
Cuvânt-înainte 

Lucrarea abordează o temă nu numai foarte importantă şi 
actuală, dar şi specială, de un ascuţit interes teoretic şi mai ales 
practic, atât pentru societatea internaţională în ansamblul său, cât şi 
pentru dreptul internaţional care o guvernează, precum şi pentru 
ordinea juridică internaţională şi, într-o anumită măsură, pentru 
ordinea juridică naţională. Importanţa temei este cu atât mai 
relevantă cu cât în doctrina de specialitate românească dar şi 
străină, nu există o lucrare atât de complexă şi cuprinzătoare con-
sacrată sancţiunilor în dreptul internaţional şi în niciun caz asupra 
sistemului sancţiunilor care aparţin acestui drept. 

Ca o apreciere generală, de fond, lucrarea supusă analizei 
cercetează o temă de stringentă actualitate, interesând toate statele, 
societatea internaţională în ansamblul său şi ordinea juridică ce o 
guvernează, precum şi ordinea juridică internă. Subliniem totodată 
că autorul, pe baza unei documentări vaste şi diversificate din doc-
trina română şi străină (franceză, engleză, italiană), studiului unui 
mare număr de tratate şi documente internaţionale, a jurisprudenţei 
internaţionale jurisdicţionale şi arbitrale, a legislaţiei interne şi 
webografiei, şi folosind metodele cercetării ştiinţifice: istorică, 
analitică-sintetică, comparativă, inductivă-deductivă, precum şi 
logică, a reuşit să elaboreze o lucrare ale cărei trăsături evidenţiază 
coerenţă, comprehensiune, spirit creativ, o lucrare care se impune 
atât prin conţinutul incitant al tezelor şi ideilor, cât şi a volumului 
de date şi informaţii care au facilitat o evoluţie pozitivă în for-
marea şi dezvoltarea sistemului de sancţiuni specifice dreptului 
internaţional în general, ca şi a celor cu caracter sectorial.  

Lucrarea are şi un pronunţat caracter intradisciplinar şi interdis-
ciplinar, autorul referindu-se frecvent la domenii cum sunt: teoria 
generală a dreptului, dreptul penal intern, cu precădere dreptul 
internaţional penal, dreptul civil şi alte discipline juridice, referiri 
care s-au impus urmare a cercetării comparative, precum şi a 
extensiunii domeniilor investigate. 
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În lucrare sunt formulate puncte de vedere proprii, cu privire la 
probleme controversate, ca şi critici pertinente asupra unor opinii 
doctrinare, dispoziţii convenţionale, precum şi legi interne în 
domeniu. Alteori, autorul s-a raliat unor opinii exprimate în 
doctrina de specialitate, ceea ce relevă o foarte bună cunoaştere şi 
înţelegere a dreptului internaţional public, în general, dar şi a unor 
ramuri importante ale acestuia.  

De asemenea, este de apreciat modul de structurare şi tratare a 
problematicii examinate, începând cu precizarea şi delimitarea 
conceptelor, a noţiunilor şi fundamentul acestora, a termenilor 
precum şi a conexiunilor şi interacţiunilor dintre ele. 

În concluzii, dar şi pe parcursul lucrării autorul aduce contri-
buţii ştiinţifice valoroase, demne de luat în seamă, anumite dezvol-
tări, clarificări şi precizări, dintre care reţinem: 

- selectarea, identificarea şi analiza specificităţii sancţiunilor în 
dreptul internaţional general, precum şi în anumite domenii cum 
sunt: dreptul tratatelor şi în special tratatele de pace, dreptul dezar-
mării, dreptul diplomatic, dreptul internaţional al drepturilor omu-
lui, dreptul internaţional al mediului, sancţiuni de ordin statutar în 
cadrul unor organizaţii internaţionale, ca şi în cadrul Uniunii 
Europene şi, mai ales, sancţiuni de drept internaţional penal; 

- identificarea şi studiul comparativ asupra unor similitudini şi 
deosebiri între sancţiunile de drept internaţional public şi sanc-
ţiunile de drept intern al statelor; 

- propuneri cu privire la perfecţionarea sistemului general de 
sancţiuni de drept internaţional, precum şi al sancţiunilor aplicabile 
în anumite domenii, după cum urmează: situarea pe poziţii de 
egalitate efectivă atât în iniţierea şi negocierea unor instrumente 
internaţionale privind sancţiunile, cât şi stabilirea şi executarea 
acestora de către entităţile în cauză, fără excepţii de la principiul 
obligativităţii răspunderii pentru faptele ilicite comise; codificarea 
pe domenii a reglementărilor, inclusiv a sancţiunilor aplicabile şi a 
procedurilor de urmat în cazul încălcării reglementărilor respec-
tive, ca şi a regulilor procedurale; crearea unor noi organe judiciare 
internaţionale competente cu soluţionarea faptelor de încălcare a 
normelor de drept internaţional în diverse domenii, conform 
principiului specializării; instituirea de sancţiuni prin instrumente 
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internaţionale pentru fapte care aduc atingeri importante mediului, 
iar faptele foarte grave asupra mediului să fie incluse în categoria 
crimelor internaţionale stricto sensu; îmbunătăţirea cadrului 
normativ privind reprimarea terorismului, iar faptele foarte grave 
să fie incluse în categoria crimelor internaţionale stricto sensu 
supuse jurisdicţiei Curţii Penale Internaţionale; reglementarea mai 
detaliată a modalităţilor de cooperare a statelor părţi la Statut, cu 
CPI şi stabilirea de sancţiuni în situaţiile când se refuză coope-
rarea; adoptarea de reglementări internaţionale detaliate privind 
coordonarea executării sancţiunilor impuse de Consiliul de Secu-
ritate al ONU. 

Astfel, lucrarea reprezintă o cercetare de certă valoare ştiinţifică, 
prezentând utilitate teoretică, dar mai ales practică, şi cu siguranţă că 
aceasta se va constitui într-un preţios instrument de lucru pentru 
autorităţile în domeniu şi izvor de inspiraţie pentru cadrele acade-
mice, practicieni ai dreptului, studenţi şi alte persoane interesate. 
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