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Introducere

Protecția persoanelor vulnerabile este un subiect care privește pe fiecare cetățean. Într-adevăr, 
fiecare ființă umană este un adult potențial vulnerabil. Vulnerabilitatea a existat dintotdeauna, 
însă a devenit mai vizibilă, în special ca urmare a creșterii duratei de viață. 
Dependența și sănătatea, atât fizică, cât și mentală, a acestor persoane necesită abordarea 
acestei probleme. 

Numărul persoanelor în vârstă de peste 80 de ani este, în prezent, mai mare de 50 de milioane 
la nivel mondial, și, conform Comitetului Națiunilor Unite pentru drepturile economice, 
sociale și culturale, va fi 137 de milioane în 20251. Însă adulții vulnerabili nu sunt doar 
persoane în vârstă, ci și persoane ale căror facultăți mentale sau fizice sunt afectate.

În prezent, putem defini „adulții vulnerabili” drept persoane fizice majore care se află, 
temporar sau definitiv, într-o situație de incapacitate de gestionare a propriei persoane
și/sau a patrimoniului lor. 

Or, unul dintre fundamentele juridice ale Uniunii este libera circulație a persoanelor. Este 
posibil ca persoanele deja protejate, sau care trebuie protejate, să trebuiască să se deplaseze în 
țările Uniunii. 

Ca urmare a deciziilor personale, patrimoniul acestor adulți vulnerabili, resortisanți europeni, 
poate fi, astfel, repartizat în mai multe state membre ale UE. 
Pe de altă parte, deciziile privind drepturile civile și personale ale adulților care beneficiază de 
măsuri de protecție pot fi luate de către diferite instanțe naționale competente în cazul 
locurilor de reședință transfrontaliere.

Din păcate, diferitele state ale Uniunii au fiecare o legislație specifică și nu există o 
uniformitate juridică între statele membre2, fapt ce creează dificultăți juridice considerabile 
pentru acești adulți vulnerabili, pentru anturajul și profesioniștii din jurul lor.

Instrumentele internaționale în vigoare

La nivel internațional, textul principal în vigoare în acest domeniu este Convenția de la Haga 
din 13 ianuarie 2000. Acest text, care utilizează o definiție foarte largă a vulnerabilității, se 
referă la interesele materiale ale adultului, dar și la respectarea voinței și a demnității sale. 
Conform acestei convenții, autoritățile administrative și judiciare competente sunt, în 
principiu, cele din statul în care persoana își are reședința obișnuită. Cu toate acestea, este 
necesar să se ajungă la nivel european la un acord cu privire la o definiție comună a acestui 
concept.

Deși ar avea nevoie de îmbunătățiri, Convenția de la Haga reprezintă un ansamblu adecvat de 
norme adaptate la lumea modernă. Cu toate acestea, numai 14 state membre au semnat-o, și 
doar șase au ratificat-o, ceea ce este insuficient pentru a asigura punerea sa în aplicare. 

                                               
1 Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale, Comentariul general nr. 6, Doc. ONU 
HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).
2 Studiu comparativ privind sistemele juridice de protecție a adulților aflați în incapacitate (PE 408.328).
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Acest nivel redus de ratificare poate fi explicat fie prin faptul că statele membre consideră că 
propriul lor sistem de protecție a adulților vulnerabili este deja suficient, fie prin faptul că se 
tem de impactul economic al unei eventuale aderări la Convenție, sau pentru că numărul 
foarte mic de ratificări afectează eficiența ei și aderarea ar fi, prin urmare, inutilă.

Prin urmare, în statele membre există o mare varietate de soluții care sunt în conflict cu 
situații transfrontaliere ce devin tot mai frecvente și mai complexe. Toate acestea afectează 
condițiile de viață ale persoanelor vulnerabile și pot pune în pericol buna funcționare a pieței 
interne.

Putem cita, de asemenea, Convenția ONU din 13 decembrie 2006 privind persoanele cu 
handicap, care a intrat în vigoare la 3 mai 2008 și care consolidează obligațiile în ceea ce 
privește recunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate și cooperare 
internațională. 

În sfârșit, se poate face referire la Recomandarea nr. R (99) 4 din 23 februarie 1999 a 
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre. Această 
recomandare se referă la protecția adulților aflați în incapacitate și stabilește principiile care 
reglementează protecția privind asistența și reprezentarea adulților vulnerabili în ceea ce 
privește aspectele legate de persoana sau de bunurile lor.

Parlamentul European și protecția adulților vulnerabili

În 2008, Parlamentul European a atras atenția Comisiei cu privire la necesitatea urgentă de a 
legifera în domeniul protecției adulților vulnerabili. Rezoluția aprobată la acel moment1

insista în special pe nevoia de protecție juridică transfrontalieră și încuraja statele semnatare 
să ratifice Convenția de la Haga. 

Unul dintre principiile evocate în această rezoluție este necesitatea unei cooperări între statele 
membre în ceea ce privește, printre altele, recunoașterea procedurilor judiciare și 
împuternicirea acordată de către adulții vulnerabili unor părți terțe, pentru a asigura, în numele 
lor, gestionarea patrimoniului lor, atunci când acesta este format din elemente de natură 
transfrontalieră.

Din păcate, Comisia Europeană nu a adoptat nicio măsură în urma acestei rezoluții. 
Obiectivele și principiile enunțate în acest text pot fi utilizate în prezent ca bază de lucru.

Recomandările inițiale ale raportoarei

Dacă Convenția de la Haga din 13 decembrie 2000 a fost ratificată de către o minoritate de 
state membre, lipsa unei reglementări de tip constrângător la nivelul UE aduce atingere 
protecției adulților și are un cost, care a fost stabilit la 16,8 milioane EUR pe an2. 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 18 decembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind 
protecția juridică a adulților: implicații transfrontaliere (2008/2123(INI)). 
2 Raportul 3/2013 privind costul non-Europei.
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Prin urmare, este de dorit să se pună în aplicare urgent un instrument legislativ veritabil la 
nivel european, care să se baze pe Convenția de la Haga, îmbunătățind-o în același timp. 
Datorită acestor caracteristici intrinseci, un regulament ar fi preferabil unei directive. 
Acest regulament ar putea avea drept temei juridic articolul 67 alineatul (4) și articolul 81 din 
TFUE și va trebui să încerce să remedieze punctele slabe ale Convenției de la Haga.

În special, regulamentul va trebui să ia în considerare faptul că definițiile conceptelor de 
„reședință obișnuită”, „deteriorare sau insuficiență a capacităților personale”, sau „măsuri de 
protecție”, concepte care stau la baza Convenției de la Haga, nu sunt neapărat aceleași în 
fiecare stat membru.

Acest regulament ar trebui să promoveze recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești sau administrative adoptate cu privire la persoanele care fac obiectul 
măsurilor de protecție, pentru a le permite persoanelor vulnerabile să călătorească liber în 
statele membre ale Uniunii, fiind în același timp protejate de o măsură recunoscută de acestea 
din urmă.

Regulamentul ar trebui să abordeze, în plus, aspectele legate de mandatele de reprezentare.
De fapt, fiecare persoană (mandantul), anticipând o incapacitate care ar putea apărea, poate 
alege ea însăși persoana (mandatarul) care va avea grijă de persoana și de proprietatea sa. În 
timp ce mandatul obișnuit produce efecte imediat, acest tip de mandat numit „mandat de 
protecție viitoare”, sau „power of attorney” (în funcție de legislații) nu produce efecte decât 
din momentul în care persoana în cauză nu își mai poate proteja interesele, ca urmare a unei 
deteriorări sau a unei insuficiențe a capacităților sale personale. 

Acest principiu se aplică, de asemenea, mandatelor de reprezentare sau mandatului de 
constatare a incapacității descrise la articolul 15 din Convenția de la Haga. Prin urmare, 
părților terțe le este dificil, chiar imposibil, să stabilească dacă, în temeiul legii aplicabile, 
condițiile sunt întrunite astfel încât Convenția să se aplice mandatelor de reprezentare în 
cauză. 

Chiar dacă este evident că sunt întrunite astfel de condiții, poate fi dificil pentru părțile terțe să 
înțeleagă și să accepte un mandat de reprezentare întocmit într-o limbă străină, în 
conformitate cu legislația unui alt stat membru. 

În cele din urmă, posibilitatea de a invoca recunoașterea cu drepturi depline a acestui 
mandat în celelalte state contractante, recunoaștere prevăzută de articolul 22 din Convenția de 
la Haga, și posibilitatea de a solicita autorităților competente să decidă cu privire la această 
recunoaștere pentru a asigura punerea sa în aplicare, în conformitate cu articolul 23, 
rămâne o dificultate suplimentară care ar trebui să se rezolve, întrucât reprezintă un 
dezavantaj practic enorm.
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