale referitoare la statutul refugia ilor aducând astfel procedura 
de determinare a statutului de refugiat mai aproape de standardele interna io nale21. 
Schimb rile masive ale legisla iei primare în aceast  perioad  au determinat modiÞ c ri 
substan iale i în cea secundar . Astfel, H.G. nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor 
în România22 a fost abrogat  de art. 152 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în 
România.

4.4. Situa ia prezent  i perspective în contextul ader rii i integr rii 

în Uniunea European

Totu i, acesta a fost numai începutul, deoarece sistemul de acordare a statutului de 
refugiat i de integrare a refugia ilor în România are înc  nevoie de îmbun t iri pentru 
a atinge un nivel corespunz tor standardelor interna ionale i europene de protec ie i 
asisten  a refugia ilor i a solicitan ilor de azil.

Pentru România, este important s  combine într-o percep ie global  standardele 
interna ionale prev zute în tratatele interna ionale i conven iile la care ea este parte – 
aceasta Þ ind obligatorii conform prevederilor constitu ionale – cu standardele europene 
esen iale pentru aderarea i integrarea României în Uniunea European . Dup  cum am 
men ionat mai sus, Guvernul român a stipulat deja în H.G. nr. 1182/1996 dorin a sa 
de a ac iona în conformitate cu minimele garan ii pentru procedurile de azil incluse în 
Rezolu ia UE din iunie 1995.

Acquis-ul privind azilul este expresia valorilor umanitare pe care se bazeaz  UE, 
Þ ind legat de tradi ia de a asigura protec ie victimelor care sufer  din persecu ie sau 

20 Abrogat  de art. 41 al O.G. nr. 102/2000, republicat .
21 A se vedea, H.G. nr. 322/2000 (M. Of. nr. 179 din 25 aprilie 2000); H.G. nr. 417/1991 privind 

constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migr ri (republicat  în M. Of. nr. 248 din 31 
octombrie 1995), cu modiÞ c rile ulterioare, abrogate, între timp de art. 41 al O.G. nr. 102/2000, 
republicat , precum i H.G. nr. 603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare i masa acor-
date solicitan ilor statutului de refugiat (M. Of. nr. 363 din 5 iulie 2001), i abrogat  prin H.G. 
nr. 1.439/2002 (M. Of. nr. 935 din 20 decembrie 2002).

22 M. Of. nr. 396 din 18 iulie 2001.
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discriminare datorat  rasei, originii etnice, convingerilor politice, credin ei religioase, 
apartenen ei lor la anumite grupuri sociale etc. Uniunea European  inten ioneaz  s  
men in  i s  dezvolte aceast  politic . Tratatul de la Amsterdam a introdus azilul 
în sistemul de drept comunitar. Odat  cu intrarea sa în vigoare, hot rârea de a muta 
probleme azilului de la palierul III la palierul I plaseaz  azilul sub competen a direct  
a structurilor de la Bruxelles reducând importan a decizional  unilateral  a statelor 
membre, institu ia azilului urmând a Þ  codiÞ cat  în instrumentele UE cu for  juridic  
obligatorie. Astfel, UE a transformat standardele comune actuale referitoare la 
procedurile de azil în statele membre i cuprinse în soft law în instrumente juridice 
obligatorii – hard law23. Aceste instrumente vor include m suri referitoare la standardele 
minime pe care statele membre trebuie s  le îndeplineasc  pe parcursul procedurilor 
pentru acordarea i retragerea statutului de refugiat. Adoptarea unor norme juridice 
obligatorii este necesar  pentru a se asigura o mai mare certitudine juridic , atât pentru 
solicitan ii de azil, cât i pentru statele membre.

În acest context, Comisia a sugerat c  este necesar  o abordare general  coerent  
pentru deÞ nitivarea criteriilor obiective în vederea determin rii în mod corect i eÞ cient 
a statutului de refugiat. Garan iile trebuie bine stabilite pentru a exista siguran a c  
persoanele care au nevoie de protec ie în baza Conven iei de la Geneva din 1951 au 
acces la procedurile de azil i c  toate aspectele cererii lor sunt examinate individual, 
în vederea protej rii persoanelor care îndeplinesc condi iile prev zute de art. 1A din 
aceast  Conven ie. În acela i timp, procedurile trebuie s  Þ e eÞ ciente, astfel încât 
refugia ii s  poat  Þ  identiÞ ca i cât de repede posibil i cererile de azil s  poat  Þ n 
procesate într-un timp cât mai scurt.

Conven iile interna ionale, care sunt considerate în strâns  leg tur  cu realizarea 
obiectivelor UE, sunt considerate ca f când parte din acquis-ul UE Din punct de vedere 
al azilului, acestea includ Conven ia din 1951 i Protocolul de la New York din 1967, 
precum i conven ia European  privind protec ia drepturilor omului i a libert ilor 
fundamentale din 1950. Totodat , acquis-ul include i Conven ia de la Dublin, 
precum i prevederile de implementare a acesteia, ac iuni comune i pozi ii adoptate 
de Consiliu, rezolu ii, decizii i concluzii ministeriale. Importan a instrumentelor 
interna ionale referitoare la statutul refugia ilor pentru UE a fost conÞ rmat  în mod 
explicit în octombrie 1999, la summitul de la Tampere care a decis asupra unui sistem 
european comun al azilului, bazat pe aplicarea în întregime a Conven iei de la Geneva 
din 1951, oferind astfel garan ia c  nicio persoan  nu va Þ  returnat  într-un teritoriu 
unde ar risca s  Þ e persecutat .

A adar, acquis-ul privind azilul con ine instrumente relevante pentru dezvoltarea 
sistemelor de azil în rile Europei Centrale i de Est care sunt în diferite faze de 
aderare i integrare în UE. Setul instrumentelor i standardelor UE privind acquis-ul 
în domeniul azilului trebuie s  Þ e adoptate, incluse în sistemul legislativ i transpuse 
în practic  de c tre Þ ecare dintre statele membre, Þ ind una din condi iile cerute 
pentru calitatea de membru al UE. Mai mult decât atât, rilor candidate la integrare 

23 Peter J. Van Krieken, The Asylum Acquis Handbook, TMC Asser Press, Haga, p. 7.
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le este cerut s  înceap  procesul de adoptare a acquis-ului înaintea celui de aderare 
la UE.

În acest context, toate persoanele Þ zice, inclusiv refugia ii, solicitan ii de azil, 
precum i activitatea ICNUR din rile Europei Centrale i de Est sunt afectate – 
de i în mod diferen iat – de dezvolt rile conceptuale, legislative i practice din 
cadrul UE24.

Credem c  formularea unor politici regionale, precum i a cadrului legislativ 
european în materia azilului necesit  implicarea ICNUR, îndeosebi prin furnizarea de 
expertiz . De altfel, implicarea ICNUR în complexul proces european de stabilire a 
implement rii Conven iei de la Geneva din 1951 este concordant  cu Declara ia nr. 17 
a Comisiei referitoare la Tratatul de la Amsterdam, prin care se stabile te necesitatea 
consulta iilor cu ICNUR i alte organiza ii interna ionale asupra chestiunilor legate de 
politica azilului. În strâns  leg tur  cu participarea României la mai multe programe în 
domeniul azilului coÞ nan ate de UE, consider m c  ara noastr  ar trebui s  ia m suri 
concrete pentru:

- a în elege mai bine cerin ele actuale i de perspectiv  în materia azilului, România 
putându-se confrunta în viitor cu un aß ux masiv de refugia i de pe toate continentele;

- a elabora legisla ia corespunz toare în vederea implement rii principiilor în con-
cordan  cu standardele i normele interna ionale i europene,

- a dezvolta practica i procesul de luare a deciziilor la nivel administrativ i judiciar 
în concordan  cu metodele folosite de c tre celelalte state membre ale UE;

- a implica mai multe ONG-uri în lobby i activit i pentru colectarea de fonduri, 
deci în preluarea unei p r i a acestei responsabilit i de pe umerii guvernului.

V. Determinarea statutului de refugiat în România

Vom încerca în cele ce urmeaz  s  facem o analiz  comparat  între prevederile 
legii privind statutul i regimul refugia ilor în România i standardele protec iei 
interna ionale cuprinse, în principal, în Conven ia din 1951 i în Protocolul de la New 
York din 1967. Elementele cheie pe care le poate oferi solicitantul de azil factorilor 
de decizie trebuie s  se reg seasc  într-o exprimare logic  i coerent  care s  poat  
sus ine, cu succes, cererea sa. Motivarea apare ca un aspect esen ial pentru succesul 
unei cereri de chemare în judecat .

A a cum prevede Codul de procedur  civil , în cerere trebuie ar tate toate moti vele, 
de fapt i de drept, ale preten iei deduse judec ii, respectiv „toate acele împrejur ri i 
circumstan e, dar i principii, institu ii, reguli juridice a c ror cunoa tere este necesar  
pentru explicarea i l murirea procesului”25. Motivarea este considerat  de unii autori 
ca îns i expunerea cauzei cererii de chemare în judecat , v zut  ca Þ ind „situa ia de 
fapt caliÞ cat  juridic”26.

24 John Horekens, Opening Address, International Symposium on Protection of Refugees, 
European Series, vol. I, 1995, p. 21.

25 George Boroi, Dumitru R descu, Codul de procedur  civil  comentat i adnotat, Ed. All, 
Bucure ti, 1996, p. 176.

26 Ibidem.
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În ceea ce prive te judec torul, acesta nu este inut de temeiul juridic invocat de 
reclamant, dar, pentru a respecta principiul contradictorialit ii i principiul dreptului 
la ap rare, schimbarea temeiului juridic trebuie pus  în discu ia p r ilor.

Conform Legii nr. 15/199627, statutul de refugiat se poate acorda în situa ia în care 
solicitantul îndepline te criteriile cuprinse în deÞ ni ia refugiatului dat  de Conven ia 
din 1951. Legea român  adaug  – excedând acestei Conven ii – alte dou  situa ii în care 
se poate acorda protec ie celor în nevoie i anume din considerente umanitare (art. 2) 
sau ca urmare a p r sirii rii de origine datorit  unor conß icte armate (art. 5).

5.1. Acordarea statutului de refugiat în baza Conven iei din 1951

Acordarea statutului de refugiat în baza Conven iei din 1951 se fundamenteaz  pe 
existen a unei temeri bine întemeiate de a Þ  persecutat pentru considerente de ras , 
religie, na ionalitate, apartenen  la un anumit grup social, opinie politic 28. Motivele 
invocate de solicitan ii de azil sunt, în special, de ordin politic, dar i de na ionalitate, 
religie, apartenen  la un anume grup social ori o sum  a acestora.

SemniÞ ca ia expresiei „temere bine întemeiat ”. Temere bine întemeiat  de per-
secu ie este cheia deÞ ni iei refugiatului. Ea reß ect  pozi ia persoanei în cauz  cu privire 
la principalele elemente constitutive ale statutului de refugiat. Temerea subiectiv  va 
Þ  constatat  în primul rând prin evaluarea declara iilor solicitantului, coroborat  cu 
judecarea situa iei existente în ara sa de origine. CaliÞ cativul „bine întemeiat” arat  

c  statutul de refugiat nu este determinat doar de starea de spirit a celui în cauz , ci i 
de situa ia obiectiv  pe care se bazeaz  aceasta.

Se poate presupune c  o persoan  nu i-ar abandona casa i ara, în mod voluntar, 
decât constrâns  de motive imperioase. O evaluare a elementului subiectiv este 
inseparabil  de o apreciere a personalit ii solicitantului, datorit  faptului c  reac iile 
psihologice ale persoanelor nu sunt în mod obligatoriu acelea i în condi ii identice. O 
persoan  poate avea puternice convingeri politice sau religioase care, dac  nu sunt luate 
în considerare, îi pot face via a intolerabil ; alta poate s  nu aib  astfel de convingeri 
puternice. O persoan  poate lua o decizie impulsiv  de a sc pa de persecu ie, în timp 
ce alta poate s - i planiÞ ce cu grij  plecarea.

Dat  Þ ind importan a elementului subiectiv, o stabilire a credibilit ii este indis-
pensabil  acolo unde circumstan ele invocate nu reies suÞ cient de clar din probele 
din dosar. Astfel, va Þ  necesar s  se ia în considera ie trecutul personal i familial 
al solicitantului, apartenen a sa la un anume grup rasial, religios, na ional, social 
sau politic, interpretarea sa personal  a situa iei în care se aß  i experien ele sale 
personale – cu alte cuvinte, orice ar putea servi pentru a identiÞ ca faptul c  motivul 
predominant al cererii sale este temerea de persecu ie datorat  unuia sau mai multor 
motive men ionate în deÞ ni ia refugiatului de Conven ia din 1951. Temerea trebuie s  

27 Legea a fost abrogat  prin O.G. nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor în 
România (republicat  în M. Of. nr. 1136 din 1 decembrie 2004). Ulterior, O.G. nr. 102/2000 
a fost abrogat  prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (M. Of. nr. 428 din 18 mai 
2006) – act aplicabil din 2 decembrie 2008.

28 Art. 1 din Legea nr. 15/1996.
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Þ e rezonabil . Totu i temerea exagerat  poate Þ  întemeiat  dac , inând cont de toate 
elementele cazului respectiv, o astfel de stare de spirit poate Þ  considerat  justiÞ cat

În ceea ce prive te elementul obiectiv, este de asemenea necesar s  se evalueze 
gradul de credibilitate al declara iilor f cute de solicitant, analizându-le în contextul 
unor situa ii concrete, raportate la condi iile din ara sa de origine. Nu este neap rat 
necesar ca aceste considera ii s  se bazeze pe experien a personal  a solicitantului. De 
exemplu, ceea ce li s-a întâmplat rudelor i prietenilor sau altor membri ai aceluia i 
grup rasial sau social poate arat  bine c  temerea sa de a deveni o victim  a persecu iei 
mai devreme sau mai târziu este „bine întemeiat ”. Legile din ara sa de origine i, 
în particular, felul în care sunt aplicate sunt, de asemenea, relevante. În acela i timp, 
situa ia Þ ec rei persoane trebuie apreciat  prin ea îns i. În cazul unei personalit i 
bine cunoscute, posibilitatea de a Þ  persecutat poate Þ  mai mare decât în cazul unei 
persoane anonime.

În mod normal, un solicitant al statutului de refugiat trebuie s  prezinte motive 
serioase care se bazeaz  pe teama sa individual  de persecu ie, Þ e c  a fost deja victima 
persecu iei, Þ e c  dore te s  evite o situa ie ce ar atrage riscul persecu iei.

Expresiile „temere de persecu ie” sau chiar „persecu ie” nu fac parte din 
vocabularul utilizat, în mod curent, de refugiat. Un refugiat va invoca rareori „temerea 
de persecu ie” în ace ti termeni, de i o va prezenta, deseori, în relat rile sale, f r  a Þ  
capabil s - i descrie experien ele i situa ia în termeni politico-juridici29.

SemniÞ ca ia termenului de „persecu ie”. Nu exist  o deÞ ni ie universal acceptat  
pentru termenul „persecu ie”. Din art. 33 al Conven iei din 1951 se poate deduce 
c  o amenin are a vie ii sau libert ii pe motive de ras , religie, na ionalitate, opinie 
politic  sau apartenen  la un anumit grup social constituie întotdeauna persecu ie. 
Alte viol ri grave ale drepturilor omului – din acelea i motive – vor constitui, de 
asemenea, persecu ie.

Dac  alte ac iuni ce prejudiciaz  sau constituie amenin ri pot Þ  persecu ie va 
depinde de circumstan ele Þ ec rui caz, avându-se în vedere elementul subiectiv. 

inând cont de diversitatea de structuri psihologice i de circumstan e, interpretarea 
no iunii de persecu ie nu poate Þ  uniform . Aceasta este dovedit  i de lipsa de 
coeren  a instrumentelor interna ionale i a practicii în materie. Într-o spe , persecu ia 
este deÞ nit  ca Þ ind „cauzarea de suferin e, în scopul de a pedepsi individul pentru 
posesia unei credin e anume”30. În Conven ia împotriva torturii sau tratamentelor 
crude, inumane ori degradante, persecu ia este „orice ac iune prin care se produce, în 
mod inten ionat, unei persoane, o durere sau o suferin  puternic ; aceasta nu include 
durerea sau suferin a izvorând doar din sanc iuni legale, Þ ind inerent  sau incident  
unor astfel de sanc iuni”31. Sunt cazuri în care un solicitant poate s  Þ  fost subiectul 

29 Manual, parag. 37-48.
30 Art. 1 al Conven iei împotriva torturii i a altor pedepse ori tratamente crude, inumane 

ori degradante, adoptat  de Adunarea General  a ONU prin rezolu ia 39/46 din 10 decembrie 
1984. România a aderat la aceast  conven ie prin Legea nr. 19/1990 (M. Of. nr. 112 din 10 
octombrie 1990).

31 Manual, parag. 53.
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diferitelor m suri care, ele însele, nu conduc la persecu ie (de exemplu: discriminarea 
sub diferite forme), dar care, combinate cu al i factori ostili (atmosfera general  de 
insecuritate din ara de origine), pot produce un efect în mintea solicitantului care 
s  justiÞ ce în mod rezonabil aÞ rmarea unei temeri bine întemeiate de persecu ie pe 
„motive cumulative”32.

Nu se pot stabili criterii exacte de acordare a statutului de refugiat pe baza unor 
anumite „motive cumulative”, l sându-se la aprecierea instan ei s  decid , bazându-se 
pe cunoa terea situa iei generale din ara din care pleac  solicitantul, inclusiv „contextul 
particular – geograÞ c, istoric i etnologic”.

Cât prive te discriminarea, în multe societ i exist  diferen e în tratamentul aplicat 
diferitelor grupuri. Persoanele care primesc un tratament mai pu in favorabil, ca 
rezultat al unor astfel de diferen e nu sunt, în mod necesar, victime ale persecu iei. 
Numai în anumite circumstan e, de regul  cumulative, aceast  discriminare poate duce 
la persecu ie. Un astfel de caz ar Þ  atunci când m surile discriminatorii ar conduce 
la consecin e de natur  a aduce prejudicii substan iale persoanei interesate, exempli 

gratia, restric ii grave ale dreptului acesteia de a- i câ tiga existen a, ale dreptului de 
a- i practica religia sau de a avea acces la facilit ile educa ionale obi nuite, disponibile 
pentru to i.

Trebuie f cut  o distinc ie clar  între persecu ie i pedeapsa prev zut  pentru o 
infrac iune de drept comun. Persoanele ce fug pentru a sc pa de urm riri sau pedepse 
pentru astfel de infrac iuni, de obicei, nu sunt refugia i, refugiatul Þ ind o victim  
– sau o poten ial  victim  – a injusti iei i nu o persoan  care fuge de justi ie. În 
vederea determin rii faptului dac  pedeapsa merge pân  la persecu ie, va Þ  necesar 
s  se analizeze dac  pedeapsa este excesiv  i s  se fac  referire la legile rii în 
cauz , existând posibilitatea ca o lege s  nu Þ e conform  cu standardele acceptate în 
domeniul drepturilor omului de i, cel mai adesea, nu legea este discriminatorie, ci 
aplicarea ei.

Din cauza evidentei diÞ cult i în evaluarea legilor altei ri, autorit ile rii de 
azil pot lua decizii, în mod frecvent, luând drept etalon propria legisla ie na ional  
sau principiile stabilite în diferite instrumente juridice interna ionale ce se refer  la 
drepturile omului33.

Agen ii persecu iei pot Þ  de natur  statal  sau nestatal , deoarece persecu ia implic  
viol ri ale drepturilor omului ca urmare a ac iunilor autorit ilor de stat, dar poate de 
asemenea emana de la p r i ale popula iei ce nu respect  standardele stabilite de legile 

rii respective. Acolo unde actele grave discriminatorii sau infrac ionale sunt comise 
de popula ia local , acestea pentru Þ  considerate persecu ie dac  sunt tolerate cu bun -
tiin  de autorit i sau dac  autorit ile refuz  ori se dovedesc incapabile s  ofere o 

protec ie adecvat 34.

32 Ibidem.
33 Idem, parag. 56-60.
34 Idem, parag. 65.
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Considerente pentru acordarea statutului de refugiat

a) Rasa. În contextul determin rii statutului de refugiat, „rasa” trebuie în eleas  în 
sensul s u cel mai larg, ca Þ ind orice distinc ie bazat  pe „ras , culoare, descenden , 
origine etnic  sau na ional ”35. No iunea de ras  implic  i „apartenen a la un grup social 
speciÞ c de descenden  comun , ce formeaz  o minoritate, în cadrul unei popula ii 
majoritare”36. Discriminarea din motive rasiale conduce, adeseori, la persecu ie. În 
mod normal, simplul fapt de a apar ine unui grup rasial nu este suÞ cient pentru a stabili 
temeinicia unei solicit ri a statutului de refugiat. Exist , îns , situa ii particulare. În 
care o astfel de apartenen  este, prin ea îns i, un motiv suÞ cient pentru a justiÞ ca 
temerea de persecu ie37.

Persecu ia pe motive de ras  este, în mod frecvent, generatoare de refugia i. 
Printre cazurile de persecu ie pe considerente rasiale, sunt de men ionat cele ale 
cet  enilor ugandezi de origine asiatic  în cursul crizei din 197238, ale cet enilor 
din Burundi, membri ai tribului Hutu39, ale cet enilor rwandezi de origine Hutu i 
Tutsi în timpul masacrelor din 199440 ori ale cet enilor vietnamezi de origine etnic  
chinez 41.

În viziunea Comisiei Europene a Drepturilor Omului, discriminarea pe baze rasiale, 
în anumite circumstan e, cap t  caracter degradant în sensul art. 3 al Conven iei 
europene a drepturilor omului42.

b) Religia. Libertatea gândirii, con tiin ei i religiei include atât libertatea unei 
per soane de a- i manifesta religia i credin a sa, deopotriv  în public i în particular, 
prin educa ie, practicare, cult i ritualuri, cât i libertatea sa de a- i schimba religia i 
convingerile. Protec ia asigurat  de aceast  libertate acoper  atitudinile teiste, non-
teiste sau ateiste.

Temerea de persecu ie din motive religioase transpare deseori din motiva iile 
soli citan ilor de azil, îns  exist  circumstan e în care aceasta poate Þ  un motiv suÞ -
cient. În istorie, simpla apartenen  la o comunitate religioas  a dus la consecin e 
fatale. Ar Þ  de amintit masacrele la care au fost supu i hugheno ii la sfâr itul secolului 
al XVII-lea, evreii din Rusia la sfâr itul secolului al XIX-lea, cre tinii din Turcia 
otoman  la sfâr itul secolului al XIX-lea, iar mai recent musulmanii în unele zone din 
fosta Iugoslavie, membrii comunit ii Ahmadi în diverse ri musulmane. Persecuta i 
datorit  credin ei lor au fost credincio ii, indiferent de confesiune, din statele totalitare 
care s-au autoproclamat ateiste.

35 Art. 1 din Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de discriminare rasial , adoptat  
sub egida ONU în 1965.

36 Manual, parag. 68.
37 Manual, parag. 70.
38 G. Goodwin-Gil, The Refugee in International Law, Oxford University Press, Oxford, 

1996, p. 43.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem; dup  1975, mii de cet eni vietnamezi de origine chinez  au fost obliga i s  caute 

refugiul în alte ri din sud-estul Asiei.
42 Exempli gratia, Pavel v. UK (4403/1970), citat în G. Goodwin-Gil, op. cit., p. 43.



80 NRDO • 1-2009

Considerentele de natur  religioas  se pot interfera cu cele de na ionalitate, ca în 
cazul cre tinilor de etnie armean  din Irak i Iran sau a grupurilor etnice din Bosnia-
Her egovina. O situa ie interesant  apare în cazul convertirii persoanei la o religie 
majoritar  în ara de origine. Astfel, invocând „intoleran a regimului politic i religios 
din Iran”, un cet ean al acestui stat, deoarece se convertise la cre tinism, a ob inut 
statutul de refugiat. Chiar dac  convertirea a avut loc în România, s-a luat în considerare 
faptul c  aceasta i-ar putea primejdui via a, în cazul întoarcerii în Iran43. De remarcat 
c , uneori, însu i actul convertirii reprezint  o surs  a persecu iei.

c) Na ionalitatea. Invocarea motivelor de persecu ie bazat  pe na ionalitate este 
destul de frecvent  în ultima perioad , datorit  escalad rii conß ictelor inter-etnice în 
lume i chiar în zona balcanic . În contextul analiz rii cererilor de acordare a statutului 
de refugiat, trebuie avut în vedere c  termenul de „na ionalitate” nu este întotdeauna 
identiÞ cat cu cel de „cet enie”, ci este mai suplu, deÞ nind uneori apartenen a la un 
grup etnic sau lingvistic.

Persecu ia din motive de na ionalitate poate Þ  combinat  cu o persecu ie datorat  
opiniilor politice, atunci când între grupuri etnice exist  conß icte combinate cu mi c ri 
politice, ori cu o persecu ie din motive religioase, dac  grupurile apar in, în mod 
compact, unor religii diferite aß ate în conß ict. În ultima perioad , în zonele m cinate 
de r zboaie civile, elementele religios, etnic, politic stau împreun  la baza unor m suri 
persecutorii.

În mod normal, statele trebuie s  protejeze atât pe cet enii proprii, cât i str inii 
aß a i pe teritoriul lor, indiferent de originea lor etnic . Din p cate, sunt multe cazuri 
în care statele persecut  ele însele sau permit exercitarea unor m suri persecutorii 
fa  de str ini sau fa  de proprii cet eni care apar in unor comunit i etnice, 
religioase, culturale, lingvistice minoritare în statul respectiv44. Exist  situa ii când 
grupuri etnice apar inând popula iei majoritare sunt persecutate de unele grupuri 
etnice minoritare Þ e datorit  faptului c  minoritatea este predominant  în anumite 
zone, Þ e c  minoritatea de ine, temporar, conducerea structurilor de putere. În 
conformitate cu art. 1 al Conven iei din 1951, o condi ie a acord rii statutului de 
refugiat unei persoane este c  aceasta „nu poate sau, datorit  acestei temeri, nu dore te 
protec ia acestei ri ( ara a c rei cet enie o are)”. Într-o astfel de situa ie, persoanei 
i s-a refuzat protec ia rii de na ionalitate, refuz care „poate conÞ rma sau înt ri 
temerea de persecu ie a acesteia, sau putând constitui el însu i un element al perse -
cu iei45.

Deseori, persecu ia pe motive etnice este combinat  cu elemente de natur  poli-
tic  sau religioas  – a a cum s-a mai ar tat. Astfel, în cazul unui etnic armean, de 
religie cre tin , din Irak, persecu ia a constat i în discriminarea în selec ionarea 
unor militari pentru trupe de elit , din care trebuiau s  fac  parte doar „irakieni i 
musulmani”46.

43 Dosarul civil nr. 8003/1997 al Judec toriei Sector 1, Bucure ti.
44 G. Goowin-Gill, op. cit., p. 45.
45 Manual, parag. 98.
46 Dosarul civil nr. 7896/1997 al Judec toriei Sector 1, Bucure ti.
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d) Apartenen a la un anumit grup social. Dintre toate posibilele fundament ri ale 
temerii justiÞ cate de persecu ie, aria no iunii de apartenen  la un grup social pare a Þ  
cea mai disputat  de doctrin . De regul , un grup social distinct cuprinde „persoane cu 
aceea i origine, acelea i obiceiuri ori acela i statut social”47. Pentru a determina dac  
un grup de persoane poate Þ  considerat „anumit grup social” în sensul Conven iei, este 
necesar s  se analizeze acei factori care leag  i unesc persoanele respective. Factorii 
se pot referi la origine etnic , lingvistic  ori cultural , dar i la educa ie, mediu familial, 
activitate economic , împ rt irea unor valori, aspira ii comune48, de loialitate ori chiar 
un obstacol în aplicarea unor m suri luate de guvern. Membrii grup rilor teroriste nu 
constituie un grup social în sensul Conven iei din 1951.

Printre criteriile utilizate în vederea identiÞ c rii „minorit ii sociale”, se remarc  
acela c  „minorit ile au tr s turi culturale i psihice comune care nu sunt v zute cu 
suÞ cient  stim  de segmentele dominante ale societ ii” i c  ele sunt „unit i con tiente, 
legate prin tr s turi speciÞ ce pe care membrii lor le posed  i prin dezavantajele pe 
care acestea le aduc”49.

Este evident c  factorii sociali nu trebuie s  Þ e elemente relevante în aplicarea de 
tratamente diferite – care pot merge pân  la arbitrariu i represiune – unor membri ai 
societ ii. Ace tia trebuie trata i f r  a se face nicio distinc ie bazat  pe origine social , 
proprietate, na tere sau alte motive similare, ei Þ ind egali cu ceilal i cet eni în fa a 
legii50.

e) Opinie politic . Sintagma „opinie politic ” trebuie s  încadreze, desigur cu unele 
limit ri, „orice materie în care ma in ria statului – politic  sau guvernamental  – poate 
Þ  anga jat 51.

Când se invoc  o astfel de motivare, trebuie demonstrate „atât opiniile politice 
care se aß  la baza comportamentului solicitantului, cât i faptul c  acestea au fost sau 
nu efectiv exprimate ori c  ele au fost atribuite în mod eronat solicitantului, ceea ce 
conteaz  Þ ind riscul persecu iei asupra solicitantului52. Dup  cum se poate observa, 
simpla apartenen  la un partid nu poate constitui „persecu ie pe motive politice”, 
îns , de îndat  ce exist  dovezi ale persecu iei altor membri ai grup rii amintite, prin 
deduc ie, se poate accepta i existen a temerii justiÞ cate de persecu ie a individului, 
persecu ie ce poate apare ulterior ader rii sale la gruparea respectiv . Exempli gratia, 
persecu ia datorat  convingerilor politice s-a întâlnit i în urm toarele cazuri din 
jurispruden a româneasc , astfel:

– un prieten al unui membru al unui partid sus in tor al vechiului regim iranian. A 
fost condamnat la închisoare pentru o „declara ie fals ” în fa a autorit ilor, privitor la 
apartenen a sa la acest partid i la activitatea desf urat 53;

47 Manual, parag. 77.
48 G. Goowin-Gill, op. cit., p. 47.
49 Idem, p. 30.
50 A se vedea, art. 2 din Declara ia universal  a drepturilor omului, art. 2 i art. 26 din 

Pactul interna ional privind drepturile civile i politice i art. 2 din Pactul interna ional privind 
drepturile economice, sociale i culturale.

51 G. Goowin-Gill, op. cit., p. 45.
52 Manual, parag. 81.
53 Dosarul civil nr. 11097/1997 al Judec toriei Sector 1, Bucure ti.
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– un cet ean irakian care a g zduit persoane care manifestaser  contra lui Saddam 
Husein. În acest caz, nu este foarte clar dac  faptul de a g zdui opozan i ai regimului 
s-ar Þ  datorat opiniei sale politice sau doar rela iilor sale de prietenie cu persoanele 
g zduite54. În fapt, riscul de a Þ  persecutat era ridicat, deoarece ajutorul acordat 
opozan ilor regimului putea constitui un element solid care ar duce la concluzia 
existen ei opiniei politice contrare.

– un cet ean pakistanez, membru al unui partid ajuns în opozi ie55. Dup  venirea la 
putere a partidului advers, solicitantului i-au fost distruse magazinele care constituiau 
„afacerea” sa. Distrugerea bunurilor unei persoane poate constitui persecu ie mai ales 
dac  solicitantul nu î i p r se te ara datorit  situa iei economice generale, ci datorit  
unor m suri restrictive c rora le este supus mai mult sau mai pu in sistematic.

VI. Acordarea statutului de refugiat din considerente umanitare

De i nu exist  o deÞ ni ie consacrat  într-un instrument juridic interna ional, în 
teoria i practica dreptului refugia ilor, „refugiat pe considerente umanitare” este 
considerat  persoana care, f r  a îndeplini criteriile speciÞ ce con inute în deÞ ni ia dat  
de Conven ia de la Geneva din 1951, prime te în mod temporar protec ie sau drept de 
edere pe teritoriul unui stat de refugiu pe motive de ordin umanitar. Printre persoanele 

care ar putea Þ  incluse în aceast  categorie se num r  refugia ii ca urmare a r zboiului 
civil (conß ictelor armate) violen ei generalizate, refugia ii de facto, persoane c rora li 
se acord  permis de edere din considerente umanitare etc.

Este în mod general acceptat c  drepturile omului, în ansamblul lor, sunt parte 
integrant  a spiritului Conven iei de la Geneva din 1951 i c  ele trebuie s  r mân , 
în continuare, ca un tot unitar în baza interpret rilor i aplic rii efective a principiilor 
protec iei interna ionale. Conven ia reprezint  un instrument de protec ie a drepturilor 
omului, unic în felul s u, motivat de un înalt umanism. În centrul acestora, se aß  
principiul fundamental al nereturn rii, chintesen a protec iei interna ionale. Iat  de ce, 
Conven ia se impune a Þ  interpretat  în spiritul înaltelor idealuri de protec ie umanitar  
i nu doar în litera ei, evitându-se astfel, posibile situa ii rigide ce s-ar g si mai aproape 

de controlul imigr rii decât de protec ia celor aß a i sub amenin are.
Având în vedere contextul de dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial i întrez rindu-se 

apari ia unor situa ii complexe de-a lungul timpului, Conven ia a fost redactat  într-o 
manier  deschis , maleabil , ceea ce îi confer  un grad ridicat de adaptabilitate la 
complexitatea situa iilor practice, de multe ori imprevizibile, pe care trebuie s  le 
acopere. De i, în general, se consider  c  deÞ ni ia dat  de Conven ia din 1951 este 
suÞ cient de elastic  pentru ca pe baza sa s  se poat  acorda protec ie interna ional  
tuturor celor care au nevoie de ea, la nivel regional au fost luate ini iative concrete 
pentru promovarea unei deÞ ni ii cât mai cuprinz toare a termenului de refugiat i 
pentru a înlocui tendin a de a trata aceast  complex  problem  strict în limitele formale 
ale discursului juridic.

54 Dosarul civil nr. 8648/1996 al Judec toriei Sector 1, Bucure ti.
55 Dosarul civil nr. 3409/1996 al Judec toriei Sector 1, Bucure ti.
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La nivel regional, de o deosebit  importan  este Conven ia Organiza iei 
Unit ii Africane ce guverneaz  aspecte speciÞ ce ale problemelor refugia ilor din 
Africa, adoptat  în 196956. Conven ia precizeaz  c  no iunea de refugiat se aplic  i 
„oric rei persoane care datorit  agresiunii externe, ocupa iei, domina iei str ine sau 
evenimentelor ce tulbur  grav ordinea public , Þ e într-o parte a teritoriului, Þ e în 
întreaga ar  de origine sau a c rei cet enie o are, este obligat  s  p r seasc  locul 
de re edin  obi nuit  pentru a c uta refugiu într-un alt loc din afara rii de origine 
sau a c rei cet enie o are. Pentru zona Americii Centrale, Mexic i Panama, a fost 
adoptat  Declara ia de la Cartagena care con ine prevederi ce l rgesc no iunea de 
refugiat i cu privire la persoanele care i-au p r sit ara de origine datorit  faptului 
c  via a i libertatea le sunt amenin ate de „violen  generalizat , agresiune str in , 
conß icte interne, viol ri masive ale drepturilor omului sau altor circumstan e care 
tulbur  ordinea public ”. De i nu sunt cuprinse într-un instrument juridic obligatoriu 
prevederile Declara iei au devenit, cu timpul, adev rate norme acceptate de toate 
statele latino-americane, Þ ind preluate în legisla ia lor intern .

Legea nr. 15/199657  privind statutul i regimul refugia ilor în România incorporeaz  
principiile fundamentale ale drepturilor omului i ale dreptului umanitar, reglementând 
unele situa ii care nu sunt incluse, în mod expres, de Conven ia din 1951. Astfel, legea 
prevede posibilitatea de a se acorda statutul de refugiat i pentru alte motive decât cele 
prev zute de Conven ia de la Geneva din 1951 i reluate în art. 1 al Legii nr. 15/1996, 
respectiv din considerente umanitare (art. 2) sau persoanelor care provin din zone de 
conß ict armat (art. 5).

6.1. Protec ia temporar

Pe plan european, pentru a acoperi diversitatea situa iilor în care se g sesc 
solicitan ii de azil, statele au trecut la aplicarea unor proceduri ad-hoc în vederea 
acord rii protec iei temporare ori statutului de facto sau/ i umanitar. Exempli gratia, 
Consiliul Europei, recunoscând nevoia de protec ie pentru o categorie mai larg  de 
persoane, a introdus standarde referitoare la protec ia refugia ilor care merg dincolo de 
deÞ ni ia dat  de Conven ia din 1951. Astfel, Consiliul Europei i-a manifestat interesul 
pentru refugia ii de facto, considerând c  sunt aceia care Þ e nu au fost recunoscu i în 
baza Conven iei din 1951, de i îndeplinesc criteriile stabilite de aceasta, Þ e nu vor sau 
nu pot s  se întoarc  în ara de origine din diverse motive valide. Pornind de la aceast  
pozi ie, statele membre au fost invitate s  aplice deÞ ni ia refugiatului dat  de Conven ie 
„în mod liberal” i s  nu expulzeze refugia ii de facto decât dac  ace tia sunt admi i de 
c tre o ar  unde nu exist  riscul de a Þ  persecuta i58. Totodat , Comitetul de Mini tri 
al Consiliului Europei recunoa te c  exist  o categorie de refugia i care nu au fost 
recunoscu i ca atare datorit  faptului c  nu au depus o cerere expres  în acest sens sau 
din alte motive i reaminte te statelor membre atitudinea lor liberal  i umanitar  fa  
de persoanele care solicit  azil i, în particular, angajamentul de a respecta principiul 

56 În anul 2002 Organiza iei Unit ii Africane i-a succedat Uniunea African .
57  A se vedea supra nota nr. 27, p. 76.
58 Council of Europe, Parliamentary Assembly Recommendation 773/1976.
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nereturn rii cu privire la toate persoanele care sunt în pericol de a Þ  persecutate59. 
De asemenea, Comitetul de Mini tri, inând cont de prevederile Conven iei europene 
pentru ap rarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale (CEDOLF)60 i, în 
particular, de art. 3 care se refer  la interzicerea torturii, tratamentelor i pedepselor 
inumane sau degradante, recunoa te existen a refugia ilor de facto i recomand  ca 
guvernele statelor membre s  aplice art. 33 al Conven iei din 1951. Prin urmare, s  
nu refuze la frontier  admiterea pe teritoriu, s  nu expulzeze i s  nu ia nicio m sur  
care ar obliga o persoan  s  se întoarc  sau s  r mân  într-un teritoriu unde are o 
temere întemeiat  de a Þ  persecutat  din considerente de ras , religie, na ionalitate, 
apartenen a la un anumit grup social sau opinie politic , chiar dac  persoana nu a fost 
recunoscut  refugiat în baza Conven iei din 1951.

Acest angajament moral fa  de refugia ii care nu cad direct sub inciden a 
Conven iei din 1951 a fost consacrat i în legisla ia unor ri europene care permit 
ederea pe teritoriul lor a persoanelor care sunt nevoite s  r mân  în afar  rii lor 

din considerente umanitare61, datorit  faptului c  au motive valide s  se team  de 
persecu ie62 ori datorit  conß ictelor armate sau înc lc rii grave a drepturilor omului63, 
r zboaielor civile, ocupa iei sau condi iilor politice diÞ cile64. Chiar dac  statele 
occidentale pun în aplicare politici care vizeaz  controlul migra iilor ilegale, ele 
au adoptat, în acela i timp, practica general  de a nu returna sau trimite o persoan  
în teritorii unde ar exista un risc semniÞ cativ pentru securitatea acesteia. Politici 
similare au i state dezvoltate din afara Europei care acord  drept de edere pe motive 
umanitare sau din compasiune65 ori motive umanitare combinate cu considerente de 
politic  extern 66. Chiar i acele state care nu au prev zut în legisla ia lor aplicarea unei 
deÞ ni ii a refugiatului mai larg  decât cea dat  de Conven ia din 1951, în practic , în 
mod constant, acord  protec ie i pentru alte motive decât cele prev zute expres de 
art. 1 al Conven iei, plecând de la premisa c  Þ e i numai pentru considerente umanitare 
exist  un drept la protec ia interna ional .

Acordarea statutului de refugiat din considerente umanitare, a statutului de facto 
ori acordarea protec iei temporare constituie o etap  intermediar  între respectarea 
principiului nereturn rii i încercarea de a g si o solu ie durabil . Desigur, se poate 
spune c  atât statutul de refugiat din considerente umanitare, de facto ori acordarea 
protec iei temporare, ca i statutul de refugiat în baza Conven iei au un caracter 
temporar. În spe , acestea ar dura Þ e pân  la încetarea cauzelor care au determinat 

59 Recommandation No. R(84) relative à la protection des Personnes Remplissant les 
Conditions de la Convention de Genève qui ne sont pas Formellement reconnues comme refu-
gies, 24 janvier 1984.

60 Adoptat  la Roma, la 4 noiembrie 1950 i ratiÞ cat  de România prin Legea nr. 30/1994 
(M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994).

61 Exempli gratia, Suedia i Danemarca.
62 Marea Britanie.
63 Portugalia.
64 Germania.
65 Canada.
66 SUA.
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teama de persecu ie i, ca urmare, fuga din ara de origine sau pân  la îndeplinirea 
unei alte condi ii prev zute de Conven ia din 1951: repunerea voluntar  sub protec ia 

rii a c rei cet enie o are, redobândirea voluntar  a cet eniei, dobândirea unei noi 
cet enii i protec ii, restabilirea voluntar  în ara pe care a p r sit-o de temerea de a 
Þ  persecutat67.

Pe cale de consecin , din acest punct de vedere, nu exist  o diferen  vizibil  între 
diversele categorii de refugia i68:

a) refugia ii care- i p r sesc ara datorit  viol rilor drepturilor omului;
b) refugia ii de r zboi;
c) refugia i în baza Conven iei;
d) refugia i sub mandatul ICNUR.
În cazul „cânt ririi” motivelor care ar putea Þ  considerate de ordin umanitar, rolul 

persoanei îns rcinate cu solu ionarea spe ei – membru al Comisiei sau judec tor – 
este deosebit de important. În judecarea cauzei, se poate ine seam  i de convingerile 
personale, a a cum sunt ele modelate de conduit  i situa ia efectiv  a solicitantului.

6.2. Principiul unit ii familiei69

Protec ia ce trebuie s  se acorde înc  de la început solicitantului de azil, în special 
prin aplicarea principiului nereturn rii, are efecte directe i asupra membrilor familiei 
sale. Acest lucru este prev zut în legea român  i este în concordan  cu instrumentele 
interna ionale referitoare la drepturile omului.

De i Conven ia din 1951 nu prevede principiul unit ii familiei atunci când deÞ ne te 
termenul de refugiat, Actul Final al Conferin ei ce a adoptat respectiva Conven ie 
recomand  guvernelor s  instituie m surile necesare pentru protec ia i men inerea 
unit ii familiei refugiatului, îndeosebi în cazurile în care capul familiei a îndeplinit 
condi iile necesare pentru admiterea într-o anumit  ar  i/sau din familie fac parte 
i copii minori. Extinderea efectelor adoptate fa  de refugiat asupra familiei nu este 

nelimitat . Limitele sunt atât cantitative, cât i calitative – în sensul c  protec ia ce 
se acord  solicitantului de azil are efecte directe numai asupra anumitor membri ai 
familiei i în func ie de statutul i comportamentul lor corect.

Sub aspect cantitativ, protec ia se extinde de regul  asupra familiei în sens restrâns, 
adic , so , so ie i copii minori70. Într-o viziune mai larg , ar putea s  Þ e lua i în 
considerare i al i membri ai familiei aß a i în între inere i care locuiesc împreun  cu 
capul de familie, cum ar Þ  p rin ii vârstnici sau fra ii, dac  sunt minori71. Atunci când 
capul familiei nu este refugiat, oricare din membrii între inu i ai familiei poate cere 
recunoa terea statutului de refugiat, invocând motive proprii72.

67 A se vedea, în acest sens, art. 1C din Conven ia din 1951 i parag. 111-139 din Manual.
68 Christoffer Hein, Legal treatement of de facto refugees in Western Europe, ECRE, 1992.
69 Mihai Delcea, Principii, criterii i proceduri pentru determinarea statutului de refugiat, 

în Revista Român  de Drept Umanitar nr. 1/1996, p. 60.
70 Manual, parag. 185.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
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Principiul unit ii familiei se aplic  nu numai în situa ia în care to i membrii familiei 
intr  într-o ar  în acela i timp, ci i atunci când familia s-a destr mat temporar, datorit  
plec rii unuia sau mai multora dintre membrii s i ca urmare a temerii de persecu ia. 
Totodat , acest principiu se men ine i în situa ia în care, dup  primirea statutului 
de refugiat, capul de familie a decedat sau familia s-a destr mat prin divor . Putem 
spune, deci, c  principiul unit ii familiei opereaz  în favoarea membrilor de familie 
între inu i i nu împotriva acestora.

Referitor la limitarea calitativ , un membru al familiei în sensul men ionat mai 
sus, nu dobânde te calitatea de refugiat prin simplul fapt al apartenen ei la grupul 
familial respectiv, ci numai dac  statutul s u personal sau juridic, precum i situa ia sa 
concret  în care se aß  nu sunt incompatibile cu calitatea de refugiat. Exempli gratia, 
membrilor de familie li se aplic  f r  rezerve clauzele de excludere i cele prev zute 
de Conven ie.

Principiul unit ii familiei a fost înt rit de CEDOLF care consacr  respectarea 
dreptului la via a privat  i de familie i precizeaz , în mod expres, inadmisibilitatea 
amestecului unei autorit i publice în exercitarea acestui drept73. Curtea European  a 
Drepturilor Omului a considerat m sura de expulzare a unui marocan venit de foarte 
tân r în ar  i care îl separ  de familia sa drept o violare a art. 8 din CEDOLF. Curtea, 
re inând c  peti ionarul venise de foarte tân r în Belgia, unde a petrecut dou zeci de 
ani lâng  p rin i i cei apte fra i i urmase toat  coala în limba francez , a considerat 
c  via a i-a fost perturbat  de m sura de expulzare i c  a „existat o dispropor ie între 
mijlocul folosi i elul urm rit, de unde i violarea art. 874. Într-un alt caz, violarea 
principiului unit ii familiei a fost re inut  în privin a m surii de expulzare a unui str in 
divor at când copilul s u minor este stabilit în ar . În hot râre se arat  c  no iune de 
familie are drept consecin  ca un copil n scut dintr-o c s torie legal  i neÞ ctiv , se 
înscrie deplin drept în aceast  rela ie – c ci „din momentul i din simplul fapt al na terii 
sale exist  între el i membrii familiei sale (chiar dac  la un anumit moment p rin ii nu 
coabiteaz ) o leg tur  constitutiv  a unei vie i de familie75. Legea român  a prev zut 
expressis verbis acest principiu, ar tând c  „autorit ile române asigur  respectarea 
principiului unit ii familiei, în conformitate cu prevederile prezentei legi”76.

Trebuie, îns , subliniat c , dac  din moment ce „principiul unit ii familiei opereaz  
în favoarea membrilor de familie i nu împotriva acestora77, ar Þ  absurd c , dac  din 
varii motive unui solicitant i se respinge statutul de refugiat, so ia i copii acestuia s  
nu poat  ob ine, în mod individual, statutul. Deci, încadrarea „capului de familie” într-
una din clauzele de excludere nu trebuie s  conduc  la deteriorarea anselor celorlal i 
membri de familie de a Þ  recunoscu i ca refugia i pentru ra iuni individuale.

Separat de aplicarea strict  a principiului unit ii familiei, în viziunea Conven iei 
i în cea a Legii nr. 122/2006, apare situa ia în care solicitantul este c s torit cu un 

73 Art. 8 din CEDOLF.
74 Cazul Moustaquin v. Belgia, hot rât în 1991; a se vedea, Vincent Berger, Jurispruden a 

Cur ii Europene Drepturilor Omului, IRDO, 1997, p. 332-333.
75 Cazul Berrehab v. Olanda, citat în V. Berger, op. cit., p. 332-333.
76 Art. 8. Unitatea familiei din Legea nr. 122/2006.
77 Manual, parag. 185.
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cet ean român. inând cont de dispozi iile Legii nr. 122/2006, acest fapt nu are nicio 
importan  vizavi de acordarea statutului de refugiat, cu toate c  s-ar putea invoca 
„considerente umanitare”. Solu iile instan elor în aceste cazuri sunt diferite; este de 
remarcat c , în admiterea contesta iei unui cet ean iranian, se arat  c  „la întoarcerea 
în Iran, atât el cât i so ia sa, de origine român , c reia statul român trebuie s -i acorde 
protec ie, vor Þ  supu i persecu iei”78. Solu ia este un mod de în elegere i aplicare a 
ideii de protec ie, dar i a principiilor vizând valorizarea unit ii familiei, precum i a 
celui con inut în art. 1 C.fam.79

În orice caz, c s toria cu un cet ean român nu este suÞ cient  pentru acordarea 
statutului de refugiat. Sunt de remarcat, îns , inß uen ele pe care le poate avea asupra 
ob inerii cet eniei române, îndeosebi prin posibilitatea de a depune cererea dup  
o perioad  mai scurt  de timp decât regula general . În plus, c s toria pe teritoriul 

rii este, uneori, re inut  de instan  în vederea form rii convingerii sale asupra 
seriozit ii persoanei ce dovede te dorin a de a se încadra cât mai bine în societatea 
româneasc .

VII. Protec ia persoanelor care provin din zone de conß ict

Dispozi iile art. 2980 din Legea nr. 122/2006 arat  c  „în perioade de conß icte 
armate în care România nu este angajat , se poate acorda protec ie umanitar  temporar  
persoanelor care provin din zonele de conß ict”. Protec ia umanitar  temporar  se 
acord  prin hot râre a Guvernului elaborat  de Ministerul Internelor i Reformei 
Administrative, la propunerea OÞ ciului Român pentru Imigr ri, în situa ia în care 
se constat  sau exist  informa ii c  din zona de conß ict urmeaz  s  Þ e înregistrat un 
aß ux masiv de persoane care au nevoie de protec ie. Prin persoan  care are nevoie 
de protec ie se în elege orice persoan  care face parte din popula ia civil  i care i-a 
p r sit ara de origine ca urmare a unui conß ict armat i nu se poate întoarce în condi ii 
de siguran  i demnitate în ara de origine, iar prin aß ux masiv i spontan de persoane 
care au nevoie de protec ie se în elege deplasarea c tre teritoriul României a unui 
num r semniÞ cativ de persoane care dep e te capacitatea OÞ ciului Român pentru 
Imigr ri de solu ionare a cererilor individuale, în condi iile i în termenele prev zute 
de prezenta lege. Protec ia umanitar  temporar  se acord  pe o perioad  determinat , 
care nu poate dep i 2 ani81.

Astfel, de i în mod normal statutul de refugiat se acord  pe baze individuale, 
exist  situa ii în care grupuri întregi sunt str mutate, în circumstan e care indic  faptul 
c  membrii grupului pot Þ  considera i individual ca refugia i82. inându-se cont de 

78 Dosarul civil nr. 12048/1996 al Judec toriei Sector 1, Bucure ti.
79 Art. 1 alin. (1) C.fam. prevede c  „statul ocrote te c s toria i familia i sprijin  dezvol-

tarea i consolidarea familiei”.
80  Conform art. 151 alin. (2) din aceea i lege, art. 29 a fost abrogat la data ader rii României 

în UE.
81 Art. 30. Procedura de acordare a protec iei umanitare temporare din Legea nr. 122/2006.
82 Chiar  ACORD precizeaz  c  „num rul total de persoane aß ate în nevoie urgent  de pro-

tec ie interna ional  care vor Þ  primite temporar pe teritoriul României în condi iile prezentului 
acord nu va dep i, în nici un moment, 200 de persoane.



88 NRDO • 1-2009

urgen a unei astfel de situa ii i de faptul c  poate Þ  imposibil s  se determine statutul 
de refugiat pentru Þ ecare membru al grupului, s-a recurs la a a numita procedur  de 
„determinare în grup” a statutului de refugiat, prin care Þ ecare membru al grupului este 
privit ca refugiat prima facie în absen a unei probe contrare83.

De i persoanele constrânse s - i p r seasc  ara de origine ca rezultat al conß ictelor 
armate cu caracter intern sau interna ional nu sunt considera i refugia i conform 
Conven iei din 1951 sau Protocolului din 196784, acestea primesc protec ia asigurat  
de alte documente interna ionale i anume Conven ia de la Geneva din 1949 asupra 
victimelor de r zboi i Protocolul din 1977 adi ional Conven iei de la Geneva referitor 
la protec ia victimelor conß ictelor armate interna ionale85.

Totu i, invaziile str ine sau ocuparea par ial  ori total  a unei ri poate avea ca 
rezultat – ceea ce, în unele cazuri, s-a i întâmplat – persecu ia pentru unul sau mai 
multe dintre motivele enumerate în Conven ia din 1951. În astfel de cazuri, statutul 
de refugiat depinde de faptul dac  solicitantul este capabil s  demonstreze c  are „o 
temere bine întemeiat  de a Þ  persecutat” în teritoriul ocupat i, în plus, dac  dore te 
sau nu s  solicite protec ia guvernului sau a unei puteri protectoare a c rei datorie este 
s  apere interesele rii sale pe durata conß ictului armat i dac  astfel de protec ie 
poate Þ  considerat  efectiv 86.

Protec ia poate s  nu Þ e disponibil  dac  nu exist  rela ii diplomatice între ara de 
primire a solicitantului i cea de origine87. Dac  guvernul solicitantului este, el însu i, 
în exil, efectivitatea protec iei pe care este capabil s  o ofere poate Þ  pus  în discu ie. 
Astfel, Þ ecare caz trebuie judecat conform speciÞ cului s u, atât cu privire la temerea 
bine întemeiat  de persecu ie, cât i la efectivitatea protec iei oferit  de guvernul rii 
de origine88.

Practica a dovedit c  nu este deloc u oar  evaluarea cererilor individuale prin 
care se solicit  acordarea statutului de refugiat pe motive de r zboi civil, conß ict 
armat (intern sau interna ional), violen a generalizat  sau situa ii similare. Chiar dac  
articolul 1A(2) al Conven iei din 1951 referitor la „temeri bine întemeiate” este preluat 
ad literam în art. 27 alin. (1) al legii noastre privind azilul (n.n., Legea nr. 122/2006), 
opin m c  aprecierea cererii nu se poate face pe baza exclusiv  a faptului c  în ara 
de origine exist  o situa ie de conß ict armat sau de violen  generalizat . Ca urmare, 
principala diÞ cultate în a aplica deÞ ni ia refugiatului prev zut  în Conven ie la faptele 
invocate în astfel de cereri este efectuarea distinc iei între acele cazuri când p r sirea 

rii s-a f cut drept consecin  a r zboiului civil sau a violen ei generalizate i cazurile 
când aceasta s-a f cut din unul din motivele prev zute în deÞ ni ie. Cu alte cuvinte, cei 
care decid asupra cererii trebuie s  determine dac  solicitantul de azil este un „refugiat 
de r zboi” sau un refugiat în baza Conven iei din 1951. În practic , pot ap rea situa ii 

83 Manual, parag. 44.
84 Totu i, în cazul Africii, a se vedea deÞ ni ia din art. 1(2) al Conven iei OUA privind 

aspectele speciÞ ce ale problemelor refugia ilor în Africa, citat  la parag. 22 din Manual.
85 Pentru ample repere doctrinare, a se vedea Valentin-Stelian B descu, op. cit.
86 Manual, parag. 165.
87 Ion Anghel, Drept diplomatic i consular, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1996, p. 132-138.
88 Manual, parag. 166.
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în care o persoan  care este refugiat de r zboi s  Þ e, în acela i timp, i refugiat în baza 
Conven iei.

Pentru o delimitare obiectiv  a statutului, ar trebui s  se analizeze dac  exist  
sau nu o leg tur  cauzal  între situa iile cu care s-a confruntat solicitantul de azil i 
motivele de persecu ie care au ap rut ori s-au accentuat ca urmare a situa iei de r zboi 
civil, conß ict armat ori violen  generalizat .

VIII. Concluzii

Conform unor anali ti, regimul interna ional al protec iei refugia ilor, dezvoltat cu 
meticulozitate de la începutul secolului XX, se aß  acum sub o presiune f r  precedent. 
Din marea varietate a diÞ cult ilor i dilemelor cu care s-a confruntat ICNUR i alte 
organiza ii umanitare în ultimii ani men ion m urm toarele: statele mai puternice 
ale lumii au folosit ac iunea umanitar  ca substitut pentru ac iuni politice i militare 
decisive; men inerea integrit ii i impar ialit ii ac iunii umanitare în contextul 
din ce în ce mai politizat în care aceasta are loc; asigurarea protec iei i asisten ei 
popula iilor deplasate sau afectate de r zboi, inclusiv prin ac iunea for elor militare 
multina ionale; tendin a închiderii grani elor în fa a popula iilor deplasate; tendin a 
militariz rii organiz rii taberelor de refugia i; identiÞ carea i aplicarea condi iilor 
legitime în care organiza iile umanitare pot încuraja sau chiar insista asupra repatrierii 
popula iilor refugiate, în ara lor de origine; diÞ cultatea de a distinge refugia ii de 
ceilal i migran i.

Problemele umanitare ale persoanelor care se deplaseaz  involuntar i ale refugia ilor 
sunt transna ionale, nu numai datorit  faptului c  includ mi c ri ale popula iei peste 
grani e statale, dar i pentru c , de fapt, ca oameni avem responsabilitatea de a salvgarda 
securitatea acestor indivizi. Refugia ii ar trebui s  poat  g si azil într-o ar  unde s  Þ e 
în siguran , dar por ile protec iei se închid tot mai mult, atât de c tre rile dezvoltate, 
cât i de cele s race. Se pare c  angajamentul guvernelor fa  de men inerea institu iei 
azilului este în descre tere, ceea ce pune în primejdie protejarea victimelor viol rilor 
grave ale drepturilor omului.

De i nimeni nu ar trebui s  Þ e obligat s - i p r seasc  ara de origine pentru a 
sc pa cu via , de i nimeni nu ar trebui s  Þ e obligat s - i abandoneze c minul pentru 
c  unii doresc s  le ia p mântul, s  le ocupe casele sau s  le controleze teritoriul, 
acestea sunt realit i ale începutului de mileniu care fac ca institu ia azilului s  r mân  
indispensabil . Refugia ii au nevoie de acces la protec ie i securitate personal .

În diversitatea procedurilor de determinare a statutului de refugiat – dintre care 
unele merg pe Þ lier  administrativ , altele pe Þ lier  civil  – este de inut cont de 
vulnerabilitatea deosebit  a subiec ilor i de respectarea principiilor fundamentale ale 
protec iei refugia ilor. Acestea se adaug  normelor de drept material i procedural 
na ional, precum i standardelor interna ionale ale protec iei drepturilor omului în 
general.

Cât prive te procedura de determinare a statutului de refugiat, aceasta este regle-
mentat  de c tre Legea nr. 122/2006, prevederile ei completându-se cu legea procesual  
civil . Nu trebuie uitat îns  c  acordarea statutului de refugiat se face în condi ii 
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speciale prin efectele vitale pe care le poate avea o astfel de decizie, iar aplicarea 
exact  a normelor de procedur  civil  – edictate în alt scop decât cel al determin rii 
statutului de refugiat – poate avea uneori consecin e negative pentru solicitan ii de azil. 
De aceea, apare necesar  dezvoltarea unor noi concepte procedurale, ca i formarea 
magistratului în spiritul unei noi mentalit i i percep ii a circumstan elor concrete în 
care se g se te solicitantul de azil. În sprijinul s u vine chiar Legea nr. 122/2006 care 
clariÞ c  unele aspecte substan iale, precum accesul la teritoriu, clauzele de excludere, 
coeren a ac iunii structurilor institu ionale, cooperarea acestora cu organiza iile 
neguvernamentale, accesul la educa ie al refugia ilor i m surile de integrare.


