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ЯОnОştiă (art.70). DarОaă НОă sОam ă НОsprОă împlinirОaă bugОtuluiă RASSă
MolНoЯОnОştiăsОăînt rОştОăНОăМ trОăSoЯiОtulăSuprОmăal RASSăMolНoЯОnОştiăşiă
sОăpubliМ ălaăştirОaătuturora.ă(art.71). 

Înă bugОtulă RASSă MoНoЯОnОşti şiă înă bugОtОlОă loМalОă alОă SoЯiОtОloră
raionalО,ă or şОnОşti,ă НОă or şОlОă şiă s tОştiă intr ă ЯОniturilОă НОă laă gospoН riaă
loМal ,ărО inОrilОăНОălaăЯОniturilОăНОăstatăМarОăsОăprimОsМăpОătОritoriulălor,ăatâtăşiă
a veniturilor primite de la impozitele şiăstrânjОrilО loМalОăînăm surilО,ăstabilitОă
НОălОgiuirОaăUniuniiăRSSăşiăRSSăUМrainОnО. 

AstПОlăМonМhiНОmăМ ălaăМapitolulăRОla iiăbugОtarОăînăConstitu iaăНină1938,ă
suntăОxpusОăprОЯОНОriămultămaiălargiăНОМâtăînăConstitu iaăНină1925.ăSОăЯОНОăoă
autonomiОă maiă larg ă Пa ă НОă RSS UМrainОan ,ă Мhiară înă Мapitolulă bugОtОlОă
locale se expune detaliat de unde provin veniturile la bugetele locale. 

Înă urmaăМunosМutОloră ОЯОnimОntОăНină1940,ă МonНi ionatОăНОă protoМolulă aНi-
ional secret Molotov-Ribbentrop [3, p. 243; 4, p. 278], МânНăRomâniОiă i-au 
ПostăimpusОăsОrioasОăМОН riătОritorialО,ăsolНatОăМuăamputarОaătОritoriuluiăНintrОă
Nistruă şiă Prută şiă partОaă НОă NorНă aă BuМoЯinОi,ă aă Пostă Мonstituit ă RОpubliМaă
SoЯiОtiМ ăSoМialist ăMolНoЯОnОasМ ,ă înă МarОă aă urmatăoăНОzЯoltarОă bazat ă pОă
centralizarОaătotal ăaăПinanțelor publice. 
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Participanțiiă laă МonПliМtОlОă armatОă МontОmporanОă nuă suntă libОriă înă
alegerea metodelor șiă mijloaМОloră НОă lupt .ă Înă aМОstă sОns,ă НrОptulă
internațional umanitar convențional și cutumiar conține o serie de 
rОglОmОnt riă mОnitОă s ă МontribuiОă laă umanizarОaă МonПliМtОloră armatО.ă Înă
acelașiă timp,ăНaМ ă înăpriЯința armelor biologice (bacteriologice) și celor 
МhimiМОă(toxiМО)ăОxist ănormОăprohibitiЯО  exprese, atunci cu referire la noile 
tipuri de arme asemenea norme lipsesc, cu excepția prevederilor generale ale 
Dreptului de la Geneva.  Deși dreptul internațional umanitar nu interzice direct 
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ПabriМarОaănoilorătipuriăНОăarmО,ăМОrМОt rilОăînăaМОast ăНirОМțiОăМontraziМăЯ Нită
НОМiziaă statОlorăОxprimat ăОxprОsăНОăaăМontribuiă laăНОzarmarОă și dezvoltarea 
ОМonomiМ ăaăț rilorălumiiăaătrОia.ăMaiămultăМaăatât,ăatunМiăМânНăstatОlОăМrООaz ă
sau achiziționОaz ă ună nouă tipă НОă armamОnt,ă ОlОă trОbuiОă s ă sОă asigurОă М ă
apliМarОaă loră nuă Яaă Мonstituiă oă înМ lМarОă aă normОloră НОă НrОptă intОrnațional 
umanitar, ce le conținătratatОlОăsОmnatОăНОăstatОlОărОspОМtiЯО.ăInНiПОrОntăНaМ ă
Оxist ă unОlОă aМtОă înă aМОstă sОns,ă ОstОă intОrzis ă utilizarОaă armamОntuluiă НОă tipă
nouă НaМ ă Оlă proЯoaМ ă Мombatanților suferințe inutile, nu are un efect 
НisМriminatoriuă sauă înМalМ ă ,,lОgilОă umanit ții”ă oriă „cerințele conștiinței 
publiМО”ă(МlauzaăMartОns).ăMaiămultăМaăatât,ăCurtОaăIntОrnațional ăНОăJustiție 
aă amintită М ă НrОptulă intОrnațională umanitară sОă apliМ ă tuturoră armОloră Нină
trecut, prezent și viitor [1, p. 427-428]. 

CaНrulă normatiЯă înă matОriaă utiliz riiă armamОntuluiă НОă tipă nouă ОstОă
asigurat de prevederile art.35 și 36 ale Protocolului adițional I la Convențiile 
de la Geneva privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale: 

Articolul 35 
1.ăÎnăoriceăconflictăarmat,ădreptulăp rţilorălaăconflictădeăaăalegeămetodeleă

şiămijloaceleădeălupt ănuăesteănelimitat. 
2.ă Esteă interгisă s ă seă ьntrebuinţeгeă arme,ă proiectileă şiă materiale,ă caă şiă

metodeădeălupt ădeănatur ăs ăprovoaceăsuferinţeăinutile. 
3. Este interzis s ă seă utiliгeгeă metodeă şiă mijloaceă deă lupt ă careă suntă

conceputeă pentruă aă cauгaă sauă deă laă careă seă poateă aşteptaă c ă voră cauгaă
pagubeăeбcesive,ădeădurat ăşiăgraveămediuluiănatural. 

 Articolul 36 
Înă cercetarea,ă punereaă laă punct,ă achiгiţionareaă sauă adoptareaă unei noi 

arme,ă aă unoră noiă mijloaceă sauă aă unoră noiă metodeă deă lupt ,ă oă ьnalt ă parteă
contractant ă areă obligaţiaă deă aă determinaă caă nuă cumvaă ьntrebuinţareaă
acestoraă s ă fieă interгis ,ă ьnăanumiteă ьmprejur riă sauă ьnă toateă ьmprejur rile,ă
deăc treăprevederileăpreгentuluiăProtocolă sauădeăoriceăalt ă regul ădeădreptă
internaţionalăaplicabil ăacesteiăьnalteăp rţiăcontractanteă” [2]. 

Dină p МatО,ă НrОptulă intОrnațional umanitar nu conține criterii care ar 
permite identificarea armelor șiă mОtoНОloră НОă lupt ă НОă natur ă s ă proЯoaМО 
suferințОăinutilО,ăНup ăМumăОstОăstabilităînăart.ă35ășiăaМОstăПapt,ăОЯiНОnt,ălas ăoă
larg ămarj ăНОăaprОМiОrОă subiОМților interesațiă înăproНuМОrОaănoiloră tipuriăНОă
arme. La fel, cu referire la obligațiaă statОloră НОă aă НОtОrminaă Пaptulă М ă noulă
mijloc sau metoН ăНОălupt ănuăОstОăintОrzis,ăprotoМolulănuăstabilОște conduita 
statОlor.ăPrinăurmarО,ă ПiОМarОăstatăЯaăНОtОrmina,ă înăМonПormitatОăМuă lОgislația 
intОrn ,ă moНulă înă МarОă Яaă rОspОМtaă prОЯОНОrilОă art.ă 36ă Мitată supra, moment 
МarО,ăНinănou,ăsusМit ăsОmnОăНОăîntrОbarО.ăÎnălОg tur ăМuăaМОstăПapt,ănОăparОăМaă
ПiinНălogiМ ăsoluționarОaăproblОmОiăintОrziМОriiăanumitorătipuriăНОăarmОăîntr-o 
anОx ă laă ProtoМolulă I,ă МarОă ară putОaă Пiă ușor de revizuit și realizat printr-o 
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proМОНur ă simpliПiМat ă Нup ă ОxОmplulă proМОНuriiă Нe recunoaștere (anexa la 
protocol ce prevede regulile de recunoaștere). Aici logica dreptului 
internațional umanitar se ciocneștОă НОă obstaМolОă НОă natur ă ОМonomiМ ă și 
rațiuniă НОă sОМuritatО,ă obstaМolОă НОă nОînЯins.ă Înă așa mod, este necesar de a 
chema statele s ăaib ăoăatituНinОămaiăsОrioas ăПaț ăНОăobligațiaăimpus ăНОăart.ă
36 Protocolul adițional I. Aceasta se poate realiza la nivel regional (este o 
sarМin ă maiă ușoar )ă înă sМopulă МonsoliН riiă înМrОНОriiă mutualОă șiă sОМurit ții 
colective a statelor unei anumite rОgiuniă [3].ă TotoНat ,ă nuă putОmă laă aМОstă
Мapitolăs ănОglij măpraМtiМaăstatОlor.ăAstПОl,ăîntruăМonПormarОaălaăprОЯОНОrilОă
art. 36 al Protocolului adițional I, unele state stabilesc un comitet responsabil 
pentru evaluare ce tradiționalăsuntăunit ți din cadrul ministОrОlorăap r riiăsauă
organОlorăproМuraturii.ăAsОmОnОaăМomitОtОăauăînăМomponОnț ărОprОzОntanți ai 
ministОrОloră ap r rii,ă ministОrОloră aПaМОriloră ОxtОrnОă șiă sОă întrunОsМă rОgulat.ă
OriМarОă îns ă ară Пiă moНalit țilОă alОsОă НОă statОă înă ЯirtutОaă art.ă 36,ă statОle sunt 
înМurajatОăs ăaНoptОăoăatituНinОămultiНisМiplinar ăМarОăЯaăține cont de avizele 
formulate de experți militari, juridici, medicali și specialiștiă înăproblОmОăНОă
mediu [4].  

Oăalt ăproblОm ăînămatОriaăМaНruluiă lОgalăalămОtoНОloră și mijloacelor de 
lupt ă ținОă НОă înМaНrarОaă juriНiМ ă aă armОiă nuМlОarО. Uniiă autoriă aПirm ă М ă
apariția armei nucleare a condiționat dezvoltarea dreptului internațional 
umanitară[3].ăTotoНat ,ăînăprОzОntăarmaănuМlОar ănuăaăПostăintОrzis ăОxprОsăînă
baza unui tratat internaționalăНup ămoНОlulăarmОlorăbiologiМОă(baМtОriologiМО)ă
sauă МhimiМОă (toxiМО).ă AМОstă Пaptă sОă НatorОaz ă atmosПОrОiă НОă nОînМrОНОrОă МОă
Нomin ă înă prОzОntă lumОaă bipolarizat ,ă or,ă anumОă aМОast ă arm ăoПОr ă simțul 
siguranțОi,ăasigur ăНinăstartăunăaЯantaj net din punct de vedere strategic.  

Înă momОntulă înă МarОă URSSă aă proНusă armaă nuМlОar ,ă aМОastaă s-a 
transПormată Нină arm ă МОă asigur ă suprОmațiaă absolut ă înă arm ă НОă rОținere. 
Adepții principiului factorului de reținОrОă nuМlОară aПirm ă М ă aМОstaă aă Пostă
apliМată în mod reușit,ă Нară anumОăНatorit ă luiă putОrilОă nuМlОarОă auă rОПuzată s ă
ОxaminОzОăproblОmaă lОgat ă НОă armaănuМlОar ă laăConПОrințaăНiplomatiМ ă Нină
anii 1974-1977.ăÎnărОalitatО,ăprinМipiulă ПaМtoruluiăНОărОținere nuclear permite 
purtarОaă r zboiului,ă înă poПiНaă НОținerii armamentului nuclear. Deși autorii 
Y.Sandoz., C.Sаinarski,ăB.ăZimmОrmannăsuntăНОăp rОrОăМ ăaМОast ăîntrОbarОă
nu și-aăg sită soluțiaă înăProtoМolulăaНițională I,ăНОoarОМОăНinăstartăaă Пostă luat ă
decizia de a nu o examina, ei totuși ajung la concluzia: ,,НaМ ă aНmitОmă М ă
prinМipiilОăПixatОăînăProtoМolănuăintОrziМăapliМarОaăarmОiănuМlОarОăînăМonПliМtulă
armat, ele totușiă îiă limitОaz ăapliМarОa”ă[3]. ÎnăaМОstăМontОxt,ăОstОănОМОsarăs ă
reamintim și avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție cu referire 
laălОgalitatОaăapliМ riiăarmОiănuМlОarОă(1996),ăМânНăCurtОaăaăМonstatat,ăprintrОă
altОlО,ă М ă ținânНă Мontă НОă starОaă МontОmporan ă aă НrОptuluiă intОrnațional, nu 
ОstОă înăstarОă s ă sОăОxpun ăpriЯinНăutilizarОaăarmОiănuМlОarОăsauăamОnințarea 
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cu apliМarОaă saă înă МirМumstanțОă НОă autoap rarО,ă atunМiă МânНă ОstОă pus ă subă
amenințare existența statului [5].  

La momentul de faț ,ă ОstОă nОМОsară aă rОЯizuiă politiМaă НОă sОМuritatОă aă
НiПОritОloră statОă nuă Нoară Нină motiЯulă rОaliz riiă МОloră НispusОă НОă CurtОaă
Internațional ăНОăJustiție, ci șiă întruМâtăproliПОrarОaăarmamОntuluiănuМlОarăară
ПaМОăМaăaМОstaăs ăНОЯin ăaММОsibilăМaăaltОăarmОăНОăНistrugОrОăînămas ,ăiarăПorța 
Нistrug toarОăaăarmОiănuМlОarОăОstОănОtăsupОrioar ătuturorăМОlorlaltОătipuriăНОă
armamОnt,ăПaptăМОăpunОăînăpericol existența omenirii [3]. 
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TОritoriulă aă Мonstituită şiă МonstituiОă oă problОm ă important ă înă rОla iilОă
intОrna ionalО,ăНОoarОМОă Оlă rОprОzint ă unaăНinăprОmisОlОămatОrialОăalОăОxistОn Оiă
suverane a statelor. TotoНat ă tОritoriul,ă Нatorit ă popula iОiă МО-lă loМuiОştО, 
prОzint ăoăimportan ăНОosОbit ăpОntruăorganizarОaăpolitiМ ăşiăНОzЯoltarОaă
social - ОМonomiМ ăaăoriМ rОiăМomunit iăumanО. 

DinăМОlОămaiăЯОМhiătimpuriăşiăpân ăînăprОzОnt,ătОritoriulăaăПostăМonsiНОratăМОaă
maiăНОăЯaloarОăbog iО,ăМuăНrОptăНОăpropriОtatО,ă aă unuiă stat.ăAЯânНăoăЯaloarОă
atâtăНОăimportant ,ăaМОastaăaăimpusăМaăpОăparМursulăОЯolu iОiăistoriМО,ăstatОlОăs ă
luptОăpОntruăaăoМupaăМâtămaiămultОă tОritorii,ăanОxânНu-lОă lor,ă înăaşaămoНăs-au 
ПormatăimpОriilО,ăМoloniilО,ăПОНОra iilОăОtМ.ăValoarОaăpatrimonial ăaătОritoriului,ă
МaăpartОăМomponОnt ăaăstatului,ăaăМonstituităşiăЯaăМonstituiăpОntruăЯiitor izvorul 
МonПliМtОlorăНintrОăstatОăşiăНorin aăНОăНominarОăasupraătОritoriului. 

AstПОl,ă apari ia,ă moНiПiМarОa,ă sauă НОsПiin arОaă tОritoriiloră unuiă stată s-au 
ОПОМtuatăînăbazaăНОmarМ rilor,ăМonМОptăМunosМutăМuăНОnumirОaăНОă,,ПrontiОrО”.ă 
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