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CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE
§ 1. Securitatea socială şi riscurile sociale
Cuvântul securitate îşi are originea în latinescul securitas (în franceză – sécurité, în
engleză security); el înseamnă protecţie, apărare, stare de siguranţă, faptul de a fi pus la adăpost
de orice pericol.
Sintagma securitate socială este definită ca „totalitatea reglementărilor juridice pentru
asigurarea stării de siguranţă socială la nivelul de persoană, grup social sau populaţie totală,
precum şi pentru protejarea persoanelor defavorizate sau marginalizate”1.
Existenţa acestei instituţii reprezintă o garanţie pentru fiecare persoană ca în orice
împrejurare să dispună de mijloacele necesare pentru asigurarea propriei subzistenţe, precum şi
pe cea a familiei sale în condiţii decente2.
Scopul ei constă în contracararea consecinţelor unor evenimente diverse, calificate în
genere riscuri sociale3.
Această concluzie rezultă din importante documente internaţionale, inclusiv Convenţia nr.
102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care utilizează expresia securitate socială şi îi
precizează conţinutul.
Documentele respective se referă la un mănunchi de evenimente care determină puterea
statală să asigure protecţie în tot sau în parte populaţiei sale.
Sunt considerate astfel de evenimente:
– boala;
– maternitatea;
– invaliditatea;
– bătrâneţea;
– accidentul de muncă şi boala profesională;
– decesul (protecţia urmaşilor);
– sarcinile familiale;
– şomajul.
Aşadar, noţiunea de securitate socială este asociată unei liste de evenimente care, în pofida
unei varietăţi aparente, prezintă caracteristici comune, ele fiind, de fapt riscuri sociale, adică
riscuri de natură să determine reducerea ori suprimarea capacităţii de câştig a persoanelor (în
primul rând, salariate).
Având în vedere efectele lor, riscurile sociale sunt acele evenimente care au incidenţă
comună asupra situaţiei economice a indivizilor prin diminuarea veniturilor sau, invers, prin
creşterea cheltuielilor.
Într-adevăr, există anumite evenimente susceptibile de a împiedica o persoană să
dobândească un venit normal dintr-o activitate profesională. Din acest punct de vedere, riscurile
sociale pot fi riscuri fizice şi riscuri economice.
1

Dicţionarul explicativ al limbii române (coordonatori I. Coteanu, L. Seche, M. Seche), ed. a II-a revăzută, Ed.
Universul Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009, p. 999.
2
J.J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 15e édition par M. Borgetto, R. Lafore, R. Reullan, 2005, Dalloz,
Paris, p. 2.
3
M. Badel, Droit de la sécurité sociale, Ellipses Édition marcheting, S.A., Paris, 2007, p. 8.
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Riscurile fizice apar atunci când forţa de muncă este alterată, redusă sau pierdută. Aceste
riscuri pot fi de origine profesională şi anume în caz de accident de muncă sau boală
profesională şi de origine extraprofesională în alte cazuri, de pildă: boală, maternitate,
invaliditate, bătrâneţe, deces, văduvie.
Riscurile economice sunt generate de situaţiile în care forţa de muncă, fără să fie alterată,
este imposibil de exercitat, datorită lipsei de locuri de muncă disponibile; este cazul şomerilor.
Există, de asemenea, riscuri care constau în reducerea nivelului de trai prin creşterea
cheltuielilor în situaţii excepţionale, de exemplu, cumpărarea de medicamente în caz de boală,
majorarea chiriilor în anumite perioade, întreţinerea unor membrii ai familiei aflaţi în nevoie
etc.
S-a mai considerat1 că securitatea socială constituie o garanţie contra riscurilor de ordin:
– psihologic: boală, maternitate, invaliditate, deces, bătrâneţe, care pot afecta persoanele,
antrenând astfel o reducere sau pierdere a câştigurilor;
– profesional: accidente de muncă şi boli profesionale.
Securitatea socială, care ocupă un loc însemnat în viaţa cotidiană a mai multor oameni
începe adesea înainte de naştere (îngrijirile prenatale) şi se prelungeşte după moarte (pensiile de
urmaş).
Desigur că repararea consecinţelor riscurilor sociale se face în scopul garantării securităţii
economice a persoanelor supuse acestor riscuri.
Având în vedere că scopul politicilor de securitate socială este în definitiv de a aboli starea
de nevoie, asigurând fiecărui cetăţean un venit suficient pentru a satisface în orice moment
nevoile sale, dreptul securităţii sociale ar putea fi definit şi ca dreptul la o redistribuire
destinată să garanteze securitatea economică individuală2.
Politicile de securitate socială, înţelese ca politici de securitate economică, comportă
eforturile tinzând la securitatea locului de muncă, a câştigului şi a capacităţii de muncă
(îngrijirile medicale, de exemplu), precum şi amenajarea unui sistem de distribuire a venitului
de înlocuire în timpul perioadelor de inactivitate forţată.
Securitatea socială necesită existenţa unei vaste organizaţii naţionale de întrajutorare
obligatorie care nu poate să atingă deplina sa eficacitate decât dacă ea reprezintă un caracter de
foarte mare generalitate atât în privinţa persoanelor ocrotite, cât şi în cea a riscurilor pe care le
acoperă. Idealul său este ca ansamblul populaţiei unei ţări să fie protejată împotriva ansamblului
factorilor de insecuritate3.

§ 2. Sistemele de securitate socială
Expresia securitate socială este utilizată nu numai în sintagma politicile de securitate
socială, dar şi în cea sistemele de securitate socială.
Cele două noţiuni nu sunt sinonime. Pe când prima se plasează pe planul scopurilor, cea de
a doua evocă o anumită amenajare a mijloacelor.
În plus, conceptului drept de securitate socială i se asociază cel de „sistem de securitate
socială”4.
1

M. Meunier-Boffa, Droit sociale, Edition Litéc, Paris, 1991, p. 29.
Ibidem.
3
M. Badel, op. cit., p. 8.
4
M. Meunier-Boffa, op. cit., p. 5 şi urm.
2
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Într-adevăr, trebuie avută în vedere că în aproape toate ţările lumii anumite norme juridice
sunt calificate „sisteme de securitate socială” menite să organizeze o redistribuire financiară,
adică, pe de o parte, o prelevare, iar pe de alta, o repartiţie a fondurilor prelevate între
beneficiarii acestei redistribuiri.
În aceste condiţii, dreptul securităţii sociale poate fi definit ca o redistribuire destinată să
garanteze securitatea economică a persoanelor.
În literatura juridică franceză1, se vorbeşte de tehnicile specifice constitutive ale dreptului
securităţii sociale şi anume, de una individuală – economisirea, şi cele implicând intervenţia
unui terţ.
Legat de această tehnică individuală, se arată că pentru a face faţă evenimentelor
susceptibile să le ameninţe securitatea, sunt persoane care fac economii; pun banii deoparte
pentru ca atunci când este cazul să facă faţă bolii, bătrâneţii etc. Se renunţă astfel la un consum
actual în vederea unui consum viitor.
Procedeul prezintă anumite merite: libertate, responsabilitate, virtute „morală”. Dar, are şi
limite. Economisirea presupune mai întâi ca cei interesaţi să poată renunţa la folosirea imediată
a unei părţi a venitului lor; renunţarea însă nu e posibilă la toate persoanele. Pe de altă parte,
această economisire, procedeu voluntar, implică în egală măsură interesul lor la economii,
adică, să existe o anumită stabilitate monetară; în caz contrar, sacrificiul imediat poate fi în van.
În sfârşit, procedeul este unul de prevedere individuală, care nu prezintă garanţie.
Însă, în cazul intervenţiei altuia se poate vorbi de o astfel de garanţie.
Intervenţia altuia, de care este legată ideea de garanţie, poate să se înscrie, a priori în trei
perspective principale: asistenţa, responsabilitatea, asigurarea şi mutualitatea.
În legătură cu asistenţa, trebuie menţionat că din timpuri străvechi, persoane private sau
instituţii publice au venit în ajutorul unor oameni şi acest ajutor spontan, o adevărată datorie de
caritate, în timp, a căpătat o mare importanţă. Dar, această caritate nu poate să constituie o
soluţie satisfăcătoare problemei generale a securităţii economice a indivizilor pentru că ea
reprezintă doar un gest voluntar, deci facultativ.
Legat de responsabilitate, trebuie precizat că în situaţia în care o persoană cauzează altuia
un prejudiciu, ea trebuie, în anumite condiţii, să repare acest prejudiciu. Soluţia, însă, constituie
un mod de protecţie neneglijabil în cadrul securităţii economice a fiecărui membru al societăţii
deoarece această protecţie presupune:
– intervenţia unui terţ în realizarea despăgubirii, inexistentă într-un număr mare de riscuri
(boală, bătrâneţe etc.);
– o intervenţie susceptibilă de a angaja responsabilitatea autorului său conform dreptului
pozitiv;
– solvabilitatea celui responsabil.
Asigurarea şi mutualitatea sunt fondate pe acelaşi principiu şi anume, membrii grupului
preiau sarcina prejudiciului cauzat unuia dintre ei.
Totuşi, sunt deosebiri esenţiale între ele: în asigurare, un asigurător joacă rolul de
intermediar între asiguraţi; ele colectează primele şi plăteşte indemnizaţiile asiguraţilor în cazul
apariţiei riscului reţinând o diferenţă – beneficiul său. Mutualitatea, în schimb, elimină
intermediarul; reprezentanţii mutualismului, şi nu un terţ, strâng cotizaţiile şi distribuie
indemnizaţiile.
Ambele tehnici realizează un mare progres, căci cel interesat nu trebuie:
– nici să economisească o parte considerabilă a venitului său;
1

Ibidem, p. 14 şi urm.
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– nici să facă apel la caritatea altuia.
Cu toate acestea, asigurarea şi mutualitatea prezintă şi ele neajunsuri deoarece nu pot fi
utilizate contra tuturor evenimentelor care ameninţă securitatea economică a persoanei.

§ 3. Apariţia şi dezvoltarea sistemelor de securitate socială
Nevoia unei securităţi individuale şi colective a existat dintotdeauna. Oamenii au încercat
din cele mai vechi timpuri să-şi asigure propria protecţie, precum şi a persoanelor aflate în grija
lor, contra unor eventualităţi, cum ar fi foametea sau alte pericole. Ei au luptat mereu pentru
satisfacerea nevoilor vitale (de hrană, adăpost, îmbrăcăminte). Este o luptă, până la urmă pentru
existenţă, care nu va înceta niciodată.
Industrializarea şi exodul rural care a însoţit-o au dat naştere, în special în Europa (secolul
XIX), unei noi clase, a muncitorilor care nu puteau conta pentru a trăi decât pe salariu. Dacă din
varii motive (boală, accident, şomaj, bătrâneţe), îşi pierdeau acest unic venit, ei rămâneau fără
nicio sursă de existenţă. Rătăciţi în mediul urban, muncitorii şi persoanele aflate în grija lor nu
mai beneficiau de protecţia asigurată altădată de clan, trib sau familie în sens larg, adică de acel
sistem tradiţional, unde persoanele valide se ocupau de copii, bolnavi şi de cei în vârstă.
La început, eforturile de întrajutorare au fost fragmentare: case de asigurări încurajate de
stat; dispoziţii obligând patronii de a întreţine, într-o anumită măsură, pe muncitorii bolnavi sau
accidentaţi; societăţi mutuale presupunând o modestă asistenţă în bani în caz de boală sau
bătrâneţe; asigurări private oferind indemnizaţii la nevoie în timpul vieţii şi în caz de deces etc.
Aceste măsuri însă nu au fost suficiente. De aceea, în ţările industrializate au început să
apară, mai întâi într-un ritm lent, apoi tot mai accelerat, odată ce lumea muncii a devenit mai
organizată, mai puternică, programe de protecţie socială. Aceste programe aveau uneori
caracter obligatoriu, dar, la origini, se aplicau numai anumitor categorii de muncitori. Câmpul
lor de acţiune a fost apoi în mod progresiv extins în maniera de a acoperi ansamblul populaţiei.
Primul mare sistem de protecţie socială a fost instituţionalizat în Germania, la sfârşitul sec.
al XIX-lea.
Independent de personalitatea cancelarului Bismark, această apariţie a fost posibilă datorită
unor factori favorabili:
a) de ordin economic: trecerea de la statul agrar la cel industrial a provocat o dezvoltare
brutală a unui proletariat extrem de sărac;
b) de ordin ideologic: în Germania se dezvoltase o gândire socialistă foarte activă;
c) de ordin politic: deoarece mai mulţi deputaţi ai partidului social-democrat intrase în
Reichstag, Bismark, în afară de politica tradiţională de represiune, a întreprins încă una de
reforme sociale destinate să diminueze influenţa socialistă;
d) de ordin juridic: această politică de reforme sociale a fost facilitată de existenţa unor
precedente; imitând legislaţia prusacă, mai multe state adoptase deja unele măsuri de asigurări
sociale.
Bismark şi-a prezentat proiectele de reformă într-un foarte celebru mesaj în Reichstag la
data de 17 noiembrie 1881. El a emis concepţia revoluţionară pentru acea epocă, în sensul că
statul trebuie să aibă nu numai misiunea defensivă vizând apărarea drepturilor existente, dar şi
pe cea de a promova pozitiv, prin instituţii specifice şi utilizând mijloacele de care
colectivitatea dispune, bunăstarea tuturor membrilor săi, în special a celor aflaţi în nevoie.
Ca urmare, au fost promovate, în interesul muncitorilor din industrie, trei legi fundamentale privind:
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– asigurarea de boală (1883);
– asigurarea contra accidentelor de muncă (1884);
– asigurarea împotriva invalidităţii şi bătrâneţii (1889).
Reunite în Codul asigurărilor sociale (1911), ele au fost completate cu regimul asigurărilor
de invaliditate şi bătrâneţe pentru funcţionari, de deces (1911) şi, mai târziu de asigurarea
contra şomajului (1929)1.
Asemenea sisteme au apărut şi în alte ţări (Australia, Noua Zeelandă, Suedia, Danemarca,
Anglia etc.)2.
Nici România nu a făcut excepţie; ea s-a înscris la fel de devreme în acest curent novator
privind protecţia muncitorilor.
Astfel, în anul 1895 a fost adoptată Legea minelor, care instituia asigurările sociale
obligatorii a minerilor şi a lucrătorilor din industria petrolieră. În acelaşi timp, dispunea
înfiinţarea unor case de ajutor şi a unei case de pensii, ale căror fonduri erau constituite prin
contribuţia egală a patronilor şi muncitorilor.
În anul 1902 a fost votată Legea meseriilor, care prevedea un sistem de asigurări sociale pe
baze corporatiste, beneficiarii fiind exclusiv meseriaşii.
Legea pentru asigurările muncitoreşti din anul 1912 reglementa asigurările obligatorii.
Potrivit acestei legi, sarcina riscului în caz de accident cădea asupra patronului (art. 140), iar
riscurile provenite din boală cădeau asupra muncitorului (art. 125).
Înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii în anul 1919 a dat un suflu nou acţiunilor
în domeniul securităţii sociale. Se ştie că în concepţia acestei organizaţii problemele de muncă
şi cele sociale nu constituie subiecte de interes exclusiv de natură internă pentru statele membre.
De aceea, încă de la început a adoptat o serie de convenţii cu privire la securitatea socială, de
exemplu: Convenţia nr. 3/1919 asupra protecţiei maternităţii; Convenţia nr. 12/1921, nr. 17 şi
18/1925 privind ajutoarele în caz de accidente de muncă şi boli profesionale; Convenţiile nr.
35-40/1933 privind asigurările de bătrâneţe de invaliditate şi deces; Convenţia nr. 44/1934
referitoare la şomaj etc.
Actul normativ cel mai important adoptat în această perioadă în ţara noastră este
aşa-numita Lege Ioaniţescu, din 1933, pentru unificarea asigurărilor sociale pe întreg teritoriul
naţional. Legea prevedea, printre altele, următoarele:
– cota de asigurări sociale, în cuantum de 6% din salariu, se suporta în părţi egale de patron
şi salariaţi;
– bolile profesionale erau asimilate accidentelor de muncă;
– ajutoarele de incapacitate de muncă se acordau din prima zi de boală.
Actul juridic care a utilizat pentru prima dată în lume termenul de securitate socială este
Legea americană de securitate socială (Social Security Act), din 1935. Această lege
reglementa protecţia şomerilor, asigurarea de bătrâneţe şi deces în favoarea salariaţilor,
asistenţa socială a persoanelor defavorizate.
Conceptul de securitate socială, se consideră, a fost revoluţionat în anul 1942, prin celebrul
raport al britanicului William Beveridge – Social insurance and alliend servides – care a
proclamat obiectivul ambiţios de a libera omul de teamă şi nevoie. Prin acest raport a fost
motivată ideea unui drept de securitate socială, care, ulterior, a făcut obiectul unor documente
internaţionale.

1
2

J.J. Dupeyroux (coord.), op. cit., p. 23-24.
Bureau International du Travail, La securité sociale, Géneve, 1995, p. 3-4.
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Deşi în ţara noastră au existat, aşa cum am arătat, de-a lungul timpului preocupări
constante în domeniul asigurărilor sociale şi al asistenţei sociale, referiri la termenul de
securitate socială s-au făcut relativ recent. Astfel, s-a arătat că în foarte multe ţări ale lumii, se
afirmă ideea că asigurările sociale fac parte dintr-o noţiune mai largă, aceea de securitate
socială şi că aceasta formează obiectul preocupărilor şi dezbaterilor Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi ale altor organisme internaţionale1.
După 1990, însă, sub influenţa legislaţiei internaţionale, a necesităţilor de protecţie tot mai
diversificate, mai extinse, a intensificării reglementărilor în domeniu, se discută tot mai mult de
securitatea socială în România, despre dreptul aplicabil acesteia2.
De altfel, în prezent, în toată lumea, statele consideră de datoria lor să asigure tuturor
cetăţenilor securitate socială, chiar dacă nu pretutindeni acest obiectiv este realizat în aceeaşi
măsură3.

§ 4. Securitatea socială în documentele internaţionale4
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai multe declaraţii internaţionale au afirmat
în mod solemn responsabilitatea statelor pe planul economic şi social, încurajând reînnoirea
drepturilor pozitive, de exemplu: Charta Atlanticului5, Declaraţia de la Philadelphia6, Charta
Naţiunilor Unite7 etc.
Declaraţia universală a drepturilor omului adoptată la 10 decembrie 1948 de Adunarea
generală a Naţiunilor Unite prevede în art. 22 că fiecare persoană, în calitate de membru al
societăţii, are dreptul la securitate socială; ea este îndreptăţită să obţină satisfacerea
drepturilor economice, sociale şi culturale, indispensabile demnităţii şi liberei dezvoltări a
personalităţii sale, graţie efortului naţional şi cooperării internaţionale, ţinând seama de
organizarea şi resursele din fiecare ţară.
În completare, art. 5 prevede: orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă suficient
pentru asigurarea sănătăţii, bunăstării sale şi a familiei în special în ceea ce priveşte
alimentaţia, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirile medicale, precum şi serviciile sociale
necesare; ea are dreptul la securitate în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe, şi
în alte situaţii de pierdere a mijloacelor de subzistenţă ca urmare a unor împrejurări
independente de voinţa sa.

1
S. Ghimpu, I.T. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Gh. Mohanu, Dreptul muncii, Tratat, vol. III, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 271.
2
A se vedea: Gh. Brehoi, Dreptul securităţii sociale, ramură distinctă de drept, în „Dreptul” nr. 7/1994, p.
17-20; A. Athanasiu, Dreptul securităţii sociale, Ed. Actami, Bucureşti, 1995; S. Ghimpu, A. Ţiclea, C. Tufan,
Dreptul securităţii sociale, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 1998.
3
B. Von Maydell, L’avenir de la sécurité sociale, în Revue International du travail, nr. 4/1994, p. 551.
4
J.J. Dupeyroux, op. cit., p. 38-39.
5
Această cartă a fost semnată de Roosevelt şi Churchill la 12 august 1941; a fost destinată să stabilească
obiectivele alianţei lor (dintre S.U.A. şi Anglia); ea a afirmat şi necesitatea de a stabili colaborarea între toate
naţiunile în domeniul economic, cu scopul de a asigura cele mai bune condiţii de muncă, o situaţie economică mai
favorabilă şi securitatea socială (pct. 5).
6
Declaraţia adoptată la 10 mai 1944 la cea de a 28-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, va constitui
noua chartă a Organizaţiei. Mai multe dispoziţii ale ei privesc securitatea socială, indemnizaţia pentru riscurile sociale
şi prevenirea lor.
7
În art. 55 din această chartă se precizează misiunea Naţiunilor Unite de a acţiona pentru ridicarea nivelului de
viaţă, progresului şi dezvoltării economice şi sociale.

