RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
ÎN DOMENIUL
DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT
1.1. Nume:
GALEA
1.2. Prenume:
ION
1.3. Codul unic de identificare:
1
1.4. Gradul didactic:
Asistent universitar
1.5. Locul de muncă actual:
Universitatea din Bucuresti
1.6. Telefon:
0724241742
1.7. E-mail:
ion.galea@drept.unibuc.ro
2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
Aplicarea regulilor dreptului internaţional umanitar în cadrul conflictelor asimetrice şi acţiunilor antiteroriste

3. DURATA PROIECULUI (3 ani)
36 de luni

4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA
1

5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE
Obiective
Obiective
prevăzute*
realizate
1. Fundamentarea cauzelor problemei: Am identificat interpretările
identificarea interpretărilor
divergente ale statelor referitoare la
divergente ale statelor
tema care face obiectul cercetării

Gradul de
realizare**
total

Observaţii***

2.

Identificarea principalelor linii de
opinii în doctrina şi jurisprudenţa
internaţională -

Am identificat principalele linii de
opinie din doctrina si jurisprudenta
internationala cu privire la tema care
face obiectul cercetarii

total

3.
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală.
** total / parţial / nerealizat.
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează.
6. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE
Activităţi
Activităţi
prevăzute*
realizate
1. Studierea declaraţiilor principalilor Am studiat declaraţiilor principalilor
actori internaţionali relevante
actori internaţionali, aşa cum sunt
interpretarea divergentă a
prezentate în articole de specialitate,
problemei
jurisprudenţă, rapoarte ale
oragnismelor ONU
2. Studierea principalelor publicaţii Am studiat principalele publicaţii
internaţionale şi a hotărârilor internaţionale, precum şi hotărârile

Gradul de
realizare**
total

Total

Observaţii***

judecătoreşti internaţionale
Participarea la lucrările unei
conferinţe internaţionale

instanţelor internaţionale, relevante
pentru tema cercetată. Am participat
la lucrările „Conferinţei
Internaţională Bienală Timişoara 2930 octombrie 2010”, organizată de
Universitatea de Vest din Timisoara

3.
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală.
** total / parţial / nerealizat.
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează.
7. REZULTATELE REALIZATE ÎN ANUL DE RAPORTARE
Rezultate
Rezultate
prevăzute*
realizate
1. - Transmiterea spre publicare a unui A fost publicat articolul „Aspecte de
articol în reviste de specialitate
drept internaţional în cazul
incidentului flotilei umanitare din
Gaza din mai 2010” , către Revista
Română de Drept Internaţional, nr.

Gradul de
realizare**
total

Observaţii***

2.

10 (2010) (pg. 1-27) (ISSN 15841898);
Redactarea
unui
studiu
şi în luna octombrie 2010 am participat total
prezentarea acestui la o conferinţă la „Conferinţa Internaţională Bienală
internaţională
Timişoara 29-30 octombrie 2010”,
Redactarea unui raport cu privire la organizată de Universitatea de Vest
lucrările conferinţei internaţionale
din Timişoara, Facultatea de Drept.
Am prezentat lucrarea cu tema
„Necesitatea adaptării regulilor
dreptului internaţional umanitar în
cadrul operaţiunilor antiteroriste –
evaluare a conflictului din Gaza din
2008-2009”; am cuprins aceste
elemente în raportul lunar
corespunzător

3.
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală.
** total / parţial / nerealizat.
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează.

8. CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL DE RAPORTARE
Criterii de performanţă
Număr Număr
Denumire**
prevăzu realizat
t
Lucrări ştiinţifice publicate
în reviste de specialitate
cotate pe plan internaţional
(publicaţii internaţionale sau
cotate CNCSIS minim B+)
Lucrări ştiinţifice publicate
în reviste de specialitate
recunoscute pe plan naţional
(cotate CNCSIS cel puţin B
sau de prestigiu de circulaţie
naţională chiar necotată
CNCSIS)

Ion Galea, Aspecte de drept
internaţional în cazul
incidentului flotilei umanitare
din Gaza din mai 2010 , Revista
Română de Drept Internaţional,
nr. 10 (2010) (pg. 1-27) (ISSN
1584-1898);

Acknowledgement

Observaţii***

Lucrări ştiinţifice publicate
ca monografii în edituri de la
nivel naţional sau european
în domeniul de cercetare
postdoctorală ales

Lucrări prezentate la
conferinţe, seminarii, sesiuni
de cercetare internaţionale

Alte criterii de performanţă*

Ion Galea, Necesitatea adaptării
regulilor dreptului internaţional
umanitar în cadrul operaţiunilor
antiteroriste – evaluare a
conflictului din Gaza din 20082009, in curs de publicare in
cadrul lucrarilor Conferinţei
Internaţională Bienală Timişoara
29-30 octombrie 2010”,
organizată de Universitatea de
Vest din Timişoara, Facultatea
de Drept

* Se vor completa, dacă este cazul, conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală.
**Structura informaţiilor pentru articole/monografii/participări la conferinţe: autorul/ii, titlul, revista/manifestarea, ISSN/ISBN, paginaţie.
***Pentru criteriile de performanţă nerealizate se argumentează.
9. IMPACTUL REZULTATELOR OBŢINUTE, CU SUBLINIEREA CELUI MAI SEMNIFICATIV REZULTAT OBŢINUT CU IMPACT
DEMONSTRABIL
(maxim 2 pagini)
A. Prezentarea rezultatului cel mai semnificativ/relevant obţinut
Am identificat şi fundamentat, pe baza declaraţiilor reprezentanţilor unor state, aşa cum sunt ele citate în lucrările de specialitate, precum şi în
rapoartele organismelor din cadrul ONU (Comisia de anchetă asupra conflcitului din Gaza, spre exemplu) divergenţa de opinii cu privire la aplicarea
normelor dreptului umanitar faţă de noile tipuri de conflicte, precum şi faţă de necesitatea modificării unor concepte sau noţiuni. Astfel, am identificat
faptul că reprezentanţii anumitor state (precum Israel sau Statele Unite – cel puţin în timpul administraţiei Bush), care susţin ideea că noile conflicte nu
ar fi supuse în mod strict normelor dreptului internaţional umanitar sau, cel puţin, ar fi necesară modificarea unor principii general acceptate (cum ar fi
interzicerea atacurilor nediscriminatorii împotriva obiectivelor civile). Pe de altă parte, opiniile altor state sau ale unor organisme internaţionale (putem

menţiona, spre exemplu, raportul Comisiei de anchetă condusă de Richard Goldstone, dispusă de Consiliul Drepturilor Omului al ONU, cu privire la
evenimentele din teritoriile palestiniene ocupate din decembrie 2008 – ianuarie 2009), converg către ideea că normele dreptului internaţional umanitar
sunt deplin aplicabile acestor conflicte, fără a suferi interpretări diferite de cele consacrate.
De asemenea, am identificat faptul că conflictul din Irak început în 2003 a reprezentat o ocazie importantă pentru Statele Unite ale Americii de a
identifica o nouă categorie de combatanţi – combatanţii neprivilegiaţi – care nu ar fi supuşi regulilor dreptului international umanitar. Dificultăţile
juridice legate de existenţa acestei noi categorii sunt importante, deoarece este greu de conceput existenţa unui vacuum de o anvergură atât de
importantă în reglementarea dreptului internaţional umanitar: este cunoscut faptul că distincţia dintre civili şi combatanţi este dublată de definiţia “prin
excludere” a civililor: toate persoanele care nu au calitatea de combatanţi, această regulă fiind dublată de cea a “participării directe la ostilităţi”. În
consecinţă, identificarea noii categorii a fost de natură să genereze critici atât din partea comunităţii academice, cât şi din partea reprezentanţilor unor
state.
Apreciez, în concluzie, că identificarea şi fundamentarea ştiinţifică discrepanţei de interpretare referitoare la încadrarea juridică a situaţiilor de fapt
legate de activităţile antiteroriste în normele dreptului internaţional umanitar reprezintă principalul rezultat al cercetării din primul an al proiectului.
Aceste elemente sunt reflectate în articolul publicat şi în lucrarea prezentată în conferinţa internaţională la care am participat
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific
Noutatea rezultatului este reprezentată de faptul că în literatura de specialitate din România nu a fost prezentată până în prezent o analiză referitoare
la dualitatea de interpretare a normelor dreptului internaţional umanitar în cazul aplicării acestora la situaţii de fapt legate de operaţiunile antiteroriste.
Astfel, rezultatul cercetării se bazează în mod exclusiv pe studierea literaturii din străinătate şi pe lucrările organismelor internaţionale – un loc special
fiind deţinut de Raportul Comsiei de Anchetă a ONU asupra conflictului din Gaza din 2008 – 2009. Originalitatea este reprezentată de faptul că ideea

care face obiectul cercetării este rezultată nu din studierea dreptului pozitiv, ci din analizarea unor situaţii de fapt şi a reacţiilor comunităţii
internaţionale şi a instituţiilor ONU faţă de aceste situaţii de fapt, cu impact asupra interpretării regulilor convenţionale şi cutumiare ale dreptului
internaţional umanitar.
Scopul articolului şi a studiului prezentat la conferinţa internaţională la care am participat a fost chiar lansarea noii probleme şi nu în mod necesar
identificarea unui răspuns. Astfel, am încercat să demonstrez, cu argumente ştiinţifice, că apariţia unor situaţii de fapt cu caracter de noutate a generat
interpretări divergente ale regulilor în vigoare.
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat
Apreciez că rezultatul primului an de cercetare a fost reprezentat de fundamentarea problemei care face obiectul temei de cercetare, ceea ce permite
continuarea cercetării în cadrul următorilor doi ani ai proiectului pe baze ştiinţifice corespunzătoare. Apreciez că identificarea şi fundamentarea
ştiinţifică discrepanţei de interpretare referitoare la încadrarea juridică a situaţiilor de fapt legate de activităţile antiteroriste în normele dreptului
internaţional umanitar va permite studierea în continuare a practicii statelor şi reacţiilor actorilor internaţionali, astfel încât să pot configura în
continuare argumentele pentru fiecare dintre interpretările identificate.
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL DE RAPORTARE
Principalele dificultăţi au fost reprezentate de lipsa în bibliotecile/librăriile din România a unor lucrări ştiinţifice relevante (am fost nevoit să le
achiziţionez din străinătate).
11. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/89/1.5/S/61968

A6. Sesiunea specifică de formare anuală (14 ore/sesiune) cu tematica egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea
diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului
Participare/Neparticipare
Perioada
Participare
14-18 februarie 2011
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă
Participare/Neparticipare
Perioada
Participare
26-27 martie 2011
Cercetător postdoctorat,
Nume şi prenume: _______________________
Semnătură: _____________________________

