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Drepturile noastre în timpul stării de urgență 

Sugestie de activitate de învățare 

 

Starea de urgență în care ne aflăm în această perioadă poate fi o bună oportunitate pentru elevi să reflecteze 

asupra problematicii drepturilor omului și statului de drept, precum și asupra Constituției României, teme 

prevăzute în programa școlară de Educație pentru cetățenie democratică. 

Activitatea se poate desfășura, fie ca o lecție online în cadrul căreia elevii să interacționeze între ei și cu 

profesorul, fie ca activitate de învățare individuală realizată de elevi pe baza link-ului primit. 

În ambele cazuri, prin intermediul acestei activități se urmărește: 

- Dezvoltarea înțelegerii critice referitoare la drepturile omului, statul de drept, Constituție și legislație 

- Dezvoltarea abilităților analitice și de gândire critică pe baza consultării textului Constituției și a unor 

acte normative, precum și prin confruntarea acestora cu informații din mass-media și cu realitatea 

socială 

- Dezvoltarea abilităților de învățare autonomă, de căutare de informații, identificare a datelor relevante 

și găsire fără sprijin a răspunsurilor corecte 

- Valorizarea de către elevi a demnității umane, a drepturilor omului, a democrației și statului de drept. 

Descrierea lecției 

Elevii primesc linkul la https://cetateanul.intercultural.ro/resurse/drepturile-omului/, unde sunt invitați să 

răspundă la chestionar, pe baza informațiilor pe care le dețin sau pe care le pot găsi pe internet. 

În cazul în care este posibil, va fi organizată apoi o discuție structurată în 3 etape: 

a. Ce scor au obținut? Care întrebări au fost mai dificile? De ce?  

Din ce surse au obținut informațiile? 

b. Ce au aflat nou elevii? 

c. Ce părere au elevii despre viața într-o societate în care oamenii nu au anumite drepturi fundamentale? 

Referitor la ultima întrebare, se poate sugera o comparație cu modul în care funcționa societatea în perioada 

totalitară comunistă și se poate face legătura cu lecția referitoare la regimurile politice. 

Discuția poate avea loc  

- cu întreaga clasă, cu atenție la implicarea unui număr cât mai mare de elevi, de exemplu prin adresarea 

de către profesori a unor întrebări către anumiți elevi; 

- mai întâi pe grupuri de 4-5 elevi și apoi un reprezentant al fiecărui grup prezintă principalele concluzii. 

Este important ca profesorul să se abțină de la formularea de întrebări cu răspuns dezirabil evident (de exemplu, 

„Nu-i așa că e bine că trăim într-o democrație?” sau de la formularea de concluzii cu mesaj moralizator (de 

exemplu, „rețineți așadar cât de importante sunt drepturile omului!”). Profesorul are însă responsabilitatea de a 

stimula elevii să reflecteze, să faciliteze schimbul de idei chiar și atunci când elevii nu sunt de acord între ei și de 

a sublinia astfel de afirmații atunci când ele sunt formulate de elevi în baza reflecției. 
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Clarificări legate de conținutul chestionarului 

Unele întrebări și opțiuni de răspuns au fost intenționat formulate astfel încât să nu fie evident răspunsul corect 

ci să arate complexitatea problematicii, să necesite și, implicit, să dezvolte gândirea critică, abilitățile de analiză 

a textelor de lege, și raportarea critică la realitatea socială și la mass-media.  

Unele întrebări permit legături cu alte teme deja parcurse din programa școlară, reflecții legate de procesul 

parcurs de clasă la Proiect: Cetățeanul, legături cu alte discipline (de exemplu, istoria), sau o abordare în 

perspectivă europeană sau globală privind democrația și drepturile omului. 

 

Legislația 

Două texte de lege sunt esențiale pentru ca elevii să identifice răspunsul corect la întrebări: 

- Constituția României 

- Legislația care reglementează starea de urgență, respectiv Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind 

regimul stării de asediu și regimul stării de urgență aprobată și modificată prin Legea nr. 453 din 1 

noiembrie 2004. 

De asemenea, pentru răspunsul la ultima întrebare este necesară consultarea textelor ordonanțelor militare. 

Din Constituția României, al cărei text actualizat este publicat la http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339, 

cel mai relevant este Titlul II privind Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale dar și Articolul 93 din 

secțiunea referitoare la Președintele României, cu privire la modalitatea de instituire a stării de urgență. 

Varianta oficială și actualizată a textelor cu valoare de lege este disponibilă gratuit pe platforma 

http://legislatie.just.ro (fără www) a Ministerului Justiției.   

De exemplu, pentru a găsi legislația privind starea de urgență se poate introduce în primul câmp de căutare 

„regimul stării de urgență” și va fi afișat atât textul Legii din 2004, cât și textul Ordonanței de urgență din 1999. 

Legislația relevantă în prezent este cea de la ordonanța din 1999 care are marcată opțiunea „Forma consolidată 

+ istoric consolidări”. Acolo se poate vedea ce text a fost păstrat din varianta inițială a ordonanței, modificările 

aduse prin legea din 2004 și modificările recente prin Ordonanță de urgență din martie 2020. 

Dacă veți considera oportun, puteți explica elevilor faptul că instituirea stării de urgență este prevăzută în 

Constituție dar modul concret de aplicare a prevederilor Constituției a fost definit în ianuarie 1999 prin 

Ordonanță de urgență atunci când a fost necesară pentru prima oară în actualul context constituțional 

declararea stării de urgență din cauza mineriadei din ianuarie 1999 (a se vedea întrebarea nr 4). 

De asemenea, elevii pot să observe faptul că în textele legislative privind starea de urgență nu se folosește 

termenul „pandemie” și nici nu se vorbește explicit de amenințări privind sănătatea publică. În schimb, se 

vorbește de „amenințări la adresa siguranței naționale sau democrației constituționale”, respectiv de 

„dezastre”. Termenul „dezastru” poate avea interpretări diferite, în trecut el fiind folosit cu privire la cutremure. 

De exemplu, starea de necesitate (echivalentul stării de urgență din Constituția României din perioada 

comunistă) a fost decretată în martie 1977 când a avut loc un puternic cutremur, cu numeroase victime, 

respectiv în 20 decembrie 1989, când s-a încercat reprimarea Revoluției de la Timișoara.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339
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Este important ca elevii să se familiarizeze atât cu textul Constituției, cât și cu alte texte legislative și cu căutarea 

acestora pe portalul http://legislatie.just.ro. Existența acestui portal este un element important prin care se 

asigură exercitarea dreptului constituțional de acces la informațiile de interes public. Puteți decide să le oferiți 

direct acest link sau sa-i lăsați să caute singuri informațiile și să discutați ce surse au folosit și cum verificăm 

validitatea acestora.  

 

Motivele care justifică declararea stării de urgență 

Întrebarea 5 are scopul de a stimula reflecția privind cazurile în care se justifică starea de urgență. Astfel, deși 

formularea unor opțiuni poate indica amenințări la adresa democrației constituționale (riscul ca rezultatul 

următoarelor alegeri să fie denaturat din cauza unor manipulări ale opiniei publice, sau existența unor forțe 

politice cu mesaje nedemocratice cu șanse să obțină un rezultat bun la alegeri) aceste situații nu justifică 

instituirea stării de urgență. În schimb, autoritățile au dreptul să ia diferite măsuri constituționale pentru a 

gestiona astfel de situații. De exemplu, prin Legea partidelor politice „sunt interzise partidele politice care, prin 

statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activităţi pe care le organizează, încalcă prevederile art. 

30alin. (7), art. 40alin. (2) sau (4) din Constituţia României, republicată”. 

Opțiunea „Grupuri de cetățeni din diferite localități organizează ample proteste în spații publice și cer 

modificarea anumitor decizii ale guvernului” nu justifică de asemenea instituirea stării de urgență în sine, ci 

reprezintă exercitarea de către cetățeni a unui drept constituțional. Se poate face o comparație între 

manifestațiile ce au avut loc în 2018 (cu evitarea referirii la anumite formațiuni politice ci doar precizând 

opoziția cetățenilor cu privire la adoptarea unor acte normative percepute ca amenințând independența 

justiției) și mineriade (accentuând caracterul violent al celor din urmă). 

 

Efectul stării de urgență asupra drepturilor omului 

La întrebarea 6 se face o distincție importantă între suspendarea drepturilor omului și suspendarea exercitării 

unor drepturi. Acesta este un prilej pentru a discuta despre caracterul inalienabil al drepturilor omului. 

Caracterul inalienabil al drepturilor omului se referă la faptul că o persoană nu poate renunța la drepturile 

omului și nici nu îi pot fi luate aceste drepturi. Exercitarea unor drepturi poate fi restricționată în anumite 

condiții, în conformitate cu legislația, dar drepturile în sine nu pot fi luate nici unui om. De exemplu, unei 

persoane care comite o infracțiune și ajunge la închisoare, în urma unui proces corect și echitabil, îi este 

restricționată libertatea de mișcare pe durata executării pedepsei, însă nu îi este luat dreptul la libertatea de 

mișcare. 

Acest caracter al drepturilor omului este precizat în special în Articolul 30 al Declarației Universale a Drepturilor 

Omului. 

 

Drepturile și responsabilitățile autorităților în timpul stării de urgență 

Starea de urgență limitează posibilitatea exercitării de către cetățeni a unor drepturi, pe o durată limitată. Cu 

toate acestea: 

http://legislatie.just.ro/
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- Nu toate drepturile sunt vizate de limitări. 

- Limitările sunt realizate cu respectarea de către autorități a unor principii fundamentale: 

o poliția și armata nu pot decide ce au sau nu dreptul să facă cetățenii ci doar pun în practică ceea 

ce a fost decis de autoritățile legitime ale statului; 

o instituțiile statului au datoria de a menține ordinea publică și de a asigura respectarea limitărilor 

prin măsuri adecvate care să nu aducă atingere demnității umane și să respecte egalitatea 

cetățenilor în fața legii; 

o cetățenii pot face plângeri în care să reclame comportamente abuzive ale poliției sau cazuri de 

discriminare. 

- Autoritățile publice au responsabilitatea de a lua măsuri pentru a compensa efectele negative la scară 

individuală și socială ale măsurilor de limitare instituite, de exemplu prin susținerea angajatorilor să 

mențină locurile de muncă sau prin indemnizații de șomaj tehnic pentru angajații ce nu își pot desfășura 

activitatea din cauza limitărilor impuse. 

- Instituțiile continuă să funcționeze, cu anumite limitări, și pe durata stării de urgență. 

 

Libertatea de exprimare și starea de urgență  

La întrebarea 7 se menționează ca legitimă interzicerea unor publicații și închiderea unor site-uri care 

dezinformează opinia publică, în timp ce la întrebarea 8 se arată că dreptul la exprimare nu este restricționat. 

Este importantă distincția între dreptul la liberă exprimare, prevăzut în Constituție, și limitările legitime impuse 

chiar și în afara stării de urgență, în anumite cazuri (de ex. instigarea la ură, discriminarea). Starea de urgență 

extinde doar aceste limitări și simplifică procedurile prin care autoritățile protejează cetățenii de informații false 

cu potențiale efecte nocive. 


