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II. TEMA CERCETĂRII ŞI IMPORTANŢA SA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Conceptul libertății constituie cheia de boltă pentru întreaga clădire a unui 

sistem de rațiuni, chiar speculative, spunea Immanuel Kant1, această libertate fiind o 

valoare fundamentală pentru manifestarea omului în plenitudinea sa, inclusiv ca 

subiect de drept. 

Libertatea nu a fost însă considerată niciodată ca fiind o valoare absolută 

întrucât omul,  ca individ social, se supune limitelor trasate în numele interesului 

general de către societate prin diversele sale instrumente, în funcție de etapa istorică în 

care se află. 

Omul, ca subiect de drept, își exercită drepturile și își asumă obligațiile în mod 

liber, fiind însă ținut totodată să respecte limitele trasate, în principal, prin  legi. Statul 

intervine astfel în raporturile juridice asumate de oameni prin edictarea unor norme cu 

scopul de a asigura imperativul îmbinării intereselor individuale cu interesele generale. 

Intervenția statului în raporturile juridice, inclusiv în raporturile contractuale, a 

cunoscut o evoluție constantă de-a lungul timpului, fiind justificată uneori prin rațiuni 

legate de securitatea națională, de apărarea țării și a intereselor economice ale acestuia. 

Statul, prin organele sale, a arătat că intervenția sa este necesară, sub o formă sau alta, 

pentru a se garanta securitatea internă și externă a țării, justificând astfel rațiunile 

pentru care există proceduri și măsuri de natură intruzivă, ori pentru care anumite 

contracte se încheie fără a se aduce la cunoștința cetățenilor toate aspectele legate de 

modul în care autoritățile statului asigură și garantează exercitarea unor drepturi ale 

cetățenilor sau utilizează fonduri publice în îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege.  

În această sferă se circumscrie și categoria contractelor clasificate, contractul 

clasificat reprezentând tema acestei teze de doctorat, respectiv a acelor convenții în 

cuprinsul cărora se emit, se vehiculează și se gestionează informații clasificate.  În 

esență, un contract clasificat nu reprezintă un contract special prin sine însuși întrucât 

nu se nasc, nu se modifică, respectiv nu încetează raporturi juridice prin efectul 

caracterului clasificat al contractului.  

                                                           
1 I. Kant, Critica rațiunii practice, Paideia, București, 2003, p. 27. 



Aceste efecte juridice se produc prin încheierea și executarea contractului, ca 

operațiune juridică efectivă, oricare ar fi natura juridică a acestuia. Însă, din cauza 

caracterului clasificat al informațiilor care sunt cuprinse în aceste contracte, regimul 

juridic al acestor acte juridice civile va fi influențat sub toate aspectele legate de 

modalitatea de încheiere, executare ori încetare a acestui tip de convenții. 

Tema de cercetare prezintă importanță din mai multe puncte de vedere. Arătăm 

în acest sens, în primul rând, că noțiunea însăși de contract clasificat este prea puțin 

cunoscută în doctrină și în practică, acest aspect fiind cauzat în primul rând de numărul 

destul de redus al subiecților de drept care încheie acest tip de contracte. 

Apoi, contractele clasificate presupun per se vehicularea unor informații 

secrete, motiv pentru care este de la sine înțeles că domeniul de cercetare este unul 

destul de anevoios,  cooperarea cu autoritățile implicate în încheierea și executarea  

acestui tip de contracte fiind  limitată, iar sursele bibliografice fiind puține și uneori 

greu accesibile. 

Nu în ultimul rând, schimbările legislative din ultimii ani, transpunerea 

Directivei 2009/81/CE2 a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009, 

respectiv modificările din domeniul achizițiilor publice sunt alte puncte cheie de 

interes din perspectiva obiectului de cercetare. 

 

 

III.  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Prezenta lucrare are ca scop cercetarea unor noțiuni fundamentale în materia 

contractelor clasificate, pornind chiar de la definițiile și terminologia specifică acestui 

domeniu aproape neexplorat. În vederea înțelegerii modului în care încheierea și 

executarea unui contract pot fi influențate prin prisma caracterului informațiilor 

vehiculate în aceste convenții, au fost analizate definițiile informațiilor clasificate și a 

                                                           
2 Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de 

prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si 

de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE) nr. L216 din 20 august 2009. 

http://idrept.ro/12011571.htm


fost prezentată și modalitatea în care se realizează procedura de atribuire a caracterului 

clasificat unei informații și, implicit, unui contract. 

Subliniem însă că, din cauza faptului că orice contract special poate avea 

caracter clasificat, nu ne-am  propus să analizăm în mod efectiv modalitatea în care se 

încheie, se execută ori încetează un contract anume, ci am dorit doar să evidențiem o 

serie de probleme comune, care se pot ivi întotdeauna atunci când persoanele juridice 

sau fizice sunt puse în situația de a încheia astfel de contracte. 

Totodată, în vederea ilustrării dificultăților de identificare și de interpretare a 

normelor juridice incidente, am procedat la prezentarea principalelor modificări 

legislative de interes din perspectiva domeniului de cercetare. 

În ceea ce privește noutatea și originalitatea temei, arătăm că deși acest tip de 

contracte nu este unul nou, totuși nu am identificat proiecte de cercetare științifică 

derulate în domeniu, cu toate că aceste contracte, chiar reduse ca număr, nu sunt deloc 

lipsite de importanță, mai ales în contextul în care implică și aspecte legate de 

securitatea națională și apărarea țării, iar valoarea acestora nu este una derizorie. 

De asemenea, cercetarea științifică a acestei teme a presupus abordarea 

subiectului prin explorarea și a altor ramuri de drept, precum și prezentarea unor 

elemente de drept comparat. 

 

 

IV. METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Din punctul de vedere al metodologiei de cercetare, în primul rând au fost 

utilizate metoda logică și metoda comparativă, fiind analizate prevederi legale din 

diverse acte normative naționale sau ale Uniunii Europene, fiind coroborate totodată 

noțiuni de drept civil, drept administrativ și drept procesual civil.  

De asemenea, prin aceleași metode au fost analizate cazuri din jurisprudența 

Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene a Drepturilor Omului, 

respectiv din jurisprudența națională și a altor state. Prin prezentarea unor prevederi 

legale din legislația mai multor state au fost evidențiate anumite trăsături comune sau 

diferite, după caz, în procesul de legiferare existent în domeniul de cercetare. 



Nu în ultimul rând, prin metoda analizei istorico-teleologice au fost subliniate 

modificările legislative relevante în domeniu, atât din punctul de vedere al dreptului 

substanțial cât și al dreptului procedural. 

 

 

V. STRUCTURA LUCRĂRII 

 

Ca și structură, lucrarea este împărțită în 6 capitole, divizate la rândul lor în 

paragrafe și sub-paragrafe. Monografia este finalizată prin concluzii, propuneri de lege 

ferenda și bibliografie. 

Primul capitol are un conținut introductiv, fiind prezentată tema tezei de 

doctorat şi obiectivele cercetării. În al doilea capitol, sunt tratate noțiunile introductive 

relevante și necesare a fi cunoscute pentru înțelegerea temei de cercetare. În acest sens, 

sunt definite noțiuni precum „contractul”, „contractul clasificat”, „securitate 

industrială”, „informații clasificate”.  

Totodată sunt indicate autoritățile care au atribuții în domeniul informațiilor 

clasificate și care, implicit, pot fi părți ale unui contract clasificat și este detaliată 

procedura prin care se clasifică informațiile. Această procedură de clasificare a 

informațiilor a fost detaliată în cuprinsul acestui proiect de cercetare științifică întrucât 

nu au fost identificate alte lucrări de cercetare similare în domeniu, iar această 

procedură trebuie cunoscută și înțeleasă de toți posibilii participanți la activități 

contractuale ce implică accesul la informații clasificate. De asemenea, este tratată în 

mod succint și problema accesului la informații publice, prin prezentarea excepțiilor 

exclusiv prin raportare la tema cercetării. 

În al treilea capitol, este analizată problema clasificării contractelor, sunt 

prezentate caracterele juridice ale contractului clasificat și natura acestui contract. 

Nu în ultimul rând, sunt identificați subiecții de drept care pot dobândi calitatea 

de părți într-un contract clasificat. 

În contextul în care o parte din contractele clasificate sunt contracte de achiziții 

publice, în al patrulea capitol sunt evidențiate modificările legislative survenite în acest 

domeniu. În acest capitol sunt subliniate aspecte legate de multitudinea de excepții 



instituite în activitatea de încheiere a contractelor clasificate. Totodată, sunt prezentate 

și limitele în care pot fi utilizate normele de excepție în alegerea regimului juridic al 

unui contract clasificat, mai ales din perspectiva jurisprudenței Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, astfel cum această jurisprudență s-a conturat în aplicarea 

prevederilor art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

În Capitolul al V-lea, sunt analizate aspecte legate de încheierea, executarea, 

subcontractarea și unele cauze de încetare a contractului clasificat. Toate aceste 

aspecte sunt tratate exclusiv prin raportare la probleme care pot să apară prin prisma 

caracterului clasificat al informațiilor vehiculate în cuprinsul contractelor. 

În penultimul capitol sunt prezentate noțiuni relevante pentru tema de cercetare 

din punct de vedere procedural. Sunt evidențiate aspecte legate de competența 

instanțelor în soluționarea litigiilor născute în legătură cu contracte clasificate, 

punându-se accent pe multitudinea de modificări legislative ce evidențiază lipsa de 

consecvență a legiuitorului în special în stabilirea naturii juridice a contractelor de 

achiziții. De asemenea, este abordată problema criteriilor care ar putea fi luate în 

considerare atunci când se verifică în cadrul unui litigiu dacă un contract sau o 

informație a fost corect clasificată, în această direcție fiind evidențiate și rezultatele 

mai multor proiecte de cercetare derulate pe plan extern și fiind prezentate și definiții 

din legislația altor state. 

Nu în ultimul rând, utilizarea înscrisurilor cu caracter clasificat, ca problemă 

intrinsec legată de litigiile privind contractele clasificate, este analizată  mai ales prin 

comparație cu proceduri similare din legislația altor state. 

În încheierea acestui demers științific, am formulat concluzii şi propuneri de 

lege ferenda.  

În acest sens, considerăm că odată cu transpunerea Directivei 2009/81/CE și 

intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, au fost făcuți o 

serie de pași necesari, dar nu suficienți, pentru reglementarea modalității de încheiere a 

anumitor tipuri de contracte clasificate. 

Totuși, având în vedere multitudinea de excepții ce pot fi utilizate de către 

autoritățile contractante atunci când încheie contracte clasificate, considerăm ca fiind 

necesară stabilirea unui cadrul legal minim pentru aceste situații, prin care să fie 



impusă cel puțin cerința aducerii la cunoștința potențialilor contractanți a intenției de a 

se atribui anumite tipuri de contracte, a valorii acestor contracte și a unor informații 

minimale prin care să fie asigurat accesul tuturor persoanelor interesate la procedurile 

de negociere. 

De asemenea, de lege ferenda, considerăm ca fiind necesară uniformizarea 

prevederilor legale cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 prin 

raportare la terminologia uzitată în celelalte acte normative aplicabile în domeniu. 

Evidențiem în acest sens că se impune clarificarea intenției legiuitorului în ceea ce 

privește atribuirea caracterului civil ori al asimilării cu actele administrative a acestui 

tip de contracte. 

Totodată,  în vederea asigurării unei interpretări și aplicări unitare a normelor 

legale, se impune ca dispozițiile din această ordonanță să fie corelate cu prevederile 

din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și din Legea nr. 182/2002. În acest sens, 

considerăm că ar fi oportună modificarea definiției informațiilor clasificate prin 

crearea unei norme de trimitere sau, cel puțin, prin eliminarea tezei potrivit căreia o 

informație se clasifică prin atribuirea unei măsuri de protecție, independent de 

încadrarea într-o clasă de secretizare, o asemenea măsură fiind incompatibilă cu 

legislația națională din domeniul protecției informațiilor clasificate. 

În același sens, este necesară revizuirea întregului act normativ în vederea 

transformării normelor permisive în norme imperative, în acele situații în care prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 a fost stabilită doar posibilitatea ori 

dreptul pentru autoritatea contractantă de a insera cerințe de securitate, deși prin 

standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate respectivele cerințe au un 

caracter obligatoriu. 

Nu în ultimul rând, de lege ferenda, apreciem că ar trebui creat mecanismul 

juridic necesar pentru ca în ipoteza în care necesitatea clasificării contractului survine 

ulterior încheierii acestuia, când contractantul nu obține actele de autorizare necesare, 

să fie analizată prioritar posibilitatea divizării contractului, astfel încât operatorul 

căruia i-a fost atribuit contractul să poată continua executarea acestuia pe segmentul 

care nu presupune nevoia de acces la informații clasificate, iar partea din contract a 



cărui executare presupune acces la informații clasificate să fie atribuită unui alt 

operator economic. 

Nu considerăm că prin această cercetare am reușit să abordăm sau să epuizăm 

toate problemele ori ipotezele care ar putea să apară în procedura de încheiere sau de 

executare a unui contract clasificat. Apreciem însă că, prin noutatea demersului 

științific, prin explicarea unor noțiuni de bază referitoare la informațiile și contractele 

cu caracter clasificat, noțiuni prea puțin cunoscute și înțelese de marea majoritate a 

subiecților de drept, potențiali contractanți, și inclusiv de către unii practicieni ai 

dreptului, am deschis calea spre aprofundarea unor subiecte de interes general în acest 

domeniu al contractelor încheiate cu autoritățile statului în legătură cu apărarea și 

securitatea națională a țării.  

Subliniem în acest sens că înțelegerea unor noțiuni de bază este esențială atât 

pentru corecta aplicare a acestora, cât și pentru exercitarea în deplină cunoștință de 

cauză a drepturilor și asumarea obligațiilor contractuale în mod corespunzător, mai 

ales într-un domeniu precum cel al contractelor clasificate, în care, uneori, chiar 

existența contractului este un secret. 
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