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1. Precizări conceptuale 

Armata este şi va rămâne o importantă instituţie a 
statului de drept, cu misiuni complexe şi de o largă diversitate 
într-o societate democratică. În anumite situaţii, după epuizarea 
tuturor celorlalte mijloace de care societatea dispune, ea se 
poate implica, folosind violenţa în scopul realizării unora dintre 
misiunile încredinţate, dar numai respectând prevederile legilor 
şi procedurilor ce reglementează intervenţia. În schimb, alte 
misiuni solicită competenţa personalului acesteia în diferite 
domenii de activitate şi utilizarea unor mijloace tehnice 
specifice. În acest context, instituţia militară poate participa 
activ la garantarea democraţiei constituţionale. 

Garantarea democraţiei constituţionale de către armată 
poate fi înţeleasă sub mai multe aspecte. Mai întâi, armata, prin 
statutul şi rolul recunoscute în societate, este percepută de 
marea majoritate a populaţiei ţării ca instituţie a statului ce 
reprezintă, în şi prin sine, o garanţie a existenţei democraţiei 
constituţionale. Cu alte cuvinte, armata contribuie la asigurarea 
cadrului legal prielnic de manifestare a democraţiei 
constituţionale în societatea actuală românească, prin însuşi 
faptul că există ca instituţie legitimă a statului, cu funcţii 
riguros definite în Constituţia ţării şi în alte legi. Apoi, ea va 
participa împreună cu celelalte instituţii ale statului la 
menţinerea nealterată a condiţiilor necesare şi suficiente 
afirmării democraţiei constituţionale, în calitatea sa de 
caracteristică esenţială a unei societăţi moderne. De altfel, 
garantarea democraţiei constituţionale este una dintre misiunile 
principale ale armatei.1 În fine, armata va acţiona întotdeauna, 
prin metode adecvate stării mediului de securitate intern, 
regional şi global, pentru asigurarea securităţii individuale, de 
grup şi statale, ca element definitoriu al garantării democraţiei 
constituţionale. 
                                                 
1 Constituţia României, Bucureşti, Editura All Beck, 2003, p.34. 
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Ordinea constituţională este acel tip de organizare şi 
funcţionare a societăţii ca entitate, a vieţii şi activităţii 
componentelor sale - indivizii şi diversele grupuri umane – 
potrivit prevederilor legii fundamentale a ţării, adică ale 
Constituţiei. În linii generale, ordinea constituţională este 
similară în toate statele civilizate ale lumii, dar prezintă şi unele 
particularităţii ce derivă din specificul naţional (cultură, 
identitate, psihologie, tradiţii, mentalităţi, istorie). Ea pretinde 
ca întreaga activitate şi viaţă a membrilor societăţii să se 
desfăşoare în conformitate cu prevederile legilor ţării, a 
principiilor, normelor şi valorilor democratice specifice statului 
de drept2. 

O ordine constituţională întemeiată pe valori, cum sunt 
pacea, libertatea şi dreptatea, reprezintă un cadru adecvat 
pentru exprimarea completă a cetăţeanului. În acelaşi timp, 
ordinea constituţională presupune existenţa unor instituţii şi 
proceduri care îi permit o reglementare paşnică a conflictelor şi 
apărarea intereselor individuale şi de grup. Raporturile dintre 
cetăţean şi instituţiile statului se întemeiază pe transparenţă, 
controlul şi participarea acestuia la viaţa şi activitatea 
comunităţii în scopul realizării intereselor publice şi particulare. 

Ordinea publică constituie un termen definit şi înţeles 
diferit de către cei care îl folosesc. Domeniul propriu de 
activitate îşi pune amprenta pe conţinutul acordat acestuia. De 
aici şi confuziile ce apar uneori, atât în teorie, cât mai ales în 
practică. Din perspectiva psihosociologiei, ordinea publică 
apare ca fiind climatul ce trebuie să existe într-un stat, pentru ca 
acesta să funcţioneze normal, fără disfuncţionalităţi majore. 
Prin urmare, ordinea publică trimite la raporturile interumane, 
atât dintre persoane, cu statutul şi rolul lor social diferite, cât şi 
între diverse grupuri umane instituţionalizate şi informale. 

                                                 
2 Vezi Le constitutionalisme et la promotion de la démocratie, în Revue 
électronique du département d’Etat des Etats-Unis, vol.9, nr.1, mars 2004, 
http://usinfo.state.gov/ 
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Altfel spus, ordinea publică priveşte totalitatea relaţiilor umane 
- interpersonale, intragrupale şi intergrupale - oficiale şi 
neoficiale, ce se statornicesc într-un stat, potrivit prevederilor 
legale şi cutumelor. De fapt, cea mai simplă definiţie a ordinii 
publice se poate formula prin cuvintele: absenţa dezordinii.3 

Potrivit literaturii de specialitate, ordinea publică 
include: ordinea socială (convieţuirea paşnică şi cooperarea 
armonioasă, fără lezarea drepturilor şi intereselor membrilor 
societăţii); ordinea de stat (funcţionarea normală a organelor de 
drept create pentru asigurarea respectării legilor); ordinea 
naturală.4 

În plus, ordinea publică se impune a fi înţeleasă ca 
unitatea dintre obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile legale 
ce revin fiecăruia în calitatea sa de cetăţean al unui stat. 
Complementar, aici se adaugă responsabilităţile, drepturile şi 
obligaţiile instituţiilor statului (inclusiv armata), ce se exercită 
în contact direct cu indivizii şi grupurile umane care îi 
reprezintă pe cetăţeni.  

Totodată, ordinea publică se cere văzută şi ca un mod 
concret de organizare a activităţii unui stat, astfel încât membrii 
săi să se simtă în siguranţă şi în deplină securitate, în tot ceea ce 
întreprind, desigur, potrivit prevederilor legilor ţării şi a altor 
acte normative. Practic, securitatea este o stare în care 
pericolele şi condiţiile care ar putea provoca daune, de ordin 
fizic, psihologic sau material, sunt gestionate astfel încât să 
protejeze bunăstarea individului şi a comunităţii. Printre 
instituţiile statului care contribuie la menţinerea securităţii 
individuale, a comunităţii şi a întregii naţiuni la un nivel care să 
permită realizare aspiraţiilor umane se află şi armata. Aportul 

                                                 
3Les  missions de la  sécurité publique, 
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c3_police_nationale/c364- 
decsp/missiones 
4 *** Apărarea armată a ţării între „suficienţă pentru apărare” şi 
„reacţia armată suficientă”, Bucureşti, Editura AISM, 2001, p.106. 
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armatei la generarea securităţii, ca rezultantă a unui echilibru 
dinamic care se stabileşte între diferitele componente ale 
mediului de viaţă dat, se face pe temeiul principiilor, normelor 
şi valorilor obligatorii, în egală măsură, pentru toţi cetăţenii săi, 
indiferent de statutul lor social, de apartenenţa politică sau 
religioasă, de avere, pe care statul le impune în societate. 

Democraţia constituţională este acea formă de 
conducere a unui sistem social pe care o promovează un stat 
prin Constituţia sa. Practic, democraţia constituţională defineşte 
modul concret şi legal de participare a cetăţenilor unui stat la 
conducerea politică a societăţii ai cărei membri sunt5. De fapt, 
democraţia este un mod de guvernare în care puterea şi 
responsabilitatea civică aparţin cetăţenilor, pe care aceştia le 
exersează direct sau prin reprezentanţii lor liber aleşi. Totodată, 
ea reprezintă un sistem de principii şi practici ce promovează şi 
protejează libertatea. Sintetic, se poate afirma că democraţia 
este instituţionalizarea libertăţii umane (drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale, autorităţile publice, economia şi 
finanţele publice)6. 

Democraţia nu poate fi eficace şi durabilă decât dacă 
oamenii au încredere în instituţiile statului şi dacă acestea se 
află în slujba cetăţeanului şi îl protejează împotriva actelor 
contrare legilor. În acelaşi timp, se impune ca toţi membrii 
societăţii să accepte să se supună voluntar unor reguli şi 
obligaţii în conformitate cu care ei sunt conduşi.  

În cadrul unei societăţi democratice, cetăţenii au dreptul 
de a se aduna paşnic şi de a protesta împotriva politicii 
guvernului sau împotriva acţiunii altor grupuri, organizând 
manifestaţii sau greve, semnând cereri către autorităţile publice. 
Astăzi, contestarea nonviolentă, care vizează adesea să atragă 
atenţia mass-media, atacă probleme destul de diverse, de la 

                                                 
5 A.E.DICK, L’évolution mondiale vers la démocratie constitutionnelle: une 
perspective américaine, http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0304/ijdf/frtoc.htm 
6 Constituţia României, Bucureşti, Editura ALL BECK, 2004. 
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protecţia mediului înconjurător până la politica externă a ţării. 
Unele structuri ale societăţii civile, îndeosebi sindicatele, 
organizează marşuri, mitinguri, greve cu scopuri diferite, de la 
obţinerea unor drepturi salariale, până la revendicări de altă 
natură.  

Este posibil ca unele mitinguri, marşuri de protest, 
pichetări ale unor sedii de instituţii ale statului să degenereze, 
iar participanţii să devină violenţi, atacând forţele de ordine, 
instituţii reprezentative (sediul guvernului, al poliţiei şi nu 
numai - vezi ce s-a întâmplat în 13 iunie 1990, în Bucureşti) 
punând astfel în pericol viaţa unor oameni nevinovaţi şi/sau 
bunuri ale acestora. Împotriva lor se iau măsuri adecvate 
situaţiei de către cei cărora le revine, prin lege, această 
responsabilitate. 

Restabilirea ordinii publice şi menţinerea ei revine, în 
principal, forţelor de ordine (poliţie, jandarmerie, forţe speciale, 
pompieri), iar, la nevoie, se apelează la intervenţia armatei. 
Istoria recentă a României oferă exemple de asemenea cazuri în 
care a fost necesară implicarea armatei pentru a restabili 
ordinea publică şi pentru a determina unele categorii 
profesionale să apeleze la mijloace legale, atunci când vor să-şi 
ceară drepturile, nu la forţă, demonstrată prin utilizarea unor 
violenţei.  

Conflictul social desemnează opoziţia deschisă între 
indivizi, grupuri, partide, comunităţi cu interese economice, 
politice, religioase, etnice, rasiale, divergente sau 
incompatibile, cu efecte distructive asupra interacţiunii sociale7. 
În fapt, acesta presupune existenţa a două entităţi: una, formată 
din indivizi umani, grupuri umane, organizaţii diverse care cer 
ceva şi alta căreia i se solicită satisfacerea doleanţelor – 
instituţii ale statului, diferite organizaţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale. Ca formă de acţiune umană, conflictul 
                                                 
7 General LUDD, Ecole de sociologie: Le conflit est-il un element de la 
régulation social ?, http://www. Melissa.ens.caohan.fr 
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social este reglementat, prin acte normative, într-un stat de 
drept. Dar, în realitate, derularea acestuia poate lua şi forme 
violente, caz în care nu se mai respectă regulile stabilite în 
desfăşurarea sa firească. De pildă, manifestaţiile, marşurile, 
mitingurile, ca formă de protest, faţă de unele situaţii, măsuri 
administrative, economice pot avea fie un curs paşnic, fie pot 
degenera luând forme violente - atacarea forţelor de ordine, a 
sediilor instituţiilor de stat sau ale unor partide politice. În acest 
din urmă caz, instituţiile abilitate ale statului cu asigurarea 
ordinii publice intervin pentru restabilirea ei, mergând până la 
folosirea forţei şi a mijloacelor din dotare. 

Într-un stat pot apărea şi situaţii de conflict social, când 
forţele de ordine sunt depăşite de evenimente, iar ordinea 
publică, specifică democraţiei constituţionale, este ameninţată 
semnificativ. În acest caz, armata intervine pentru restabilirea 
ordinii legale, potrivit misiunii sale de garantare a democraţiei 
constituţionale. În acest context, armata acordă sprijin 
instituţiilor şi autorităţilor în caz de urgenţe civile. Această 
practică este comună tuturor statelor democratice, unde forţele 
armate participă la operaţiuni de stăpânire a violenţei, în care, 
după o fază de control al actorilor violenţei, urmează acţiuni de 
restaurare a vieţii civile şi private în vederea consolidării ordinii 
publice8.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Participation des forces au rétablissement de la vie civile et privé, în 
http://www. eurodecission-ais/societe/etud_MLV.htm 
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2. Statul de drept  
şi democraţia constituţională 

Statul reprezintă principala instituţie prin care se 
exercită puterea politică în societate, în limitele unui anume 
teritoriu, de către un grup organizat de oameni care îşi impun 
voinţa membrilor societăţii privind modul de organizare şi de 
conducere a acesteia.9 În compunerea sa intră un ansamblu de 
instituţii, a căror menire este să asigure funcţionarea normală a 
societăţii, adică potrivit unor principii, valori, norme şi reguli 
proprii, conţinute în acte normative şi cutume.  

Printre scopurile declarate ale oricărui stat se află şi 
asigurarea ordinii constituţionale, garantarea drepturilor şi 
bunurilor cetăţenilor săi, crearea şi menţinerea unui climat de 
siguranţă, de securitate a individului, a comunităţilor ce îl 
compun. În realizarea acestui scop, statul de drept acţionează 
potrivit principiului separaţiei puterilor în cadrul său, atât la 
nivel central, cât şi local. Astfel, există o delimitare strictă a 
competenţelor şi o separare riguroasă a atribuţiilor 
componentelor sale, adică a puterii legislative, a puterii 
executive şi a puterii judecătoreşti. La rândul său, fiecare dintre 
aceste componente de putere din stat are în alcătuirea sa un 
aparat specializat compus din diferite instituţii (parlament, 
guvern, tribunal, ministere, armată, poliţie).  

Rolul statului, ca organizator şi conducător al societăţii, 
se realizează prin funcţiile pe care acesta le îndeplineşte. De 
fapt, în acest mod se asigură premisele reale ale ordinii sociale 
în societate. În acest context, se pot menţiona următoarele 
funcţii:  

Aplicarea normelor. Normele constituie o parte 
importantă a liantului social care ţine societatea unită. 
Constituirea sistemelor de legi şi a structurilor organizatorice 
                                                 
9 Maria BULGARU (coord.), Sociologie, vol.I, Chişinău, CE USM, 2003, 
p.167. 
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care să le aplice reprezintă responsabilitatea statului, ca 
autoritate politică supremă. 

Rezolvarea conflictelor. În orice societate pot să apară 
conflicte diverse, atât între cetăţeni, luaţi ca persoane sau ca 
membri ai unui grup uman, cât şi între instituţii ale statului şi 
unii cetăţeni ai săi sau grupuri organizate care îi reprezintă. În 
orice situaţie, statul trebuie să acţioneze ca un mediator 
imparţial sau arbitru pentru părţile în conflict, stabilind 
mecanismele adecvate pentru rezolvarea acestor dispute. Astfel, 
statul are activitatea legislativă şi organizatorică, prin 
intermediul cărora se emit legi şi, respectiv, se transpun în viaţă 
prevederile tuturor actelor normative adoptate. În acest mod, se 
asigură funcţionalitatea instituţiilor şi organizaţiilor din 
societate, ceea ce permite desfăşurarea firească a vieţii sociale 
şi organizarea întregii activităţi economice, administrative, 
judecătoreşti, de apărare a ordinii sociale şi de asigurare a 
convieţuirii normale.  Într-o societate democratică autoritatea 
statului se întemeiază fundamental pe membrii săi, care au 
dreptul să fie implicaţi în procesul politic, în deciziile naţionale, 
în alegerea şi îndepărtarea conducătorilor săi. Specifice 
societăţilor democratice sunt următoarele trăsături: 
legitimitatea, întemeiată pe confirmarea de către cetăţeni (în 
forma alegerilor periodice) a deciziilor politice luate; garanţia 
drepturilor civile, politice şi sociale ale omului; competiţia 
cinstită şi atotcuprinzătoare; reprezentativitatea.  

Prin urmare, se poate afirma că există o legătură strânsă 
între statul de drept şi democraţia constituţională, în sensul că 
se presupun şi susţin reciproc, interacţionează continuu şi 
evoluează simultan. Statul de drept oferă garanţia înfăptuirii 
democraţiei constituţionale, prin intermediul instituţiilor create 
în acest scop. La rândul său, democraţia constituţională pune la 
dispoziţia instituţiilor statului de drept principiile de organizare 
şi funcţionare, valorile şi normele care călăuzesc întreaga 
activitate socială, politică, economică, administrativă, juridică. 
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3. Raporturile dintre instituţiile politice şi armată într-o 
societate democratică 

În statul de drept, raporturile dintre instituţiile politice şi 
armată, ca instituţie, sunt strict reglementate prin lege. Aceasta 
face posibil ca instituţia militară să aibă definite foarte riguros 
statutul şi rolul său în societate, modul de relaţionare cu 
celelalte componente ale statului, cu organizaţiile societăţii 
civile, cu cetăţenii, ca indivizi şi membri ai unor grupuri 
umane. Practic, competenţele armatei sunt cu claritate stabilite, 
ceea ce determină pe de o parte, neutralitatea sa politică şi, pe 
de altă parte, stabilirea unor raporturi corecte şi normale cu 
instituţiile politice din stat. 

De aceea, deciziile referitoare la conflictele armate şi la 
diversele ameninţări la adresa securităţii naţionale, care 
reprezintă problemele cele mai importante cu care o societate se 
confruntă, într-o democraţie, sunt adoptate de către 
reprezentanţii poporului care acţionează în numele său. O 
armată democratică nu conduce o naţiune, ci o serveşte. 
Militarii oferă expertiză, îi sfătuiesc pe responsabilii lor aleşi, 
apoi execută deciziile acestora. Doar aleşii poporului au 
autoritatea şi responsabilitatea de a decide destinul naţiunilor 
lor10. Acest principiu, al controlului autorităţilor civile asupra 
armatei, este fundamental pentru o societate democratică. 
Practic, acesta presupune: 

1) autorităţile publice alese sunt cele care trebuie să 
conducă forţele armate ale ţării lor şi să rezolve chestiunile 
apărării naţionale. Aceasta nu pentru că persoanele care le 
compun ar fi în mod necesar mai înţelepte sau mai pricepute 
decât militarii de carieră, ci pentru că ele sunt reprezentantele 
poporului şi pentru că, aşa cum se ştie, ele poartă 

                                                 
10 Vezi Les relations entre pouvoir civil et l’armée, http://usinfo.state. 
gouv/francais/pubs/priciples/civil.htm 
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responsabilitatea de a lua decizii şi dau seamă pentru ceea ce 
întreprind sau nu; 

2) într-o societate democratică, vocaţia armatei este de 
a proteja naţiunea şi libertăţile sale. Armata nu apără un 
program politic sau o opinie a unui individ ori grup social sau 
etnic. Ea trebuie să respecte marile idealuri ale naţiunii, statul 
de drept şi principiile democraţiei; 

3) autorităţile civile au responsabilitatea de a asigura 
valorile, instituţiile şi politicile unei ţări, potrivit mandatului 
încredinţat de către cetăţeni, prin votul acordat la alegeri. În 
acest context, armata are ca unic scop să apere societatea, 
conform prevederilor legale, împotriva oricăror ameninţări ce 
intră în competenţa sa; 

4) orice guvern democratic ţine cont de expertiza pe 
care poate să i-o dea militarul de carieră, ca profesionist, 
atunci când trebuie să ia decizii politice în probleme de apărare 
şi securitate naţională. Responsabilii civili, deci, se sprijină pe 
sfaturile pe care militarii le dau în calitate de experţi în 
domeniu, apoi ei le încredinţează spre execuţie deciziile pe care 
le-au luat. Doar autoritatea civilă aleasă ia decizii politice 
definitive pe care armata are obligaţia să le execute în domeniul 
său de responsabilitate; 

5) ca şi ceilalţi cetăţeni, militarii pot, desigur, să 
participe la întreaga activitate politică a ţării lor, dar doar cu 
titlul de electori. Dacă vor să se angajeze în viaţa politică 
activă, ei trebuie mai întâi să demisioneze din funcţiile lor şi să 
părăsească sistemul militar. Armata, în calitatea pe care o are, 
în statul de drept, trebuie să rămână la distanţă de implicarea, 
de orice natură, în viaţa politică din societate. Militarii sunt 
slujitorii neutri ai statului şi gardienii societăţii, în sensul 
apărării sale de ameninţări şi pericole la adresa independenţei, 
suveranităţii, integrităţii teritoriale şi unităţii statului, a 
organizării sale politice; 
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6) autoritatea puterii civile asupra armatei face ca 
problemele de apărare şi de securitate naţională să nu conducă 
la punerea în discuţie a valorilor democratice fundamentale: 
legea majorităţii, echilibrată prin dreptul minorităţii, libertatea 
cuvântului şi a religiei şi statul de drept. Toţi oamenii politici 
poartă responsabilitatea de a asigura controlul civil şi 
democratic al armatei şi supunerea voluntară a acesteia la 
ordinele legitime ale autorităţilor civile. 

Prin urmare, misiunea armatei, de a „garanta 
democraţia constituţională”, apare ca firească într-un stat de 
drept. În esenţă, ea presupune ca armata să participe 
necondiţionat la înfăptuirea tuturor măsurilor legale pe care 
autoritatea civilă le adoptă în vederea diminuării riscurilor şi 
pentru a răspunde adecvat oricăror ameninţări referitoare la 
securitatea şi apărarea ţării din afara şi din interiorul său, 
precum şi la respectarea ordinii constituţionale în societate, de 
către toţi membrii acesteia.  

4. Implicarea armatei în garantarea democraţiei 
constituţionale 

Potrivit Constituţiei ţării noastre, armatei îi revine, 
printre altele şi misiunea de a garanta democraţia 
constituţională. Aceasta presupune următoarele: 

1) armata să răspundă prompt, adecvat şi flexibil, 
întrebuinţând toate mijloacele şi instrumentele specifice de care 
dispune, prin voinţa societăţii, tuturor ameninţărilor externe 
care ar pune în pericol existenţa statului român, a ordinii 
constituţionale, a securităţii indivizilor şi grupurilor umane. De 
fapt, aceasta ar fi funcţia de apărare pe care armata o are de 
îndeplinit prin însăşi statutul său social. Acum, când România 
este membru al Alianţei Nord-Atlantice, această funcţie 
dobândeşte noi dimensiuni, parametri şi coordonate de 
exprimare. În acest context, România va participa, potrivit 
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prevederilor articolului 5 al Tratatului de la Washington, la 
apărarea colectivă a membrilor NATO; 

2) armata să se implice activ în viaţa societăţii, desigur, 
atunci când puterea civilă decide acest lucru. În principal, 
armata participă la garantarea democraţiei constituţionale în: 
situaţia decretării stării de urgenţă sau a stării de asediu11; 
cazurile în care forţele de ordine ar fi depăşite de evenimente, 
ne mai putând restabili ordinea publică; în situaţia în care 
autorităţile locale ordonă intervenţia militarilor din zona lor de 
responsabilitate, fie în sprijinul forţelor de ordine, a protecţiei 
civile, fie a intervenţiei umanitare, în cazul unor calamităţi 
naturale în localitatea de reşedinţă şi împrejurimi.  

Este esenţial de menţionat că orice participare a armatei 
la acţiuni menite să garanteze democraţia constituţională se 
face potrivit prevederilor legale în vigoare. De asemenea, pe 
timpul acestor activităţi, militarii au drepturile conferite tot prin 
lege. Altfel spus, ei trebuie să acţioneze numai în perimetrul 
competenţelor date de lege şi nu trebuie manifestat, sub nici o 
formă, excesul de zel, care, de fapt, ar însemna încălcarea 
mandatului pe care armata l-a primit pentru îndeplinirea 
misiunii respective. De exemplu, arestarea unor persoane, 
percheziţia unor locuinţe, în timpul îndeplinirii unor sarcini de 
restabilire a ordinii publice, se execută doar de către cei abilitaţi 
prin lege să facă acest lucru. Militarii nu au acest drept. În plus, 
se cere ca, pe timpul participării la executarea misiunilor 
menţionate anterior, militarii să coopereze cu forţele de ordine 
(poliţie, jandarmerie, poliţie de frontieră), să le acorde sprijinul 
solicitat, fără a depăşi competenţele legale şi fără să-şi atribuie 
roluri pe care nu sunt împuterniciţi să le îndeplinească. 

Se cuvine făcută menţiunea că participarea unor 
structuri ale armatei la asemenea misiuni înseamnă doar 
susţinerea de către acestea, nu substituirea forţelor de poliţie, 
jandarmerie, trupe speciale şi de pompieri. Aceasta pentru că 
                                                 
11 Vezi Anexa nr.1 din prezenta lucrare. 
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armata nu are competenţa legală, dotarea şi calificarea necesare 
executării eficace a unor astfel de sarcini, pe de o parte, şi i-ar 
dăuna semnificativ imaginii sale publice, ca instituţie a statului 
agreată şi apreciată de populaţie, pe de altă parte. Dimpotrivă, 
implicarea activă şi consistentă a armatei în acţiuni umanitare, 
în caz de dezastre naturale, la solicitarea autorităţilor publice, 
nu este doar o acţiune legitimă, ci şi una cu un puternic impact 
pozitiv asupra populaţiei. De asemenea, armata îşi poate oferi 
sprijinul de specialitate şi tehnice necesară în cazul unor 
accidente chimice, biologice sau nucleare. 

Implicarea armatei în activităţi pe timpul decretării stării 
de asediu sau stării de urgenţă se face în conformitate cu 
prevederile actului normativ referitor la astfel de situaţii de 
excepţie.12  

Starea de asediu şi starea de urgenţă reprezintă un 
ansamblu de măsuri excepţionale ce se instituie în cazuri 
determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării 
ţării şi securităţii naţionale sau a democraţiei constituţionale şi 
pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea unor dezastre naturale 
şi/sau ecologice. Întrucât obiectul acestui studiu îl constituie 
misiunea armatei de a garanta democraţia constituţională, în 
continuare se vor face referiri doar la acest subiect.  

De regulă, starea de urgenţă, ca totalitate a măsurilor cu 
caracter politic, economic, social şi de ordine publică, se 
instituie fie la nivelul întregii ţări, fie doar în anumite zone sau 
unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii: 
existenţa unor ameninţări la adresa securităţii naţionale sau 
democraţiei constituţionale; iminenţa producerii ori producerea 
unor dezastre naturale sau ecologice.13 

                                                 
12 Vezi Ordonanţa de Urgenţă privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, în  Monitorul Oficial al României, nr. 22 din 
21.01.1999. 
13 Mihai, ROBU ş.a., Teoria managementului resurselor în situaţii de 
criză sau conflictuale, Bucureşti, ARS DOCENDI, 2003, p.41. 
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În situaţia în care există ameninţări, la adresa securităţii 
naţionale, intervenţia armatei este absolut necesară, aceasta 
fiind instrumentul specializat al statului de a riposta la 
asemenea pericole grave şi iminente. 

În ceea ce priveşte acţiunile armatei, în cazul 
ameninţărilor la adresa democraţiei constituţionale, se cuvin 
făcute câteva menţiuni. Ca instituţie acreditată să folosească în 
mod legitim violenţa, pentru a se implica activ şi direct în 
garantarea democraţiei constituţionale, armata ar trebui să 
dispună de următoarele:  

1) acte normative care să stipuleze când, cum, cât timp, 
unde şi cu ce forţe (umane şi materiale) intervine, ce drepturi şi 
obligaţii au militarii participanţi la astfel de activităţi, cu cine 
cooperează pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate. 
Experienţa evenimentelor din decembrie 1989 a fost destul de 
neplăcută şi de dureroasă pentru mulţi dintre militarii 
participanţi. De aceea, asemenea lucruri nu trebuie să se mai 
petreacă în viitor, mai ales că acum România este un stat de 
drept şi nu o dictatură. Prin urmare, adoptarea unor acte 
normative referitoare la asemenea împrejurări, în care armata 
primeşte misiunea de garantare a democraţiei constituţionale, 
dar mai ales adecvarea lor la realitatea socială, politică, 
economică etc. din ţară constituie o necesitate absolută.  

Din punct de vedere psihosocial, existenţa şi mai ales 
actualizarea oportună a unor acte normative referitoare la 
acţiunile armatei pentru garantarea democraţiei constituţionale 
ar reprezenta un puternic suport pentru moralul militarilor 
implicaţi în asemenea evenimente.  

În acest context, pe de o parte, atât profesionalismul lor, 
abnegaţia, dar şi discernământul executării ordinelor legale 
încredinţate ar fi pe deplin valorificat, iar rezultatele ar fi, fără 
îndoială, cele scontate. Pe de altă parte, sentimentul de teamă al 
militarilor, pentru posibilele consecinţe ulterioare ale 
îndeplinirii unor astfel de sarcini, indiferent de gradul şi funcţia 
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deţinute în armată, s-ar diminua considerabil, ceea ce s-ar 
răsfrânge benefic asupra comportamentului regulamentar al 
acestora pe timpul derulării întregii acţiuni.  

Desigur, în prezent, întreaga viaţă şi activitate ale 
armatei sunt „acoperite” cu acte normative dar, totuşi, 
reglementarea strictă din punct de vedere juridic a implicării 
armatei în rezolvarea de sarcini privind restabilirea ordinii 
sociale şi publice, apărarea vieţii cetăţenilor şi a bunurilor 
acestora, precum şi a celorlalte bunuri din societate se cere 
făcută. Aceasta atât pentru legitimitatea acţiunilor militarilor, în 
astfel de situaţii, cât mai ales pentru confortul psihic al 
acestora, care se văd apăraţi de lege pentru ceea ce sunt puşi, de 
către autorităţile publice, să execute în afara specificului 
profesiei şi competenţei lor. 

2) documente de cooperare şi de colaborare cu forţele 
de ordine publică în a căror responsabilitate revin astfel de 
misiuni. De asemenea, ar fi necesar ca cei care vor fi implicaţi 
în asemenea acţiuni, fie că este vorba de structuri militare, fie 
de militari, să cunoască (în părţile care îi privesc) ce trebuie să 
facă, ce drepturi şi obligaţii au, cu cine vor lucra, care vor fi 
raporturile dintre ei şi ceilalţi participanţi la misiune. În plus, o 
serie de antrenamente executate întrunit cu toţi cei care vor fi 
implicaţi într-o asemenea activitate ar contribui la învăţarea 
corectă a rolului de jucat în realitate, la formarea de deprinderi 
şi automatisme utile într-o situaţie reală, ar institui un climat de 
încredere între participanţi şi ar evita paralelismele şi 
suprapunerile pe timpul derulării unor misiuni de acest gen.  

Totodată, se impune a fi făcută actualizarea periodică a 
acestor documente, atât pentru a ţine pasul cu dinamica 
realităţii, cât şi a adoptării, la nevoie, a conduitei adecvate 
situaţiei. Desigur, informarea oportună a potenţialilor 
participanţi din partea armatei la astfel de acţiuni despre 
modificările intervenite în planurile de măsuri este de la sine 
înţeleasă; 
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3) structuri militare formate şi instruite să desfăşoare 
acţiuni menite să garanteze democraţia constituţională. Este 
vorba, mai ales, de cazurile în care armata, respectiv unităţi 
şi/sau subunităţi ale sale, trebuie să participe la restabilirea 
ordinii publice atunci când forţele specializate în asemenea 
misiuni sunt depăşite de evenimente.  

Într-un stat de drept, cum este România, nu se exclude 
posibilitatea ca unele acţiuni (mitinguri, marşuri de protest, 
pichetări de sedii ale unor instituţii ale statului) iniţiate de către 
cetăţeni izolaţi sau de către grupuri organizate, manifestări 
acceptate legal, să depăşească limitele, degenerând în 
dezordine, ce afectează securitatea celorlalţi cetăţeni 
neimplicaţi în evenimente. Atunci când forţele de ordine nu pot 
să restabilească liniştea şi să asigure securitatea persoanelor şi a 
bunurilor acestora unele structuri militare sunt chemate de către 
autorităţile publice să le vină în sprijin. Pentru ca această 
intervenţie să fie eficace şi legală, este necesar ca cei care vor 
participa (din partea armatei) la asemenea evenimente să ştie ce 
au de făcut, cum, cât timp, cu ce mijloace, ce drepturi şi 
responsabilităţi le revin.  

Cu riscul de a ne repeta, vom menţiona că armata 
acţionează întotdeauna în sprijinul forţelor de ordine (poliţie, 
jandarmerie etc.) şi numai când acestea din urmă nu mai pot să 
controleze situaţia cu oamenii şi mijloacele de care dispun.  

De aceea, poate ar fi necesară analiza oportunităţii 
elaborării, de către structurile abilitate, a unui manual, care să 
conţină principalele norme, reguli, drepturi şi obligaţii ce revin 
militarilor când execută misiuni nonmilitare, împreună cu 
forţele de ordine, precum şi algoritmi ce se cer urmaţi, în 
fiecare caz în parte.  

Elaborarea unor scenarii pentru astfel de situaţii şi 
includerea lor în manualul menţionat ar fi de un real folos 
tuturor militarilor care participă, la ordinul autorităţilor publice, 
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la activităţi de restabilire şi menţinere a ordinii publice, de 
stopare a violenţelor, de ajutor umanitar. 

4) mijloace adecvate caracterului şi conţinutului 
sarcinilor ce le pot fi încredinţate. De exemplu, dacă structuri 
militare trebuie să participe la restabilirea ordinii publice, 
limitarea efectelor unor acţiuni violente ale demonstranţilor sau 
participanţilor la marşuri de protest, care au depăşit cadrul legal 
oferit pentru acţiunea lor şi, acum, constituie o ameninţare 
pentru liniştea publică, pentru securitatea personală, atunci 
acestea vor avea nevoie de instrumente adecvate sarcinilor ce li 
se pot încredinţa. Armamentul individual şi tehnica de luptă din 
dotare nu le vor fi de un real folos în asemenea acţiuni, cu 
excepţia impactului psihologic asupra celor ce tulbură ordinea 
şi liniştea publică.  

Deci, în afara unei posibile descurajări a recalcitranţilor 
şi a turbulenţilor, şi aceea probabil în primele momente, 
armamentul şi tehnica de luptă mai mult îi vor incomoda în 
îndeplinirea ordinelor primite de la cei în drept decât să le fie 
utile. 

Se ştie că menţinerea şi restabilirea ordinii publice 
necesită tehnici speciale, de cele mai multe ori total diferite de 
cele dobândite prin operaţiunile militare, şi echipamente 
specifice, cu care armata nu este dotată. Prin urmare, în absenţa 
unei pregătiri şi a echipamentelor adecvate, eficacitatea armatei 
în executarea unor astfel de sarcini ar lăsa de dorit şi i-ar dăuna 
reputaţiei şi imaginii sale publice.  

Deci, participarea armatei în astfel de cazuri trebuie 
făcută numai după definirea regulilor de angajare şi de 
comportament, astfel încât militarii să nu fie abandonaţi în 
situaţii periculoase; 

5) potrivit reglementărilor legale în vigoare, începând cu 
anul 2007, în Armata României se renunţă la conscripţie şi se 
trece la voluntariat, ca mod de recrutare a personalului 
combatant. Practic, după această dată România va avea o 
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armată formată din profesionişti, care au un anumit contract 
semnat cu instituţia militară, în care se specifică concret tipul 
de misiuni, sarcini şi activităţi la care vor participa aceştia. În 
astfel de condiţii, va fi probabil mai dificil de „scos” armata în 
stradă aşa cum s-a procedat în decembrie 1989.  

Participarea armatei însă la acţiuni de ajutorare a 
populaţiei în caz de dezastre naturale sau ecologice va rămâne, 
în continuare, de actualitate. Aici, se pot distinge două tipuri de 
participări. Mai întâi, participarea armatei în cazul unor 
calamităţi naturale, ca forţă de muncă necalificată, care să 
acorde ajutorul său oamenilor aflaţi în situaţii critice. Apoi, este 
vorba de participarea militarilor ca specialişti şi cu tehnica 
adecvată, în sprijinul populaţiei afectate de accidente chimice, 
nucleare sau biologice.  

În final, se impun făcute două menţiuni deosebit de 
importante în ceea ce priveşte participarea armatei la activităţi 
nonmilitare de garantare a democraţiei constituţionale: 1) 
armata participă la astfel de misiuni numai la cererea şi 
ordinul expres al autorităţilor publice; 2) implicarea în astfel 
sarcini nu trebuie să afecteze în nici un fel îndeplinirea 
misiunilor specific militare ale armatei.  
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5. Concluzii asupra misiunii armatei  de garantare a 
democraţiei constituţionale 

Garantarea democraţiei constituţionale reprezintă una 
dintre misiunile încredinţate armatei prin Constituţia ţării. Ea 
este de actualitate şi îşi va menţine acest statut şi în viitor, chiar 
dacă România este, acum, membru al Alianţei Nord-Atlantice. 
Calitatea de stat membru al NATO accentuează această misiune 
a instituţiei militare.  

Armata acţionează pentru garantarea democraţiei 
constituţionale pe două căi, şi anume una directă şi alta 
indirectă.  

 În mod direct, ea garantează democraţia constituţională 
prin:  

1) statutul şi rolul conferite de societate. În general, 
armata este percepută de populaţia ţării ca o instituţie 
fundamentală a statului de drept, a cărui istorie se confundă cu 
cea a ţării. De regulă, instituţia militară este percepută ca 
promotoare a valorilor tradiţionale şi apărătoarea intereselor 
naţionale, în ţară şi în afara acesteia; 

 2) funcţia de apărare a suveranităţii, independenţei, 
integrităţii şi unităţii teritoriale a statului. Armata, prin resursele 
umane, materiale şi financiare alocate de societate, prin 
specificul modului de organizare, de viaţă şi de funcţionare, are 
toate atuurile pentru a da riposta cuvenită oricărei ameninţări 
militare la adresa securităţii naţionale, a modului său de 
organizare politică. Apărând securitatea ţării, şi, implicit, pe cea 
a cetăţenilor săi, a comunităţilor, prin mijloace şi metode 
adecvate fiecărei situaţii în parte, armata garantează, de fapt, 
democraţia constituţională. 

 În mod indirect, armata garantează democraţia 
constituţională prin:  
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 1) participarea la activităţi specifice situaţiilor când s-a 
decretat starea de urgenţă sau asediu, în unele zone sau în toată 
ţara;  

 2) acţiuni de ajutor umanitar acordat populaţiei din 
garnizoana de reşedinţă, la cererea autorităţilor publice locale, 
în alte cazuri decât cele prevăzute în cazul declarării stării de 
urgenţă;  

 3) participarea la restabilirea ordinii publice. Despre 
această participare se poate face aprecierea că, pe măsura 
consolidării statului de drept, acesta îşi „construieşte” 
instituţiile care au competenţe în domeniul asigurării, 
menţinerii şi restabilirii ordinii publice. Este vorba de poliţie, 
jandarmerie, pompieri şi forţe speciale. În acelaşi timp, liderii 
sindicali şi organizaţiile pe care aceştia le conduc au învăţat 
jocul democratic, astfel că este puţin probabil ca acţiuni 
organizate de ei să degenereze în violenţe faţă de forţele de 
ordine şi care să pună în pericol viaţa altor oameni şi bunurile 
acestora. În plus, şi organizaţiile nonguvernamentale cunosc 
regulile de desfăşurare paşnică a acţiunilor lor revendicative. 
Dacă vreun miting sau marş devine un pericol pentru ordinea 
publică, sau pentru cetăţeni, forţele de ordine intervin şi rezolvă 
situaţia creată. De asemenea, cea mai mare parte a populaţiei 
ţării respectă normele şi regulile de convieţuire socială, iar cei 
care le încalcă sunt sancţionaţi de către personalul instituţiilor 
abilitate prin lege să soluţioneze astfel de situaţii;  

 4) implicarea activă în lupta împotriva terorismului 
internaţional. Participarea unor structuri militare româneşti la 
lupta împotriva terorismului internaţional se poate socoti o 
contribuţie a armatei la garantarea democraţiei constituţionale. 
Aceasta pentru că, astfel, se împiedică o proliferare a actelor de 
terorism şi a efectelor acestora asupra securităţii din regiunea 
noastră, demonstrează organizaţiilor teroriste că România nu 
acceptă pe teritoriul său sau în zona intereselor sale strategice 
astfel de manifestări ale violenţei;  
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 5) participarea la acţiuni de menţinere/impunere a 
păcii în diferite zone ale lumii. Aceste atitudini şi 
comportamente ilustrează opţiunea României pentru 
dezvoltarea democratică şi în deplină securitate a persoanelor, a 
fiecărui stat şi a lumii întregii.  

 În ceea ce priveşte participarea concretă a armatei la 
menţinerea, restabilirea sau asigurarea ordinii publice, ca formă 
de garantare a democraţiei constituţionale, este posibil ca 
aceasta să-şi diminueze în viitor semnificativ din importanţa pe 
care a avut-o în primii ani după revoluţia din decembrie 1989. 
Aceasta atât din motivele menţionate anterior, cât şi a faptului 
că, începând cu 2007, armata devine una profesionistă, ceea ce 
înseamnă un număr redus de militari, sarcini concrete şi 
riguroase, motivaţie pentru acţiuni specifice conflictului armat 
sau asimetric.  

 De asemenea, se impune a fi menţionat faptul că 
implicarea activă a armatei în sprijinul instituţiilor în a căror 
competenţă intră menţinerea şi restabilirea ordinii publice în 
stat trebuie să se facă pe următoarele coordonate:  

 1) intervenţia armatei în situaţii de restabilire sau 
menţinere a ordinii publice, ca formă de garantare a 
democraţiei constituţionale, se face numai la ordinul 
autorităţilor publice locale şi/sau naţionale;  

 2) sprijinul pe care armata îl oferă instituţiilor abilitate 
cu menţinerea ordinii constituţionale trebuie să fie unul 
punctual, nonstructural şi temporar, pentru a permite poliţiei, 
jandarmeriei şi celorlalte structuri abilitate să se centreze mai 
mult pe misiunile lor esenţiale şi specifice;  

 3) contactul fizic direct al armatei cu populaţia, în 
situaţii de conflict social sau politic, nu este de dorit. Mai întâi, 
şi poate într-o foarte mare măsură, acest contact fizic ar dăuna 
prestigiului social al armatei, care, de regulă, este percepută ca 
o instituţie a statului cu misiuni de apărare a ţării şi nu cu 
executarea de sarcini poliţieneşti. Apoi, armata nu are dotarea 

 26

necesară unui asemenea contact, nu dispune de personal 
calificat pentru astfel de sarcini şi nu are competenţa legală 
pentru aceasta;  

 4) sprijinul armatei ar trebui să constea în: furnizarea de 
material (utilaje, vehicule) necesar şi util îndeplinirii sarcinilor 
concrete încredinţate; echipe specializate (elicoptere, avioane, 
nave); executarea unor sarcini concrete de tipul: căutarea 
persoanelor dispărute, luarea de fotografii aeriene, reparaţii de 
autovehicule;  

 5) personalului din armată participant la activităţi de 
restabilire a ordinii publice trebuie să i se încredinţeze sarcini 
fără competenţă poliţienească. Acestea se pot referi la: dirijarea 
circulaţiei; gestionarea parcărilor; sprijin material şi logistic; 
escorta vehiculelor personalităţilor; supravegherea zonelor 
sinistrate; paza sediilor unor instituţii de stat şi a unor obiective 
economice de importanţă strategică;  

 6) toate misiunile încredinţate armatei în situaţiile 
menţionate se dau pentru o perioadă determinată de timp şi cu 
acordul autorităţilor civile naţionale sau locale14;  

 7) în orice situaţie, personalul armatei participant la 
acţiuni în sprijinul forţelor de ordine trebuie să respecte legile 
ţării. Excesul de zel este dăunător, atât instituţiei militare, cât şi 
celui în cauză, întrucât el semnifică arogarea unor drepturi 
ilegale de către cel în cauză sau interpretarea eronată a 
prevederilor legii ce reglementează situaţia respectivă. Şi într-
un caz, şi în altul, consecinţele pentru cel „zelos” sunt aceleaşi, 
adică după evenimente va fi subiectul unor acuzaţii şi probabil 
a unui dosar penal ce va sancţiona comportamentul său.  
  
  

                                                 
14 ROBERT, John, Police, armée et gardiennage,  http://www. 
uvcw.be/matiers/police/0304_robert.htm 
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Anexa nr. 1 

 
Ordonanţa de urgenţă nr. 1 din 21 ianuarie 1999  

privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 21 

ianuarie 1999 
 

 CAPITOLUL I 
 Dispoziţii generale 

Art. 1. Starea de asediu şi starea de urgenţă sunt măsuri 
excepţionale care se instituie în cazuri determinate de apariţia 
unor pericole grave la adresa apărării ţării şi siguranţei 
naţionale sau a democraţiei constituţionale ori pentru 
prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre. 

Art. 2. Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri 
cu caracter politic, militar, economic şi social, care se instituie 
în anumite zone sau pe întregul teritoriu al ţării, în scopul 
creşterii capacităţii de apărare a tarii, în situaţia iminenţei unei 
acţiuni sau inacţiuni îndreptate împotriva suveranităţii, 
independenţei, unităţii statului sau integrităţii teritoriale. 

Art. 3. Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de 
măsuri cu caracter politic, economic, social şi de ordine 
publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone ori în 
unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii: 

 a) existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei 
naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare 
apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau 
restabilirea stării de legalitate; 

 b) iminenţa producerii ori producerea unor dezastre, 
ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea 
efectelor acestora. 

Art. 4. Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă, 
proporţional cu gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea 
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acestora şi numai dacă este necesar, poate fi restrâns exerciţiul 
unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise in Constituţie, 
cu acordul ministrului justiţiei. 

Art. 5. Starea de asediu se poate institui pe o perioadă 
de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenţă, pe o perioadă de 
cel mult 30 de zile. 

Art. 6. În raport cu evoluţia situaţiilor de pericol se 
poate trece de la starea de urgenţă la starea de asediu şi de la 
starea de asediu la mobilizare sau la starea de război, cu 
respectarea prevederilor constituţionale şi ale prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

Art. 7. (1) La instituirea stării de asediu sau a stării de 
urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei publice centrale şi 
locale, legate de aplicarea dispoziţiilor art. 20 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, trec în competenţa autorităţilor civile şi 
militare, prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau 
de urgenţă. 

(2) Autorităţile civile ale administraţiei publice centrale 
şi locale de specialitate continuă exercitarea atribuţiilor care nu 
au fost transferate autorităţilor militare şi au obligaţia de a 
acorda sprijin autorităţilor militare. 

Art. 8. În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata 
stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile militare emit 
ordonanţe militare care au putere de lege, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. 9. (1) Conducătorii autorităţilor publice centrale şi 
locale, precum şi cei ai altor persoane juridice sunt obligaţi să 
aplice în domeniul lor de activitate măsurile prevăzute în 
prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actele normative conexe. 

(2) Persoanele fizice sunt obligate să respecte măsurile 
cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi dispoziţiile 
prevăzute în actele normative specifice stării instituite. 
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 CAPITOLUL II 
Procedura instituirii stării de asediu sau a stării de 

urgenţă. Încetarea acestora 
Art. 10. Starea de asediu sau starea de urgenta se 

instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de 
primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al 
României. 

Art. 11. Decretul de instituire a stării de asediu sau a 
stării de urgenţă se aduce neîntârziat la cunoştinţa populaţiei 
prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile 
urgente de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se 
difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult 
două ore de la semnare, şi este retransmis în mod repetat în 
primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de 
urgenţă.  

Art. 12. În termen de cel mult 5 zile de la instituirea 
stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României 
solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate. 

Art. 13. În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează 
starea instituită, Preşedintele României revocă decretul, 
măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea. 

Art. 14. Decretul de instituire a stării de asediu sau a 
stării de urgenţă trebuie să prevadă următoarele: 

 a) motivele care au impus instituirea stării; 
 b) zona în care se instituie; 
 c) perioada pentru care se instituie; 
 d) drepturile şi libertăţile fundamentale al căror 

exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi 
ale art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă; 

 e) autorităţile militare şi civile desemnate pentru 
executarea prevederilor decretului şi competentele acestora; 

 f) alte prevederi, dacă se consideră necesare. 
Art. 15. În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, 

Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate 
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prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge 
aria de aplicare a acesteia. 

Art. 16. (1) Încetarea stării de asediu sau de urgenţă are 
loc la data stabilită în decretul de instituire sau în decretul de 
prelungire. 

(2) În cazul înlăturării situaţiilor de pericol înainte de 
expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii 
excepţionale se dispune prin decret. 

 
 CAPITOLUL III 
 Competenţe şi responsabilităţi 
Art. 17. Coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin 

decretul de instituire a stării de asediu revine, în principal, 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 18. (1) În cazul instituirii stării de urgenţă în 
temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse 
prin decret revine, în principal, Ministerului de Interne. 

(2) În condiţiile alin. (1), Corpul Gardienilor Publici şi 
societăţile specializate de pază pot fi militarizate, desfăşurându-
şi activitatea în subordinea Ministerului de Interne. 

(3) În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), forţele Ministerului 
Apărării Naţionale sprijină logistic forţele Ministerului de 
Interne, la cererea acestuia. 

Art. 19. Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul 
art. 3 lit. b), coordonarea aplicării măsurilor dispuse revine 
Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor. 

Art. 20. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, precum şi a măsurilor prevăzute în 
decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă, 
autorităţile civile şi militare au următoarele atribuţii şi 
răspunderi: 

a) să întocmească planurile de acţiune şi planurile de 
ridicare graduală a capacităţii de luptă, în conformitate cu 
ordinele şi instrucţiunile proprii; 
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b) să dispună depunerea temporară a armelor, muniţiilor şi 
materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi să procedeze la 
căutarea şi ridicarea lor; la încetarea măsurii excepţionale, acestea 
vor fi înapoiate celor în drept să le deţină; să dispună închiderea 
temporară a societăţilor care comercializează arme şi muniţii şi să 
instituie paza acestora; 

c) să limiteze sau să interzică circulaţia vehiculelor sau a 
persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi să elibereze, în 
cazuri justificate, permise de liberă circulaţie; 

d) sa efectueze percheziţii oriunde şi oricând este nevoie; 
e) să efectueze razii; 
f) să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza 

desfăşurarea adunărilor publice, a manifestaţiilor sau marşurilor; 
g) să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau 

de urgenţă persoanele a căror prezenţă nu se justifică; 
h) să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcţiile 

şi în zonele stabilite şi să ţină evidenţa acestora; 
i) să protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi 

comunicate prin mass-media; informaţiile cu privire la starea de 
asediu sau la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la 
dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare; 
mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura şi de forma de 
proprietate; sunt obligate să transmită, u prioritate, mesajele 
autorităţilor militare, la cererea acestora; 

j) să dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire 
a carburanţilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii 
ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice; 

k) să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor emisiuni 
ale posturilor de radio ori de televiziune; 

l) să asigure paza militară a sediilor autorităţilor publice 
centrale şi locale, a staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, de 
radio şi de televiziune, precum şi a unor agenţi economici sau 
obiective de importanţă naţională; când situaţia impune, dispun 
oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie şi apă potabilă, după 
caz; 

m) să dispună raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de 
strictă necesitate; 

n) să emită ordonanţe militare; 
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o) să interzică circulaţia rutieră, feroviară, maritimă, fluvială 
şi aeriană pe diferite rute; 

p) dreptul de a ordona unităţilor Ministerului de Interne 
competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea 
persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul 
delegat. 

Art. 21. (1) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în funcţie 
de situaţia operativă concretă din zonele în care a fost instituită starea 
de asediu sau starea de urgenţă, poate dispune, prin hotărâre, ca 
unităţile militare din forţele destinate apărării să fie trecute în trepte 
superioare ale capacităţii de luptă, potrivit planurilor întocmite, 
inclusiv completarea lor cu resurse umane şi materiale, conform 
organizării la război. 

(2) Cheltuielile prilejuite de punerea în aplicare a 
prevederilor alin. (1) se asigură de către Guvernul României, 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia acestuia. 

Art. 22. Durata serviciului militar obligatoriu sau a 
concentrării poate fi prelungită până la încetarea stării de asediu 
sau a stării de urgenţă, prin hotărâre a Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării. 
 

 CAPITOLUL IV 
 Ordonanţele militare 
Art. 23. Ordonanţele militare se emit: 
 1. pe durata stării de asediu: 
 a) de ministrul apărării naţionale sau de şeful Statului 

Major General, când starea de asediu a fost instituită pe întregul 
teritoriu al ţării; 

 b) de comandanţii de mari unităţi în raza teritorială 
pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major 
General, când starea de asediu a fost instituită în anumite zone; 

 2. pe durata stării de urgenţă: 
 a) de ministrul de interne sau de secretarul de stat, prim-

locţiitor al ministrului de interne, când starea de urgenţă a fost 
instituită pe întregul teritoriu al ţării; 
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 b) de şefii inspectoratelor de politie judeţene sau de 
seful Direcţiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti, 
când starea de urgenţă a fost instituită în zona lor de 
competenţă; 

 c) de alţi ofiţeri împuterniciţi de secretarul de stat, prim-
locţiitor al ministrului de interne, când starea de urgenţă a fost 
instituită în două sau mai multe judeţe. 

 Art. 24. Ordonanţa militară cuprinde: 
 a) titlul şi numărul acesteia; 
 b) autoritatea militară emitentă; 
 c) baza legală a acesteia; 
 d) perioada de aplicare a acesteia; 
 e) regulile şi măsurile speciale care se dispun în zona în 

care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgenţă, precum 
şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora; 

 f) autoritatea abilitată să asigure aplicarea şi respectarea 
dispoziţiilor acesteia; 

 g) modul de aducere a ei la cunoştinţa populaţiei; 
 h) data, ştampila şi semnătura autorităţii emitente. 

 
 CAPITOLUL V 
 Măsuri care se iau pe durata stării de asediu 
 Art. 25. Pe durata stării de asediu se pot lua următoarele 

măsuri: 
 a) aplicarea măsurilor prevăzute în planurile aprobate, 

precum şi a altor măsuri pe care le consideră oportune; 
 b) închiderea frontierei de stat în întregime sau în zona 

în care a fost instituită starea de asediu, intensificarea 
controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân 
deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată 
lungimea sa; 

 c) amplificarea activităţilor de producţie a societăţilor 
comerciale şi a agenţilor economici care, prin natura 
domeniului de activitate, au atribuţii în realizarea produselor cu 
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destinaţie militară sau execută reparaţii la unele categorii de 
tehnică militară; 

 d) organizarea şi asigurarea cu prioritate a 
transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării; 

 e) luarea măsurilor pregătitoare specifice de către 
autorităţile publice care au atribuţii la mobilizare şi război; 

 f) intensificarea măsurilor organizatorice şi de pregătire 
pentru protecţia civilă; 

 g) interzicerea circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, 
fluviale şi aeriene pe diferite rute; 

 h) dreptul de a ordona unităţilor Ministerului de Interne 
competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea 
persoanei reţinute se poate face pe baza mandatului dat de 
procurorul delegat. 

 
 CAPITOLUL VI 
 Măsuri care se iau pe durata stării de urgenţă 
 Art. 26. (1) Pe durata stării de urgenţă, instituită în 

temeiul art. 3 lit. a), se pot lua următoarele măsuri: 
 a) aplicarea de către autorităţile militare a măsurilor 

prevăzute în planurile aprobate conform dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire; 

 b) organizarea şi asigurarea cu prioritate a 
transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării; 

 c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona 
în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea 
controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân 
deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată 
lungimea sa. 

 (2) Pe durata stării de urgenţă, instituită în temeiul art. 3 
lit. b), autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi 
populaţia sunt obligaţi să aplice şi să respecte prevederile legale 
speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile 
competente. 
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 CAPITOLUL VII 
 Sancţiuni 
 Art. 27. Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă sau a dispoziţiilor ordonanţelor militare emise pe 
timpul stării de asediu şi al stării de urgenţă atrage răspunderea 
civilă, contravenţională sau penală, după caz. 

 Art. 28. (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) 
constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată 
infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 
5.000.000 lei. 

 (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanei juridice. 
 Art. 29. Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 28 

şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite 
de ministrul apărării naţionale sau, după caz, de ministrul de 
interne. 

 Art. 30. Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt 
aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor. 

 Art. 31. (1) Fapta personalului militar în activitate sau 
mobilizat, care manifestă atitudine de defetism, incită la 
insubordonare sau nu execută ordinele primite, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani 
sau cu închisoare pe viaţă. 

 (2) Comandantul suprem al forţelor armate şi membrii 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării răspund pentru ordinele 
date şi pentru efectele executării acestora. 

 
 CAPITOLUL VIII 
 Dispoziţii finale 
 Art. 32. Autorităţile civile şi militare, cărora le revin 

îndatoriri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, au 
obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 
a acesteia, să elaboreze planuri de cooperare şi de acţiune 
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specifice, să stabilească forţele şi mijloacele necesare punerii 
lor în aplicare şi să asigure cunoaşterea de către personalul din 
structurile subordonate a obligaţiilor ce ii revin. 

 Art. 33. Cercetarea şi judecarea infracţiunilor contra 
siguranţei statului şi a infracţiunilor contra păcii şi omenirii, 
săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, intră 
în competenţa parchetelor şi instanţelor civile sau militare, 
conform Codului de procedură penală. 

 Art. 34. În termen de 60 de zile de la încetarea stării de 
asediu sau a stării de urgenţă, Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării prezintă Parlamentului un raport asupra evenimentelor 
care au determinat instituirea acestora, acţiunile întreprinse şi 
măsurile necesare prevenirii unor astfel de situaţii. 

 Art. 35. (1) Pe timpul stării de asediu şi al stării de 
urgenţă, folosirea armamentului din dotare şi a muniţiei 
aferente se va face prin derogare de la legislaţia în materie, în 
vigoare pe timp de normalitate, dată fiind iminenţa situaţiei 
operative. 

 (2) Singura somaţie înaintea folosirii armamentului din 
dotare o va constitui ordinul procurorului prin care se constată 
că activitatea ce urmează a fi reprimată este ilegală. 

 (3) Ordinul procurorului se va transmite în mod direct 
sau prin mijloacele de comunicare în masă. 

 Art. 36. Deschiderea de credite în vederea efectuării 
cheltuielilor necesare pentru activităţile instituţiilor statului, 
legate de aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă pe timpul stării de urgenţă sau a stării de asediu, nu 
este supusă controlului preventiv al Curţii de Conturi. 

 Art. 37. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se abrogă orice dispoziţie contrară. 
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