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
2

5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE
Obiective
Obiective
prevăzute*
realizate
1. Identificarea principalelor repere
Am identificat principalele repere

Gradul de
realizare**
total

Observaţii***

ale practicii statelor în domeniu
2.

Identificarea principalelor poziţii
exprimate în cadrul organizaţiilor
internaţionale

ale practicii statelor, relevante
pentru obiectul cercetării
Am identificat poziţiile statelor
exprimate în cadrul organizaţiilor
internaţionale şi organelor acestora,
precum şi documente şi poziţii
adoptate în cadrul acestor
organizaţii, relevante pentru obiectul
cercetării

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 oficiale ale Am studiat practica statelor aşa cum
statelor;
rezultă din declaraţiile acestora şi

Gradul de
realizare**
total

Observaţii***

Realizarea
de
interviuri
cu
reprezentanţii
misiunilor
diplomatice ale statelor acreditate
în România
Solicitare de sprijin către Ministerul
Afacerilor Externe în vederea
obţinerii poziţiilor statelor prin
intermediul ambasadelor României
2.

Studierea documentelor prezentate
în cadrul ONU, OSCE, Consiliului
Europei
Solicitarea efectuării unei vizite de
studiu la un organ ONU cu
activitate relevantă în domeniu
(Consiliul Drepturilor Omului,
Geneva)
Solicitarea unei vizite de studiu la
Comitetul Internaţional al Crucii

poziţiile publice exprimate. Conform
activităţilor prevăzute în program,
am realizat întâlniri cu reprezentanţii
misiunilor diplomatice acreditate la
Bucureşti, însă cele mai relevante
documente s-au dovedit a fi cele
publice afişate pe site-urile
ministerelor afacerilor externe şi în
cadrul organizaţiilor internaţionale
Am studiat documentele din cadrul Parţial
ONU, OSCE, Consiliul Europei,
Consiliul Drepturilor Omului.
Întrucât vizita de studiu la Geneva
nu s-ar fi putut realiza întrucât în
cadrul bursei de cercetare
postdoctorală puteau fi finanţate
doar mobilităţi în state membre ale
Uniunii Europene, am studiat
documentele publice ale Consiliului

Realizarea parţială se datorează faptului că
o vizită de stidiu la Geneva nu ar fi putut fi
finanţată, întrucât în cadrul bursei de
cercetare postdoctorală puteau fi aprobate
doar mobilităţi în state membre ale Uniunii
Europene. Prin urmare, voi realiza o
mobilitate externă într-un stat membru UE
în al treilea an al programului.

Roşii (Geneva)

Drepturilor Omului. De asemenea,
am studiat documentele celei de-a
31-a Conferinţe a Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii (28
noiembrie – 1 decembrie 2011)

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. Realizarea unui raport privind A fost publicat articolul 10 ani de la
informaţiile colectate şi sintetizarea 11 septembrie 2001. Se poate vorbi
acestora.
despre o întoarcere la aplicarea
Realizarea unui studiu şi
dreptului internaţional umanitar în
transmiterea spre publicarea într-o
cadrul operaţiunilor antiteroriste?,
revistă de specialitate
Revista Română de Drept

Gradul de
realizare**
total

Observaţii***

2.

Internaţional, nr. 12, ianuarie-iunie
2011, p. 1-39, ISSN 1584-1898;
Studiul sintetizează reperele parcticii
internaţionale în domeniu
Realizarea unui raport
privind Am realizat şi am transmis spre
parţial
informaţiile colectate în cadrul prezentare în cadrul unei conferinţe
mobilităţilor
internaţionale
şi internaţionale (Global Justice,
sintetizarea acestora
Organizată de Facultatea de
Realizarea unui studiu şi
Filosofie, Universitatea din
transmiterea spre publicarea într-o
Bucureşti, mai 2012) şi publicare în
revistă de specialitate
lucrările conferinţei studiul “Could
Anti–terrorist Operations Reconcile
with International Humanitarian
Law? Legal Analysis of Recent
Trends in State Practice”.
De asemenea, în mai 2011 a apărut
lucrarea “Necesitatea adaptării
regulilor dreptului internaţional
umanitar în raport cu apariţia unor

Realizarea parţială se datorează faptului că
o vizită de stidiu la Geneva nu ar fi putut fi
finanţată, întrucât în cadrul bursei de
cercetare postdoctorală puteau fi aprobate
doar mobilităţi în state membre ale Uniunii
Europene. Prin urmare, voi realiza o
mobilitate externă într-un stat membru UE
în al treilea an al programului.

noi tipuri de conflicte – conflictele
asimetrice. Cazul conflictului din
Gaza din decembrie 2008 – ianuarie
2009, publicată în volumul
Universitatea de Vest din Timişoara,
Centrul European de Studii şi
Cercetări Juridice Conferinţa
Internaţională Bienală, Ediţia a 8-a,
Editura Universul Juridic, Bucureşti,
Romania, ISNN 2067-3841, mai,
2011, p. 840-851
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

Acknowledgement

Observaţii***

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, 10 ani de la 11
septembrie 2001. Se poate vorbi
despre o întoarcere la aplicarea
dreptului internaţional umanitar
în cadrul operaţiunilor
antiteroriste?, Revista Română
de Drept Internaţional, nr. 12,
ianuarie-iunie 2011, p. 1-39,
ISSN 1584-1898

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

Ion Gâlea, Necesitatea adaptării
regulilor dreptului internaţional
umanitar în raport cu apariţia
unor noi tipuri de conflicte –
conflictele asimetrice. Cazul
conflictului din Gaza din
decembrie 2008 – ianuarie 2009,
publicată în volumul
Universitatea de Vest din
Timişoara, Centrul European de
Studii şi Cercetări Juridice
Conferinţa Internaţională
Bienală, Ediţia a 8-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti,
Romania, ISNN 2067-3841, mai,
2011, p. 840-851

Lucrări prezentate la
conferinţe, seminarii, sesiuni
de cercetare internaţionale

Alte criterii de performanţă*

* 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, pe baza declaraţiilor statelor, a poziţiilor exprimate de acestea în cadrul organizaţiilor internaţionale şi a elementelor publice
prezentate atât în lucrările de specialitate, cât şi în repertoriile organizaţiilor internaţionale – în special structurile din cadrul ONU, cum ar fi Consiliul
de Securitate sau Comisia de Drept Internaţional, dar şi lucrările pregătitoare ale Statutului Curţii Penale Internaţionale şi lucrările Adunării Statelor
Părţi a Statutului Curţii Penale Internaţionale – cele mai relevante repere ale practicii statelor în domeniul aplicării regulilor dreptului internaţional
umanitar în cadrul operaţiunilor antiteroriste.
Am stabilit, de asemenea, că practica Statelor Unite ale Americii în timpul administraţiei Bush s-a fundamentat pe o interpretare diferită a regulilor
clasice ale dreptului internaţional umanitar, ceea ce a condus la aplicarea aşa numitei teorii a “combatanţilor neprivilegiaţi”, pe baza căreia Statele Unite
a aplicat şi o politică specială cu privire la tratamentul acordat acestor persoane. Interesant de notat a fost faptul că poziţia administraţiei Statelor Unite
nu a coincis cu cea a Curţii Supreme din acest stat, care în cazuri precum Hamdan v. Rumsfeld sau Boumediene v. Bush a recunoscut aplicarea unor
standarde minime în raport cu aceste categorii de persoane.
O schimbare importantă pe care am constatat-o în practica Statelor Unite ale Americii s-a realizat odată cu administraţia Obama, în condiţiile în care
în mod expres s-a renunţat la teoria în conformitate cu care ar exista „un vid juridic” ce ar permite ca aşa-numiţii „combatanţi neprivilegiaţi” să nu fie

supuşi niciunui standard de protecţie juridică. Principalele repere ale acestei noi practici ar fi aplicarea standardului minim de demnitate umană
recunoscut de articolul 3 – comun celor patru convenţii de la Geneva şi aplicarea formală a unui nivel universal de protecţie.
Pe baza acestor elemente, am identificat principalele curente ale practicii actuale care pot duce la configurarea corespunzătoare a modului de răspuns
la problema care face obiectul proiectului de cercetare: identificarea unui standard minim de protecţie, în baza dreptului umanitar, pentru orice persoană
cu privire la care există dubiu în ceea ce priveşte încadrarea în noţiunile de civil sau combatant.
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 complexă
referitoare la practica statelor, în special practica Statelor Unite ale Americii, cu privire la problema aplicării normelor dreptului internaţional umanitar
în cadrul operaţiunilor antiteroriste. Astfel, rezultatul cercetării se bazează în mod exclusiv pe studierea literaturii din străinătate şi pe studierea practicii
statelor, prin declaraţiile publice ale acestora şi poziţiile exprimate în cadrul organizaţiilor internaţionale. Originalitatea este reprezentată de faptul că
metoda de cercetare este specifică dreptului internaţional şi constă nu din analizarea dreptului pozitiv, ci a realităţilor legate de practica statelor care pot
conduce fie la interpretarea normelor existente în Convenţiile de la Geneva, fie în configurarea normelor cutumiare ale dreptului internaţional.
Din această perspectivă, studiul a încercat să demonstreze, cu argumente ştiinţifice, stabilirea unui curent în practica statelor – în special în practica
celor mai relevanţi actori internaţionali, care ar putea conduce la consacrarea cutumiară a unui standard minim de protecţie în baza dreptului umanitar,
pentru orice persoană cu privire la care există dubiu în ceea ce priveşte încadrarea în noţiunile de civil sau combatant.
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat
Apreciez că rezultatul celui de-al doilea an de cercetare a fost reprezentat de stabilirea principalelor curente în practica statelor referitoare la
aplicarea regulilor dreptului internaţional umanitar în cadrul operaţiunilor antiteroriste. Rezultatul va servi la configurarea corectă a concluziilor în

cadrul ultimului an de cercetare.

10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL DE RAPORTARE
Principalul element de dificultate pe care l-am întâmpinat în acest an a fost reprezentat de faptul că nu a putut fi finanţată din bursă o mobilitate la
Geneva - Elveţia (unde propusesem o mobilitate atunci când am formulat proiectul), deoarece nu este stat membru UE, dar reprezenta statul gazdă al
unor instituţii relevante pentru proiectul de cercetare, precum Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU
(ambele cu sediul la Geneva).
De asemenea, am continuat să întâmpin dificultăţi legate 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
20-24 februarie 2011
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă
Participare/Neparticipare
Perioada
Participare
23-25 martie 2012
Cercetător postdoctorat,
Nume şi prenume: _______________________
Semnătură: _____________________________

