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DE LA REFORMĂ LA TRANSFORMARE 
MILITARĂ

    Dr. Petre OTU

O preocupare importantă a numeroşi 
cercetători din ţară şi străinătate o reprezintă 
conceptualizarea schimbărilor care au loc 
constant în domeniul organizării militare şi al 
configuraţiei, dimensiunilor şi caracteristicilor 
războiului. Articolul analizează succint 
principalele concepte din literatura de specialitate 
– „reformă militară”, „revoluţie militară”, 
„revoluţie tehnico-ştiinţifică”, „revoluţie în 
afaceri militare”, „revoluţie în atitudinea faţă de 
armată”, „transformare militară” etc. Analiza 
are la bază atât perspectiva istorică a acestor 
concepte, cât şi o incursiune în  dezbaterile 
contemporane. Concluzia desprinsă este că 
mutaţiile în organizarea militară, în configuraţia 
conflictelor armate, a raporturilor dintre armată 
şi societate au devenit din ce în ce mai rapide şi 
mai profunde. Acest fapt impune, cu necesitate, 
ca investigaţia teoretică să urmeze acelaşi trend 
pentru a reuşi, într-o cât mai largă măsură, să 
surprindă cât mai exact linii majore de evoluţie 
şi, de ce nu, să aibă şi un caracter anticipativ.

Cuvinte-cheie: „reformă militară”; „revoluţie 
militară”; „revoluţie tehnico-ştiinţifică”; 
„revoluţie în afaceri militare”; „revoluţie în 
atitudinea faţă de armată”; „transformare 
militară”.

În prezent, atât în România, cât şi pe plan 
internaţional, există o amplă dezbatere privind 
conceptualizarea marilor schimbări care au loc 
în organizaţiile militare, în raporturile dintre 
armată şi societate, în fizionomia câmpului de 
luptă, a războiului în general. Aparatul conceptual 
folosit este destul de larg, astfel că există destule 
suprapuneri şi nu de puţine ori confuzii în ceea 
ce priveşte aria tematică, conţinutul proceselor şi 
fenomenelor propriu-zise.

În cele de urmează ne propunem să facem o 
trecere în revistă a principalelor concepte utilizate 
de-a lungul timpului, cu deosebire în ultimele 
decenii, precizându-ne în acelaşi timp şi punctul 
nostru de vedere. Suntem, însă, conştienţi, că 
această amplă dezbatere este departe de a se fi 
încheiat, aria controverselor cu implicaţii teoretice, 
dar şi practice fiind încă destul de mare.

Primul concept utilizat frecvent în trecut 
şi în prezent este cel de „reformă”. În mod 
generic, conceptul de „reformă” desemnează 
o transformare politică, economică, socială, 
militară etc., cu caracter limitat sau de structură a 
unei stări de lucruri pentru a obţine o ameliorare 
sau un progres1. Ea reprezintă, cu alte cuvinte, o 
schimbare în sânul unei societăţi sau în cadrul unui 
segment al acesteia, care, de regulă, nu modifică 
structura generală a domeniului respectiv.

 Literatura de specialitate arată că, în domeniul 
militar, noţiunea de „reformă” mai are şi alte 
înţelesuri, ea desemnând fie totalitatea materialelor, 
uneltelor, efectelor, armelor etc., socotite la un 
moment dat ca fiind inutilizabile, fie scoaterea din 
cadrele armatei a unui militar, îndeobşte pentru 
motive de incapacitate fizică.

Natura şi amploarea schimbărilor sunt 
depedente de împrejurări, de contextul istoric 
respectiv, de obiectivele stabilite şi de resursele 
(umane, materiale şi financiare) puse la dispoziţie. 
Din această perspectivă, noţiunea de „reformă” 
înglobează o varietate de sensuri, de la simple 
măsuri de adaptare luate într-un domeniu sau 
altul în domeniul organizării militare, până la 
restructurări de profunzime care modifică radical 
parametrii de funcţionare.

Conex acestui concept general, în literatura 
de specialitate, se mai întâlnesc şi alţi termeni: 
reorganizare; restructurare; operaţionalizare; per-
fecţionare etc. Desigur, aria lor nu este sinonimă, 
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fiecare având nuanţe, vizibile, mai ales, în funcţie 
de contextul folosirii lor. În genere, se consideră 
că aceşti termeni sunt subdiviziuni ale conceptu-
lui general de „reformă”.  

Reforma nu este singurul concept pe care 
practicienii şi teoreticienii l-au utilizat şi îl utilizează 
pentru a desemna schimbările organizaţiei 
militare. Deosebit de acesta întâlnim termeni cum 
sunt: „revoluţie militară”; „revoluţie în afacerile 
militare” (Revolution in Military Affairs – RMA); 
„revoluţii tehnico-militare” (Military-Technical 
Revolution – MTR); „revoluţie în afacerile 
strategice”; „revoluţie în afacerile de securitate”; 
„revoluţie în atitudinile faţă de militari” (RAM); 
„transformarea armatei” 2.

 Toate acestea încearcă să surprindă din anumite 
unghiuri de vedere  modificările permanente care 
au loc în organizarea armatelor şi în configuraţia 
războiului. Iată, de pildă, „revoluţia militară” este 
un concept utilizat pentru a desemna schimbările 
sistemice intervenite în modul de purtare a 
conflictelor armate sau în structura armatelor3. 
O „revoluţie militară” are loc foarte rar, fiind 
comparată cu mişcările tectonice în geologie. În 
acest sens, Alvin Toffler spunea că ea se produce 
numai atunci când se iveşte o nouă civilizaţie, 
spre a o sfida pe cea existentă. Astfel, el vorbeşte 
de „subrevoluţii” – prin care nu facem decât să 
adăugăm alte elemente, să creăm alte combinaţii de 
elemente vechi în cadrul unui scenariu existent4.

„Revoluţiile în afacerile militare” au în vedere 
schimbări radicale în caracterul şi conduita 
războiului, ele precedând, punând în practică şi 
urmând „revoluţiilor militare”. Termenul a fost 
introdus, în 1956, de Michael Roberts şi a avut, 
ulterior, o carieră impresionantă.

 Conceptul ca atare a fost creat în anul 1993 
de Andrew (Andy) W. Marshall, responsabil al 
„Office of Net Assessment” (ONA), înfiinţat în 
19735. În iulie 1993, acesta a adresat o notă lui 
Wiliam Perry, secretarul american al apărării 
în acel moment. În luna septembrie a aceluiaşi 
an, Perry a aprobat nota şi a decis, în ianuarie 
1993, constituirea unui grup de reflecţie pe acest 
subiect. Aceasta şi-a definitivat raportul, în mai 
1995, documentul fiind înaintat Pentagonului. Din 
cabinele oficiale, conceptul a pătruns în cercurile 
academice şi ştiinţifice, precum şi în mass-media, 
unde a cunoscut o carieră impresionantă.

„Antecedentele” RMA se regăsesc în căutările 
teoretice ale sovieticilor, în special în lucrările 

mareşalului sovietic Nicolai Ogarkov, care 
încercau să definească mutaţiile produse în 
conceptul lor de apărare, în organizarea militară, 
precum şi în doctrinele lor, ca urmare a apariţiei 
armelor nucleare şi a rachetelor. Ei au fost creatorii 
conceptului de “revoluţie tehnico-ştiinţifică”, 
fiind mai puţin interesaţi de modul de organizare 
şi de aspectele doctrinare implicate de dezvoltarea 
tehnologiei.

 De remarcat este că, în definirea celor două 
concepte, „Revoluţia în Afacerile Militare” şi 
„Revoluţia Tehnico-Ştiinţifică” s-a petrecut 
fenomenul de „mimetism strategic” vizibil în 
toată istoria militară a lumii, inclusiv în „Războiul 
Rece”, marcat, precum se ştie, de o acerbă 
confruntare dintre cele două superputeri, SUA şi 
URSS, învingătoare în al Doilea Război Mondial. 
Experţii militari de peste ocean au preluat o parte 
din cercetările sovieticilor referitoare la impactul 
tehnologiei asupra războiului, iar aceştia din urmă 
s-au inspirat din experienţa americană din Vietnam 
în privinţa folosirii sistematice a mijloacelor 
moderne de conducere a operaţiilor.

 În acest context, este bine să reamintim definiţia 
pe care a dat-o Marshall „Revoluţiei în Afacerile 
Militare”. Aceasta reprezintă o schimbare majoră 
în natura războiului (warfare), urmare a aplicării 
noilor tehnologii, care determină schimbări 
radicale în doctrinele militare şi operaţionale, 
precum şi în conceptele organizaţionale, ceea ce  
modifică de o manieră radicală caracteristicile şi 
conduita operaţiilor militare6. Americanii, fără a 
neglija aspectul tehnic, foarte important de altfel, 
au pus accent şi pe dimensiunea instituţională, iar, 
din anii ’90, în contextul sfârşitului confruntării 
bipolare, conceptul de „revoluţie în afacerile 
militare” a fost amplu dezbătut. Aceasta a avut 
la bază  necesitatea adaptării strategiei militare 
americane la noul mediu de securitate, fiind 
determinată de fenomenele globalizării, dar 
şi ale achiziţiilor impresionante în domeniul 
informaticii. 

Într-o altă accepţie, „revoluţiile în afacerile 
militare” sunt perioade de inovaţie în care forţele 
armate îşi dezvoltă conceptele, ceea ce determină 
schimbări de doctrină, tactici, proceduri şi 
tehnologii noi. Din această perspectivă, ele se 
desfăşoară la nivel operativ şi afectează foarte 
rar nivelul strategic, apariţia lor fiind dictată de 
contextul general7. Revoluţiile în afacerile militare 
prezintă mai multe avantaje: pun în evidenţă 
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evenimentele, tehnicile şi evoluţiile strategice; 
permit evidenţierea tendinţelor principale în 
evoluţia războaielor; dau posibilitatea tratării 
conflictului militar ca un fapt social, punându-l în 
relaţie directă cu alte procese din sfera societăţii 
etc.

Principalele critici aduse mai noului concept 
vizează faptul că există destule ambiguităţi 
în definirea termenilor, mulţi cercetători ai 
fenomenului militar punând semnul egalităţii 
între „revoluţie militară” şi „revoluţie în afacerile 
militare” şi afirmând că acestea nu au fost prea 
numeroase. Însuşi Roberts a identificat doar patru 
mari asemenea momente: introducerea carului 
de luptă şi a sabiei la mijlocul mileniului al II-
lea î.Hr.; inventarea scării (scăriţei) de şa, care 
a generat dominaţia  cavaleriei grele (jumătatea 
secolului al VI-lea); dezvoltarea armamentului de 
foc, ceea ce a dus la scăderea rolului fortificaţiilor 
şi la creşterea importanţei dispozitivului linear al 
infanteriei (1550-1660); revoluţia ştiinţifică de 
la mijlocul secolului al XX-lea, determinată de 
dezvoltarea aviaţiei, rachetelor şi a armamentului 
nuclear.

Max Boot a identificat, din anul 1500 până în 
prezent, patru mari revoluţii în afacerile militare: 
revoluţia prafului de puşcă; prima revoluţie 
industrială, incluzând arma ghintuită şi căile ferate; 
a doua revoluţie industrială care a adus tancurile 
şi aviaţia; revoluţia informatică de astăzi 8.

Alţi teoreticieni afirmă că termenul în sine 
prezintă două componente majore- una istorică 
şi alta tehnică şi ştiinţifică. Pornind de aici, se 
precizează că au avut loc mai multe revoluţii în 
afacerile militare, iar secolul al XX-lea este, într-
un fel, campion. Astfel, veacul trecut a cunoscut 
o serie de revoluţii cum ar fi: războiul naval (anii 
1900); operaţiile interarme cu prevalenţa artileriei 
(1916-1918); lupta mecanizată (anii 1920-1930); 
războiul atomic (anii ’40) apoi nuclear (anii ’50); 
rachetele ghidate (anii ’50); utilizarea militară a 
spaţiului (anii ’60 şi ’70); războiul informatic (anii 
’70 până în prezent); războiul cibernetic de astăzi9. 
Mai intră în discuţie şi conceptele operaţionale 
aferente, cum ar fi „războiul fulger”, „războiul 
stelelor”, „războiul în spectru complet”, „războiul 
bazat pe reţea” etc10.

M-aş opri foarte pe scurt la „războiul fulger”, 
foarte cunoscut sub sintagma de „blitzkrieg”. 
La momentul respectiv, utilizarea lui a fost o 
„revoluţie în afacerile militare”, întrucât s-a bazat 

pe o combinare a două arme noi, care apăruseră 
înainte şi în timpul Primului Război Mondial,  
avionul şi tancul. Şi Franţa şi Germania aveau 
tancuri şi avioane, dar concepţiile de folosire, 
doctrina ca să ne exprimăm aşa, erau diferite. Statul 
Major francez era adeptul folosirii lor separate, 
iar, în cazul tancurilor, ele erau privite doar ca 
însoţitoare ale infanteriei. Statul Major german, 
în special unii generali germani, cum ar fi Heinz 
Guderian, a privit problema diferit, astfel că, în 
anii 1939-1941, s-a conceptualizat o nouă doctrină, 
am spune noi astăzi joint, bazată pe binomul tanc-
avion care a adus victorii senzaţionale pentru 
Wehrmacht11. „Războiul fulger” a intrat în impas 
în spaţiul rusesc care s-a dovedit prea vast pentru 
asemenea manevre în condiţiile în care Germania 
dispunea de resurse limitate.

 Unii cercetători, mai ales cei din Hexagon, 
au exprimat puncte de vedere critice la adresa 
noului concept, în care au văzut o încercare de 
prezervare a hegemoniei americane asupra lumii, 
în condiţiile sfârşitului erei bipolare12. Aceasta  
se putea realiza doar pe baza adaptării strategiei 
militare americane la noul mediu de securitate, 
marcat printre altele şi de fenomenele globalizării, 
dar şi de achiziţii impresionante în domeniul 
informaticii şi comunicaţiilor.

 Fără îndoială că „revoluţia în afacerile 
militare” a cunoscut multe cicluri şi multe etape, 
care au depins de marile descoperiri ştiinţifice şi de 
implementarea lor în domeniul militar, de apariţia 
mijloacelor de luptă performante care au determinat 
mutaţii substanţiale în conceperea şi ducerea 
războaielor. Recentele descoperiri în domeniul 
armamentelor, culegerea informaţiilor prin satelit, 
dirijarea prin infraroşu, prin laser, microunde şi 
GPS, crearea şi folosirea armamentului de înaltă 
precizie, a sistemelor integrate de arme, au reuşit 
să creeze o nouă imagine a fizionomiei teatrului 
de război şi se poate preconiza că, pe viitor, acest 
impact tehnologic va fi instantaneu 13.

„Revoluţiile în afacerile militare” în care agentul 
schimbărilor radicale îl constituie tehnologiile au 
fost denumite „Revoluţii tehnico-militare”, termen 
creat, aşa cum am arătat, de către sovietici la 
începutul anilor ’80, în plină confruntare bipolară. 
Anumiţi teoreticieni apreciază că actuala revoluţie 
informaţională în domeniul războiului nu este 
decât o simplă revoluţie de acest tip.

În paralel cu „revoluţia în afacerile militare”, 
care a pierdut teren în ultima perioadă, a apărut 
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un nou concept – cel al „revoluţiei în atitudini 
faţă de armată” (RAM). În timp ce prima a fost, 
în principal, susţinută de noile tehnologii ale 
economiei informatizate, cea de-a doua a fost 
promovată de o serie de factori cum sunt: natalitatea 
scăzută; stilul de viaţă contemporan; feminizarea 
vieţii politice etc. S-a ajuns astfel la un context 
socio-cultural care nu mai tolerează acţiunile 
militare ce duc la pierderi grele de vieţi omeneşti. 
Societăţile occidentale au devenit sensibile faţă de 
violenţă şi nu doresc nici să cauzeze victime, nici  
să le aibă ca urmare a acestor gen de acţiuni. Cele 
două concepte, RAM şi RMA, sunt legate între 
ele, revoluţia informatică având drept scop tocmai 
diminuarea pierderilor umane la maximum.

Viziunea asupra războiului pentru susţinătorii 
revoluţiei în afacerile militare, este opusă 
concepţiei clausewitziene. Adepţii „revoluţiei în 
afacerile militare” care anunţă dispariţia completă 
a „ceţii” şi a „fricţiunii” nu sunt mulţi, dar ei 
vorbesc despre capacitatea de a stăpâni aceste 
două fenomene datorită noilor tehnologii, ceea ce 
nu înseamnă că se poate nega impactul progresului 
tehnologic. Totuşi, e pertinent să punem în discuţie 
caracterul revoluţionar al schimbărilor produse de 
către o „revoluţie în afacerile militare”, pentru 
că „ceaţa” şi „fricţiunea” sunt legate la anumite 
dimensiuni pe care tehnologia nu este în măsură 
să le depăşească.

Noua tehnologie nu va înlocui nici oamenii, nici 
materialele, ci doar va facilita pătrunderea acestora 
în teren, detectarea mişcării trupelor adverse, 
legătura mai mult decât vitală dintre logistică 
– aprovizionare – comandă – trupe, precum şi 
capabilitatea de a limita pierderile, căutând să 
cunoască intenţiile inamicului. Combatantul 
„revoluţiei în afacerile militare” actuale este un 
soldat mai bine antrenat, mai bine instruit şi a 
cărui armă informatică – fie GPS, fie calculator 
– devine un element intrinsec al existenţei sale.

 Este ceea ce americanii denumesc digitalizarea 
armatelor. Această digitalizare este, în fapt, o 
îmbinare – posibil, cea mai eficientă – între 
două faze, inerente procesului, pregătirea şi 
operaţia. Pregătirea cuprinde tratarea informaţiei, 
coordonarea unităţilor şi a comandamentelor, 
organizarea transporturilor şi a logisticii şi, nu în 
ultimul rând, comunicarea. Operaţia se referă la 
căutarea permanentă a informaţiei, la supraveghere-
detecţie, la recunoaştere, întăriri disponibile şi la 
pregătirea recuperării unităţilor. Dacă informaţia 

este putere, transmiterea informaţiilor devine 
crucială pentru obţinerea unui avantaj fie parţial, 
fie definitiv într-o situaţie militară. 

 După opinia unor teoreticieni, la începutul 
acestui secol şi mileniu, asistăm la îngemănarea 
a trei „revoluţii”: informaţională; în afacerile 
militare; în atitudinile faţă de armată. Toate trei 
configurează profilul organizării militare şi a 
războiului, care derivă pe fond din procesul de 
globalizare. Cel mai important factor al revoluţiei 
în afacerile militare îl reprezintă folosirea intensivă 
a noilor tehnologii destinate să suplinească, puţin 
câte puţin, puterea de foc printr-o inteligenţă 
electronică în reţea, de la combatant la statul său 
major.

Dar, violenţa, conflictul armat de astăzi 
capătă noi conotaţii în condiţiile amplificării 
fenomenului terorist, care tinde să contrazică un 
asemenea model al acţiunilor militare. „Revoluţia 
informatică” este folosită din plin şi de grupările 
teroriste, atât pentru planificarea, cât şi pentru 
desfăşurarea acţiunilor propriu-zise, aşa încât se 
vorbeşte şi de o „revoluţie în afacerile teroriste”. 
Iată, de exemplu, utilizând internetul, teroristul 
nu mai are nevoie de arme, muniţie, mijloace de 
transport, este suficient să dispună de un … site-
web. Nu intenţionez, în acest  articol, să dezvolt 
o asemenea temă, ci doar să arăt complexitatea 
fenomenului militar de astăzi şi marile dificultăţi 
ce stau în faţa teoreticienilor care îl analizează.

Alte două concepte care apar pe agenda 
discuţiilor despre fenomenul militar sunt cele de 
„revoluţie în afacerile strategice” şi „revoluţie 
în afacerile de securitate”. Primul atrage atenţia 
asupra schimbărilor largi şi profunde în domeniul 
utilizării forţelor în cadrul diverselor conflicte 
militare, iar al doilea pleacă de la premisa, temeinic 
fundamentată de „Şcoala de la Copenhaga”, cu 
Barry Buzan în prim plan, că apărarea şi securitatea 
nu sunt sinonime.

Dar toate aceste concepte sunt puse în umbră 
de o noţiune relativ nouă, adoptată şi de Alianţa 
Nord–Atlantică, şi anume cea de „transformare”. 
Ca şi globalizarea, transformarea este caracterizată 
de foarte multă imprecizie, de unde şi multele 
trăsături ce îi sunt atribuite. Totuşi, în pofida 
marilor ambiguităţi, conceptul de transformare 
are două mari semnificaţii. Prima dintre ele este 
„transformarea militară”, care tinde să înlocuiască, 
în jargonul tehnocratic, „revoluţia în afacerile 
militare”. Definiţia dată acesteia poate servi 
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foarte bine şi pentru „transformarea militară” cu 
observaţia utilă că „revoluţia” poate conduce la 
transformare.

 Al doilea palier avut în vedere este 
„transformarea războiului”, termen care datează 
din perioada anterioară Primului Război Mondial. 
În anul 1912, Jean Colin, de la Şcoala Superioară 
de Război din Paris, a publicat un tratat despre 
„Transformarea războiului”14. Conceptul este 
foarte larg, implicând aspecte ce ţin de „revoluţia 
în afaceri militare”, „revoluţia în afaceri 
strategice”, „revoluţia în afacerile de securitate”. 
Firul călăuzitor al celor care au scris şi scriu despre 
acest fenomen este că „transformarea războiului” 
şi conducerea operaţiilor nu pot fi tratate decât 
sub o perspectivă largă şi nu una strict tehnică. 
Războiul a devenit în zilele noastre, mult mai mult 
ca în epocile precedente, un fapt social şi nu unul 
limitat la dimensiunea strict militară.

 Alături de aceste concepte, în literatura 
de specialitate există şi altele care încearcă să 
coaguleze sub raport teoretic marile schimbări 
circumscrise fenomenului militar şi să-i determine 
tendinţele. Astfel, se vorbeşte de „reforma 
apărării” sau a „sectorului apărării”, „reforma 
sectorului de securitate”, „reforma armatei”, toate 
semnificând mutaţii radicale aduse aparatului 
de apărare a statului în scopul adaptării lui la 
evoluţiile economice, politice, sociale, tehnico-
militare şi de altă natură care apar în societate 
şi în relaţiile internaţionale15. De regulă, aceste 
măsuri fac parte din sistemul reformelor generale 
adoptate la nivelul unui stat şi se materializează în 
reorganizarea forţelor armate şi ale altor structuri 
de securitate, mutaţii în sistemul de recrutare 
a militarilor, reconversia personalului militar, 
redimensionarea industriilor militare, schimbări 
ale metodologiilor de pregătire etc16. 

 O temă relativ nouă, apărută de curând 
pe agenda discuţiilor teoretice, este cea de 
„privatizare a războiului” şi, implicit, a armatei. 
Practica probează că privatizarea armatei şi a 
războiului sunt mai mult aşteptări ale unor analişti 
şi politicieni, decât un proces real, deşi anumite 
fenomene din această arie nu pot fi excluse. Este 
vorba, între alte fenomene, de „seniorii războiului”, 
întâlniţi în conflictele din Africa şi din alte zone 
ale lumii, şi de participarea firmelor (companiilor) 
militare private (americane, britanice ş.a.) în 
campaniile din Irak şi Afganistan. Astfel de 
aşteptări se fondează pe teza că statul va renunţa 

la prerogativele sale: suveranitate, independenţă, 
integritate teritorială. Este, însă, greu de crezut că 
statele vor renunţa la instrumentul lor specializat 
în folosirea legitimă a violenţei pentru a-şi apăra 
şi promova interesele vitale. Cu toate acestea, unii 
teoreticieni apreciază că „privatizarea războiului 
şi a armatei” va reprezenta fenomenul central în 
domeniul militar al secolului al XXI-lea.

Cele prezentate până acum arată că schimbarea 
în domeniul organizării militare şi al configuraţiei 
şi profilului războiului este acoperită de un 
aparat conceptual destul de larg. El are în vedere, 
îndeosebi, realităţile din ultimele două decenii, 
respectiv perioada de după încetarea „Războiului 
Rece”, caracterizată de o multitudine de fenomene 
care au provocat şi provoacă mutaţii adânci în 
structura organismelor militare, în raporturile 
acestora cu societatea, în configuraţia şi profilul 
războiului.
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CONTRA-INSURGENŢA – O 
PROVOCARE PE PATRU NIVELURI1

    Pascu FURNICĂ

Acest articol tratează lupta împotriva 
insurgenţei ca o negociere/angajare între cinci 
grupuri (gruparea contra-insurgentă, insurgenţii, 
populaţia locală, populaţia şi guvernul naţiunii 
care asigură forţa contra-insurgentă, comunitatea 
internaţională), fiecare cu propriul set de criterii 
de succes. Autorul consideră că, folosind o 
abordare comprehensivă şi multidimensională, se 
poate realiza translatarea seturilor de criterii de 
succes ale grupurilor, astfel încât să se realizeze o 
suprapunere a acestora, ceea ce ar putea duce la 
rezolvarea conflictului.

Cuvinte-cheie: contra-insurgenţă; insurgenţi; 
comunitatea internaţională; populaţia locală; 
criterii de succes.

Introducere

Sistemul militar, ca şi societatea, au intrat în 
era informaţiei. Domeniul angajării fizice, în care 
se ducea războiul, a fost completat de domeniile 
informaţional şi social, transformând războiul 
modern într-o activitate ce se desfăşoară la aceste 
niveluri2. De asemenea, simetria războiului clasic 
a fost dezechilibrată, în prezent, state puternice, 
având în spate coaliţii sau instituţii internaţionale, 
trebuie să ducă lupta cu forţe mult mai puţin 
organizate, care folosesc tactici asimetrice pentru 
a-şi îndeplini obiectivele. Forţele insurgente fac 
parte din această ultimă categorie, care foloseşte 
tactici şi strategii asimetrice pentru a duce lupta 
cu forţe superioare tehnologic şi doctrinar, 
evitând confruntarea directă şi utilizând tactici de 
specifice luptei de gherilă sau teroriste pentru a-
şi atinge scopurile. Astfel, insurgenţii au înţeles 
dezavantajul pe care îl au în domeniul angajării 
fizice a luptei, creându-şi însă avantaje în domeniile 
în care armatele moderne încă au slăbiciuni, adică 
domeniile social şi informaţional. De fapt, scopul 

insurgenţilor nu mai este să învingă, ci să împingă 
forţele contra-insurgente spre punctul în care lupta 
devine extrem de costisitoare în vieţi, materiale 
şi imagine publică (în planificarea operaţională, 
acest punct este denumit punctul culminant, 
culmination point). Statul, pentru a câştiga 
un astfel de război, trebuie fie să distrugă fizic 
insurgenţii, fie să le reducă la minimum voinţa 
de a lupta. De unde apariţia firească a întrebării 
următoare: Poate un stat şi sau o instituţie 
internaţională să câştige un astfel de război? 

Statul, în mod obişnuit, intenţionează să 
domine din punct de vedere fizic orice adversar, 
fie el actor statal sau non-statal. Deoarece contra-
insurgenţa este tipul de operaţie care se desfăşoară 
la toate nivelurile enumerate mai sus, şi pentru că, 
de regulă, statele democratice sprijină alte state în 
lupta cu insurgenţii, câmpul de luptă devine difuz: 
intervin factori care se referă atât la populaţia 
locală, cât şi la populaţia din ţara/ţările de origine 
ale forţelor contra-insurgente. Astfel, războiul se 
transformă într-unul între voinţele celor două părţi 
şi va învinge acea parte care reuşeşte să îl facă pe 
adversar să ia decizia de a opri lupta. De aceea, 
contra-insurgenţa înseamnă mai mult decât tactici 
şi strategii militare, este, de fapt, un angajament 
total la care participă patru grupuri principale: 
insurgenţii, populaţia locală, publicul din ţara/
ţările de origine ale forţei contra-insurgenţă, 
comunitatea internaţională.

În lupta împotriva insurgenţei, angajarea directă 
nu mai este suficientă pentru obţinerea victoriei. 
Acest fapt a fost deja teoretizat de Gil Merom 
în lucrarea sa, How Democracies Lose Small 
Wars, în care demonstrează că folosirea excesivă 
a forţei, la un nivel care poate fi caracterizat ca 
brutal, ca şi un nivel mare al pierderilor, atât din 
partea insurgenţilor, cât şi a contra-insurgenţilor, 
nu mai poate fi acceptat de opinia publică din 
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statele democratice3. În plus, John Nagl, în cartea 
sa  Learning to Eat Soup with a Knife, arată 
că armatelor moderne le lipseşte flexibilitatea 
instituţională de a se adapta luptei împotriva 
insurgenţilor4. Despre războiul din Irak s-a scris 
destul de mult, însă lucrarea lui Thomas E. Ricks, 
FIASCO, The American Adventure in Iraq, scrisă 
în 2007, demonstrează încă o dată acest lucru, la 
patruzeci de ani după Vietnam.

De aceea, paradigma actuală, folosită în 
definirea doctrinei contra-insurgenţei, „atacă 
pentru a te apăra” (Attack to Defend) necesită o 
regândire aprofundată, deoarece pierderile cauzate 
adversarului sau numărul de ieşiri-avion nu mai 
pot constitui criterii de succes în războiul modern. 
Aplicarea covârşitoare a forţei pentru obţinerea 
victoriei în contra-insurgenţă este deja considerată 
o greşeală. Şi exemplele pot fi enumerate de la 
Algeria, la Vietnam, până la Irak. Este necesară 
o abordare multidimensională, cuprinzătoare, 
care să ia în considerare întregul spectru de tactici 
şi strategii, de la forţă la negociere. Am denumi 
această paradigmă, prin parafrazarea celei enunţate 
mai sus, „angajează pentru a câştiga” (Engage to 
Conclude).   

Engage to Conclude – noua paradigmă  
în contra-insurgenţă

Contra-insurgenţa poate fi gândită ca o 
negociere/angajare pe patru niveluri, în care toţi 
actorii implicaţi sunt angajaţi cu diferite mijloace 
şi căi. În astfel de operaţii, se poate considera că 
sunt cinci grupuri distincte, cu obiective diferite, 
care trebuie angajate diferit pentru a duce la 

îndeplinirea obiectivelor pe care forţa contra-
insurgenţă şi le-a propus. Aceste grupuri, împreună 
cu modul de angajare a fiecăruia de către primul 
grup, forţa contra-insurgenţă, mijloacele, tipul de 
putere folosit şi principiile care trebuie aplicate 
sunt arătate în Tabelul nr. 1.

În acest articol vom argumenta faptul că 
operaţiile de tip contra-insurgenţă trebuie tratate ca 
o negociere între aceste cinci grupuri cu obiective 
separate, deci criterii de succes diferite, uneori 
contradictorii. 

Contra-insurgenţa – o negociere  
pe patru niveluri

Robert Putnam a creat un sistem de negociere a 
acordurilor diplomatice pe două niveluri: Nivelul I 
este negocierea dintre părţile din acord, desfăşurată 
cu scopul de a ajunge la o soluţie acceptabilă de 
ambele părţi, iar Nivelul II este reprezentat de 
procesul de ratificare a acordului de către instituţiile 
fiecărui stat parte la acord. În teoretizarea acestui 
fapt, Putnam a definit un set de criterii care asigură 
succesul fiecărei părţi, cu scopul de a semna şi, 
respectiv, de a ratifica acordul respectiv. Cu alte 
cuvinte, acordul trebuie să răspundă unor criterii 
enunţate de negociatori (conform mandatului primit 
de la conducerea politică ce i-a numit, de regulă, 
puterea executivă), dar şi criteriilor enunţate de 
membrii instituţiilor care trebuie să aprobe/ratifice 
acordul diplomatic respectiv (parlament, preşedinte 
etc.). În afara negocierilor propriu-zise dintre părţi, 
noi negocieri au loc în cadrul fiecărei părţi pentru 
ratificare, adică Nivelul II de negociere, negocieri 
la care cealaltă parte nu poate interveni. Se poate 

Grup Mod de angajare Mijloace Tip de putere Principii aplicabile

Insurgenţi Constrângere, 
interzicere

Militare clasice 
(armament) Militară Tactici asimetrice 

Populaţie 
locală

Constrângere, 
ameninţare, 

convingere, protecţie

Securitate,
sănătate, 
bunăstare

Economică, soft Toate cu excepţia  
tacticilor asimetrice

Populaţia din 
ţările care 

asigură trupe
Convingere Retorică Soft

Legitimitate, 
obiectiv final clar, 
diplomaţie publică

Comunitatea 
internaţională

Convingere,  
ameninţare

Retorică,
bunăstare Economică, Soft

Legitimitate, 
obiectiv final clar, 
diplomaţie publică

Tabelul nr. 1
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spune că, la negocierile pe Nivelul II, rezultatul nu 
poate fi decât un DA sau un NU, adică aprobare/
ratificare a acordului respectiv. Negociatorii de 
Nivel I ştiu acest lucru, de aceea vor avea un set de 
criterii, nu un unic criteriu, pentru a putea ajunge 
la un consens cu partea cealaltă din negociere. 
Pentru a se ajunge la un acord, seturile de criterii 
ale celor doi negociatori/grupuri de negociatori se 
pot translata astfel ca rezultatul final să fie într-o 
zonă care să cuprindă setul de criterii ale fiecăruia 
dintre ei. Negocierile propriu-zise translatează, 
lărgesc sau îngustează setul de criterii, astfel încât 
să existe o suprapunere de criterii comune care 
să ducă la atingerea obiectivelor fiecărei părţi în 
procesul de negociere. 5

Un astfel de model teoretic va fi aplicat în 
contra-insurgenţă, dar în acest caz este vorba 
de cinci actori, deci patru niveluri de negociere/
angajare. În plus, negocierea este simultană pe 
toate cele patru nivele.

Astfel, Nivelul I de negociere/angajare are 
loc între guvernul(ele) care contribuie la forţa 
contra-insurgentă şi populaţia statului respectiv. 
Nivelul II de negociere/angajare se constituie 
între guvernul(ele) care contribuie la forţa 
contra-insurgentă şi populaţia locală, nivelul III 
de negociere/angajare fiind între forţa contra-
insurgentă şi gruparea insurgentă. În final, nivelul 
IV de negociere/angajare are loc între forţa contra-
insurgentă şi comunitatea internaţională.

Gruparea insurgentă participă la o negociere/
angajare similară, angajând aceleaşi trei grupuri 

non-combatante, simultan cu angajarea forţei 
contra-insurgente. Similar, celelalte trei grupuri 
(non-combatanţii) negociază/angajează restul 
de participanţi simultan. Se poate spune că, spre 
deosebire de modelul lui Putnam, negocierea/
angajarea este realizată simultan de către toţi 
participanţii la toate nivelele enumerate anterior.

Nivelul I este cel mai important. Disensiunile 
interne, dintre populaţia din ţările de origine ale 
forţelor contra-insurgente şi guvernele respective 
duc la înfrângere. „În orice confruntare asimetrică 
în care o putere externă a fost forţată să se retragă 
dintr-un conflict, aceasta s-a întâmplat din cauza 
disensiunilor interne”, spune Andrew Mack în 
lucrarea sa, Why Big Nations Lose Small Wars: The 
Politics of Asymmetric Conflict,6 De la retragerea 
franceză din Algeria, la cea americană din Vietnam, 
şi chiar la ceea ce se întâmplă acum în Irak, toate 
demonstrează această teză cu prisosinţă. Pentru a 
menţine trupele pe un teritoriu străin, într-un teatru 
de operaţii militare, sprijinul domestic trebuie 
să fie mai consistent decât disensiunile. Aceasta 
se aplică cel puţin pentru statele democratice. 
Altfel, când disensiunile transformă participarea 
la operaţii militare pe teritoriu străin în ceva 
foarte scump pentru politicieni, aceştia vor decide 
retragerea. Insurgenţii ştiu asta şi vor ataca această 
legătură critică cât de des vor putea.

Nivelul II de negociere/angajare, dintre 
forţele contra-insurgente şi populaţia locală, 
este a doua prioritate deoarece localnicii sunt 
un factor important atât pentru insurgenţi, cât şi 

pentru opozanţii lor. Acest fapt este folosit de 
insurgenţi, care utilizează fiecare oportunitate 
de a rupe legăturile dintre contra-insurgenţi şi 
populaţia locală.

Nivelul III, cel dintre cele două grupări 
combatante adversare directe, este abia al 
treilea ca prioritate. Gruparea care desfăşoară 
operaţia contra-insurgentă trebuie să angajeze 
insurgenţii în toate domeniile pentru a putea 
obliga să-şi translateze setul de criterii în aşa 
fel ca acesta să aibă componente care să se 
suprapună cu criteriile de succes ale celorlalte 
grupuri. Folosirea exclusivă a forţei nu va 
face decât să crească numărul de insurgenţi. 
De aceea, folosirea altor metode devine de 
importanţă capitală pentru a reduce voinţa de a 
lupta a grupării de insurgenţi şi de a-i forţa să 
accepte criterii de succes convenabile şi pentru 

celelalte grupuri.Diagrama nr. � nr. 2
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Ultimul, dar nu cel din urmă, nivel de negociere/
angajare este cel dintre gruparea contra-insurgentă 
(respectiv guvernele care o asigură) şi comunitatea 
internaţională. Importanţa acestui nivel reiese 
din sprijinul pe care elemente ale comunităţii 
internaţionale îl pot da părţilor combatante. Pot 
fi state care sprijină direct gruparea insurgentă, 
prin aprovizionare cu armament, muniţii sau 
alte materiale, sau indirect, în negocieri sau în 
instituţiile internaţionale. Pot fi, de asemenea, 
state/instituţii care sprijină gruparea contra-
insurgentă, iar comunitatea internaţională poate 
da un caracter legitim oricărei dintre părţi. De fapt, 
este cunoscută dezbaterea internaţională dintre 
marile puteri referitoare la terorişti/insurgenţi/
luptători pentru eliberare.

Diagrama nr. 2 reprezintă criteriile de succes 
ale celor cinci grupuri şi spectrul posibilelor 
soluţii la începutul angajării/conflictului. Se poate 
observa că soluţiile preconizate şi criteriile de 
succes iniţiale ale grupării contra-insurgenţă şi 
insurgenţilor nu intră în spectrul posibilelor soluţii, 
deoarece şi una şi cealaltă doreşte anihilarea 
adversarului. Dacă exista o zonă de suprapunere 
a acestor două seturi de criterii, este posibil ca 
respectivul conflict să nu înceapă sau să se încheie 
rapid, prin negocieri directe. Oricum, conducerea 
grupării contra-insurgente trebuie să manipuleze 
setul de criterii al insurgenţilor în scopul aducerii 
lor în zona posibilelor soluţii. Cheia este faptul 
că aceste criterii se pot translata dacă gruparea 
insurgentă foloseşte şi strategii şi tactici, altele 
decât cele pur militare, adică intervine şi în 
domeniile economic, politic, psihologic şi moral. 
Este adevărat că seturile de criterii se pot 
translata atât în direcţia apropierii, cât şi 
cea a îndepărtării unul de celălalt. Situaţia 
de îndepărtare a acestor criterii duce la 
imposibilitatea de a face suprapunerea 
acestora cu plaja de posibile soluţii, ceea 
ce are ca efect prelungirea conflictului 
şi împingerea lui în punctul culminant, 
adică acolo unde nicio parte, indiferent 
de câte resurse consumă, nu face nici un 
progres. 

Diferenţa este evidentă în diagrama 
nr. 3, în care atât setul de criterii de 
succes al grupării contra-insurgente, cât 
şi cel al insurgenţilor au fost translatate 
în zona de posibile soluţii. Astfel, 
flexibilitatea celor două grupări combatante în 

modificarea/adaptarea criteriilor de succes poate 
duce la rezolvarea conflictului, eliminându-se cel 
mai periculos curs de acţiune, şi anume ajungerea 
în acel punct numit anterior punct culminant. 
Acest lucru se poate realiza cu condiţia ca ambii 
combatanţi să înţeleagă că tacticile pur militare 
sunt necesare, dar aplicarea greşită sau exclusivă 
a lor nu este întotdeauna o soluţie.

În loc de concluzie: necesitatea selectării 
obiectivelor pe baza efectelor produse,  

în lupta pentru legitimitate

Selectarea obiectivelor pe baza efectelor 
(Effects Based Targeting) este un concept adoptat 
de armatele moderne tocmai pentru a contracara 
ameninţările asimetrice. Aceasta implică alegerea 
unei ţinte/obiectiv având drept criteriu principal 
efectul pe care distrugerea sau neutralizarea îl va 
avea asupra adversarului. Acest principiu poate 
fi adaptat la abordarea operaţiilor împotriva in-
surgenţilor ca o negociere/angajare pe patru nive-
luri, cu condiţia de a accepta extinderea definiţiei 
prin includerea procedeelor ne-destructive, chiar 
constructive, de angajare a ţintelor. De exemplu, 
pentru lovirea unui obiectiv poate fi selectat un 
procedeu nedistructiv, cum ar fi un proiect CI-
MIC, care să vizeze comunitatea locală, sau prin-
tr-o campanie de informare tip PS�OPS. Un alt 
concept, abordarea comprehensivă (comprehensi-
ve approach), are, la fel, asemănări cu modul de 
abordare analizat în acest articol.

Selectarea obiectivelor pe baza efectelor 
produse, folosind abordarea negocierii/angajării 

Diagrama nr. � nr. 3
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pe patru niveluri, trebuie redefinit ca selectarea 
obiectivelor pe baza efectelor pe care angajarea 
ţintei respective o va avea atât asupra adversarului 
şi populaţiei locale, cât şi asupra opiniei publice 
din ţara de origine a forţelor contra-insurgente 
şi comunităţii internaţionale. Conducerea 
grupării contra-insurgente trebuie să realizeze că 
orice acţiune pe care o desfăşoară, distructivă, 
nondistructivă sau constructivă, are afecte asupra 
tuturor celor cinci grupuri şi le poate translata 
setul de criterii de succes.

În abordarea prezentată, selectarea obiectivelor/
ţintelor trebuie să fie nu numai întrunită (joint), ci 
şi multidimensională şi comprehensivă, pe de o 
parte, şi  să includă domeniile politic, economic, 
social, diplomatic, psihologic şi militar, pe de altă 
parte. În plus, trebuie avute în vedere nu numai 
grupurile respective, ci şi conexiunile dintre ele, 
cu scopul principal de a le obliga să îşi adapteze 
seturile de criterii de succes în aşa fel încât ele 
să aibă o zonă de suprapunere. După cum se 
poate observa din diagrama nr. 47, grupurile sunt 
interconectate, astfel că angajarea oricăruia dintre 
ele afectează şi pe celelalte.

Un exemplu concludent este ceea ce s-a 
întâmplat în Irak, unde gruparea contra-insurgentă 
a folosit practici ilegale/imorale de obţinere a 
informaţiilor de la insurgenţii capturaţi, metoda 
folosită fiind tortura. Deşi, din punctul de vedere 
al sistemului american de deţinere a prizonierilor, 
acest procedeu era considerat legal, când publicul 
a aflat că tortura este folosită în închisorile 
americane, toate celelalte patru grupuri au fost 

afectate, fiecare adaptându-şi setul de criterii de 
succes. Astfel, majoritatea insurgenţilor au decis 
să lupte până la moarte pentru a evita prizonieratul, 
foarte puţini decizând să renunţe la luptă pentru a 
evita tortura în cazul capturării. Pe de altă parte, 
populaţie locală şi-a amplificat sentimentele anti-
americane, mulţi reprezentanţi ai acesteia devenind 
chiar suporteri ai insurgenţilor, iar puţini au fost de 
acord că printr-o asemenea modalitate se pot obţine 
informaţii utile pentru înfrângerea insurgenţilor. 
În acelaşi timp, majoritatea publicului american 
a cerut renunţarea la aceste metode, printre altele, 
şi pentru că cei care au aprobat aceste metode 
erau în minoritate. La rândul său, comunitatea 
internaţională a condamnat folosirea torturii ca 
metodă de interogare a prizonierilor, numai o 
minoritate fiind cea care a aprobat acest procedeu. 
Problema care ar fi trebuit analizată nu este 
legalitatea sau popularitatea torturii ca metodă de 
interogare, ci faptul că decizia de folosire a torturii 
va avea un puternic impact negativ, în momentul 
când celelalte grupuri descoperă acest fapt, 
asupra criteriilor de succes ale tuturor grupurilor 
implicate.

Este adevărat, convergenţa criteriilor de succes 
nu este singura metodă de planificare a operaţiilor 
împotriva insurgenţilor, eliminarea acestora 
sau retragerea grupării contra-insurgente este 
o altă soluţie. Oricum, din punctul de vedere al 
grupării contra-insurgente, de cele mai multe ori, 
anihilarea sau victoria totală asupra insurgenţilor 
nu este posibilă. Iar retragerea sau stoparea 
operaţiei şi retragerea este o alternativă, dar nu 

cea mai avantajoasă, deoarece poate fi 
văzută ca înfrângere nu numai de propriul 
guvern şi populaţie, dar şi de comunitatea 
internaţională, ceea ce poate duce la 
modificarea echilibrului de securitate. 
Astfel, incapacitatea Armatei Roşii de 
a câştiga războiul din Afghanistan este 
considerată una dintre condiţiile care au 
dus la căderea Uniunii Sovietice. Efectul 
Vietnam în Statele Unite, sau cel algerian 
în Franţa, sunt binecunoscute. Dar şi statul 
lăsat la mâna insurgenţilor poate fi dus 
spre dezastru. Cazul Afghanistanului este 
evident. După retragerea Armatei Roşii, 
puterea a fost câştigată de talibani, care au 
instaurat un regim de teroare religioasă. 

De aceea, se poate concluziona că 
folosirea unei abordări care să translateze Diagrama nr. 4
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criteriile de succes ale celor cinci grupuri implicate 
în contra-insurgenţă poate fi o strategie alternativă 
la cea de nimicire a insurgenţilor. Folosirea 
exclusivă a tacticilor militare distructive nu 
poate duce la suprapunerea criteriilor de succes, 
factor care este necesar pentru rezolvarea unei 
situaţii conflictuale de acest gen. Iar selectarea 
obiectivelor pe baza efectelor produse trebuie 
să angajeze toate grupurile prin diferite metode 
pentru a conduce la o soluţie acceptată de toate 
părţile implicate în conflict.
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RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA 
TERORISMULUI LA NOUĂ ANI  

DE LA ATACURILE  
DIN 11 SEPTEMBRIE 2001

 Dr. Cristian BARNA

Operaţiunile militare pentru combaterea terorismului 
nu sunt considerate conflicte armate convenţionale. 
Dacă înlăturarea unui regim politic reprezintă 
scopul acţiunii militare (răsturnarea regimului 
taliban), acest scop trebuie să fie strict motivat de 
necesitatea de a lupta împotriva terorismului. În 
acest context, este de menţionat că, după atentatele 
teroriste din 11 septembrie �001, administraţia 
Bush a promovat o imagine victorioasă în lupta cu 
grupările teroriste, susţinând că operaţiunile militare 
din Afghanistan au fost doar începutul războiului 
împotriva terorismului internaţional. Guvernul 
american a recurs la personalizarea acestui 
conflict, Osama bin Laden fiind identificat cu 
„inamicul public nr. 1”. 

În �010, Barack Obama consideră că SUA 
nu şi-au încheiat misiunea împotriva Al Qaīda, 
în Afganistan, nereuşind să pună în practică o 
strategie optimă pentru a distruge bazele logistice 
ale teroriştilor. Deşi se împlinesc nouă ani de la 
declanşarea acestui război, Obama este decis 
să continue acest război deoarece este unul din 
punctele-forte ale campaniei sale electorale. 
Respingând orice analogie între Afganistan şi 
Vietnam, Obama a dat asigurări că, după 18 luni 
de la decizia de suplimentare a numărului de 
soldaţi americani din Afganistan, adică începând 
din iulie �011, trupele americane „vor începe să se 
întoarcă acasă”...

Cuvinte-cheie: terorism; războiul din 
Afganistan; Barack Obama; Osama bin Laden; 
talibani.

Un război împotriva unei „grupări teroriste”?

În curentul de opinie generat de atentatele teroriste 
de la 11 septembrie 2001, legitimitatea declanşării 
unui război împotriva Afganistanului a fost intens 
invocată, dată fiind imposibilitatea de a acţiona 
împotriva teroriştilor sinucigaşi. 

Să admitem oare că motto-ul acestui „război 
mondial împotriva terorismului” este întrebarea 
retorică lui Donald Rumsfeld: „Reuşim să ucidem 
sau să capturăm jihadişti mai repede decât se 
nasc?” Majoritatea analiştilor sunt de acord cu 
John Lehman, fost comandant al marinei SUA: 
„categoric NU”!1

Este de domeniul evidenţei că războiul pe care 
SUA l-a declarat terorismului i-a întărit pe inamicii 
săi, promotorii fundamentalismului islamic şi i-a slăbit 
pe aliaţii săi „moderaţi” din lumea musulmană. 

Mai ales că, din perspectiva respectării convenţiilor 
internaţionale, un răspuns de natură militară este 
considerat ilegal. Dacă vom face referire la 
Rezoluţia 1373/2001 a Consiliului de Securitate al 
ONU, vom observa că aplicarea acestui principiu 
de drept este obligatorie pentru toate statele, prevăzându-
se că doar actorii statali pot iniţia acţiuni împotriva 
grupărilor teroriste care acţionează pe teritoriul naţional, 
inclusiv în scopul anihilării sprijinului financiar 
acordat terorismului.2

Rezoluţia ONU mai prevede că fiecare stat membru 
este obligat să aducă teroriştii în faţa justiţiei, pentru 
ca aceştia să fie judecaţi în conformitate cu gravitatea 
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actelor pe care le-au comis. În consecinţă, fiecare stat 
are obligaţia, asumată prin convenţiile internaţionale 
la care aderă, de a respecta strategia „aplicării legii 
interne” şi de a sprijini cooperarea inter-statală în 
ceea ce priveşte asistenţa în domeniul investigării 
delictelor de terorism.

În cazul în care o grupare teroristă acţionează pe cont 
propriu, fără sprijin şi/sau adăpost oferit de către un 
actor statal, „aplicarea legii interne a unui stat” este 
singura cale legală de a lupta împotriva terorismului, 
alte state având dreptul doar să acorde asistenţă 
judiciară şi poliţienească şi să respecte prevederile 
convenţiilor internaţionale privind „extrădarea şi 
dreptul naţional de punere sub acuzare”.3

Pe de-o parte, normele de drept internaţional impun 
limite severe cu privire la legalitatea înlăturării unui 
regim politic care se face vinovat de complicitate la un 
atac armat săvârşit de o terţă parte. Pe de altă parte, 
însă, când o grupare teroristă beneficiază de sprijinul 
unui stat, mutatis mutandis avem de-a face cu o 
situaţie total diferită şi în acest caz o operaţiune 
militară poate fi privită ca un act de auto-apărare. 
Dar şi într-un astfel de context, o campanie militară 
împotriva terorismului este permisă de prevederile 
dreptului internaţional doar dacă aplicarea legii 
naţionale nu a dat rezultate. 

Ca legitimare a invocării de către un stat a dreptului 
la auto-apărare, operaţiunile militare pot reprezenta o 
opţiune în cazul eşecului aplicării principiului asigurării 
ordinii de drept de către actorii statali incriminaţi, în 
scopul atingerii următoarelor obiective:

• reinstaurarea legii şi ordinii în statele pe 
teritoriul cărora acţionează grupări teroriste;

• pedepsirea celor responsabili pentru declanşarea 
unor atacuri teroriste şi care au găsit refugiu pe 
teritoriul altor state;

• prevenirea unor viitoare atacuri ale unor 
grupări teroriste care deţin baze logistice pe 
teritoriul altor state.

Dar este oare legitimă declanşarea unei campanii 
militare împotriva unor state suspectate că adăpostesc 
terorişti? 

Deoarece, dacă nu poate fi dus un război clasic 
împotriva teroriştilor, cu siguranţă că un astfel de 
război poate fi purtat contra regimurilor politice 
care le oferă susţinere logistică sau azil. De la un 
anumit punct, pretind unii analişti, sprijinul unui 
regim politic pentru o grupare teroristă constituie 
o ameninţare suficient de gravă pentru a legitima 
declanşarea unui război în scopul înlăturării de la 
putere a celor care se fac vinovaţi de acest lucru.4

Justificarea potrivit căreia aceste state trebuie 
atacate este conferită de faptul că acţiunile lor: 

• îi fac răspunzători pentru faptul că erau informaţi 
despre acţiunile teroriste, dar nu au întreprins nimic 
pentru a le stopa;

• intervenţia împotriva lor constituie un element 
de descurajare, avertizând alte state cu privire la 
necesitatea sporirii vigilenţei faţă de posibilele 
grupări teroriste care acţionează pe teritoriul lor.5

De menţionat că opţiunea intervenţiei militare este 
cea mai facilă tactică antiteroristă. Cu toate acestea, 
operaţiunile de acest gen sunt organizate doar în 
circumstanţe speciale. Problema principală este că 
teroriştii nu reprezintă un mediu „bogat în ţinte”. 
Forţele armate sunt pregătite să desfăşoare şi 
operaţiuni terestre dar, în perioada post-operaţiune 
a ocupării unui teritoriu, nevoia de manevre defensive 
poate împiedica anihilarea completă a teroriştilor. La 
fel de real este că operaţiunile militare pot fi necesare 
în încercarea de a anihila sprijinul acordat de unele 
state grupărilor teroriste.6

Există două considerente care trebuie analizate în 
legătură cu acest aspect acest aspect:

• necesităţile de ordin militar, care permit 
desfăşurarea unor acţiuni care, în alte condiţii, nu ar 
fi fost etice. De exemplu, dacă nu există nici un alt 
mod de a ataca o ţintă atunci tacticile şi armele care 
în situaţii normale, sunt de neacceptat, devin legitime. 
Este totuşi important a nu se confunda „necesităţile” 
cu „oportunităţile” în declanşarea unor operaţiuni 
militare împotriva grupărilor teroriste. Există însă 
situaţii în care nu există alternative, fiind necesară 
iniţierea unui atac militar (de cele mai multe ori 
aerian);

• tendinţa grupărilor teroriste de a-şi amplasa bazele 
logistice în zone locuite de civili, în încercarea de 
a-i folosi drept scuturi umane. Atunci când este 
posibil nu trebuie precupeţit niciun efort pentru a 
separa ţintele de scuturile umane.

De menţionat că operaţiunile militare pentru 
combaterea terorismului nu sunt considerate conflicte 
armate convenţionale. Dacă înlăturarea unui 
regim politic reprezintă scopul acţiunii militare (de 
exemplu, răsturnarea regimului taliban), acest scop 
trebuie să fie strict motivat de lupta împotriva 
terorismului, ceea ce presupune ca operaţiunile 
militare să ia sfârşit în momentul în care bazele logistice 
ale grupărilor teroriste, aflate pe teritoriul statului atacat, 
au fost distruse. În caz contrar, operaţiunea militară se 
poate transforma în represalii. 

O altă chestiune se referă la problema „victimelor 
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colaterale”. Atacul armat împotriva grupărilor teroriste 
(ne referim, în primul rând, la atacurile aeriene) 
creează situaţii în care populaţia se află sub o directă 
ameninţare, din moment ce teroriştii nu au o uniformă 
care să-i trădeze şi folosesc civilii drept scuturi 
umane.

Care este nivelul acceptabil de „victime 
colaterale” în cazul unei intervenţii militare 
împotriva terorismului? Cu cât o campanie 
militară este mai prelungită, cu atât creşte şi riscul 
legat de pierderile de vieţi omeneşti din rândul 
civililor. Declaraţii precum „campania militară 
va dura atât timp cât va fi necesar” încearcă să 
evite problematica anterior menţionată inducând 
temeri în rândul populaţiei cu privire la riscul unei 
campanii militare pe termen lung.

Operaţiunea „Enduring Freedom” – studiu  
de caz

După atentatele teroriste din 11 septembrie 
2001, administraţia Bush a promovat o imagine 
victorioasă în lupta cu grupările teroriste, susţinând 
că operaţiunile militare din Afghanistan au fost doar în-
ceputul războiului împotriva terorismului internaţio-
nal. Guvernul american a recurs la personalizarea 
acestui conflict, Osama bin Laden fiind identificat 
cu „inamicul public nr. 1”. Astfel, campania mi-
litară din Afganistan, unde operaţiunile militare 
(raiduri aeriene, descinderea infanteriştilor marini 
etc.) erau uşor de filmat şi localizabile geografic, 
a fost identificată cu „războiul împotriva teroris-
mului”. 

Dorind să demonstreze că respectă prevederile 
articolul 51 al Cartei ONU, SUA invoca, în 
scrisoarea adresată Consiliului de Securitate, 
„dreptul la legitimă apărare”, menţionând că 
deţine dovezi „clare şi concludente” în legătură cu 
rolul jucat de Al Qaīda în comiterea atentatelor de la 
11 septembrie 2001, precum şi cu privire la faptul că 
guvernul taliban a permis folosirea teritoriului naţional 
ca bază logistică pentru organizarea operaţiunilor 
teroriste.7 

Din perspectivă istorică, este de menţionat 
că, la sfârşitul anilor ‘90, Afganistanul devenise 
„un rai al teroriştilor”, grupările insurgente de sorginte 
fundamentalist islamică ce acţionau în provincia 
separatistă Kaşmir instaurându-şi bazele logistice 
aici, cu sprijinul acoperit al serviciilor de informaţii 
pakistaneze. La fel a procedat şi Al Qaīda.

În ceea ce priveşte rolul jucat de SUA în Afganistan, 
Zbigniew Brzezinski afirmă că, în acea perioadă: 
„(...) rezistenţa afgană a fost susţinută de serviciile de 
informaţii ale SUA şi Arabiei Saudite cu armament 
în valoare de 6 miliarde de dolari, iar localitatea 
Khost, unde Osama bin Laden înfiinţase «o şcoală 
a terorismului», este binecunoscută de către agenţii 
CIA, (....) unii dintre mujahedin-ii folosiţi de CIA 
contra URSS instruindu-se în locaţia menţionată, 
sub comanda lui Osama bin Laden (...) Nu am 
forţat URSS să intervină în Afganistan, dar am creat 
premisele unei astfel de intervenţii. Această operaţiune 
era menită să-i atragă pe sovietici în capcana afgană. 
Pentru a realiza acest lucru, CIA şi aliaţii săi (Arabia 
Saudită şi serviciul de informaţii militare a Pakistanului 
– ISI) au sponsorizat mujahedin-ii cu milioane de 
dolari, ISI ocupându-se de pregătirea, echiparea, 
şi propaganda în rândul luptătorilor amintiţi”.8

În acelaşi sens, Sydney Morning Herald invoca, în 
27 septembrie 2001, legăturile dintre CIA şi ISI: „cu 
sprijinul CIA şi SDECE (serviciul de informaţii militar 
francez), ISI i-a pregătit pe mujahedin-ii din Afganistan 
pentru a lupta, în anii ‘80, împotriva URSS. Mohamed 
�onsaf, care a condus biroul ISI pentru Afganistan 
(din anul 1983 până în anul 1987), confirmă faptul că 
ISI a furnizat fonduri şi armament de provenienţă 
americană mujahedin-ilor”9.

Interesul manifestat de SUA în regiune a 
cunoscut însă o diminuare în timpul regimului 
taliban, în timp ce guvernul pakistanez a rămas 
puternic implicat în politica internă afgană, 
urmărind instalarea unui regim care să fie favorabil 
Pakistanului şi care să garanteze securitatea graniţei 
de vest a acestui stat. La rândul lor, Rusia şi India 
au oferit sprijin „Alianţei Nordului”, formată din 
uzbeci şi tadjici (oponenţi ai regimului taliban), 
iar Iranul a urmărit răsturnarea regimului taliban 
(ca urmare a asasinării unui grup de diplomaţi 
iranieni, în septembrie 1998, la Mazar-e-Sharif, 
dar şi din cauza tratamentului brutal la care era 
supusă minoritatea şiită din Afganistan).

Aceasta era situaţia internă a Afganistanului 
la momentul 11 septembrie 2001 când, în urma 
refuzului guvernului taliban de a-l preda pe Osama 
bin Laden, invocându-se articolul 5 al Tratatului 
Organizaţiei Nord Atlantice, la solicitarea SUA, a 
fost demarată operaţiunea „Enduring Freedom” (iniţial 
numită „Infinite Justice”, denumirea a fost modificată 
pentru a nu ofensa comunitatea islamică, deoarece 
religia islamică îi recunoaşte doar lui Allah dreptul 
de a impune justiţia divină).
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De asemenea se cuvine precizat că, în 
momentul declanşării intervenţiei militare, pe 7 
octombrie 2001, atentatele de la 11 septembrie 2001 
nu fuseseră încă revendicate de Al Qaīda. Totodată, 
la acel moment, nu exista nicio dovadă a participării 
talibanilor la comiterea acestora şi nici cu privire 
la capacitatea guvernului taliban de a-l extrăda pe 
Osama bin Laden. 

Cu toate acestea, declanşarea conflictului în 
Afganistan împotriva „terorismului apocaliptic” 
a fost considerat ca fiind „un război just” al 
SUA. Dar disproporţia dintre scopurile declarate şi 
folosirea unor „mijloace nelimitate şi formularea unor 
obiective excesive” au compromis rapid legitimitatea 
acestui demers. Folosirea disproporţionată a forţei 
în raport cu scopurile declarate a justificat apelul 
la declanşarea „războiului sfânt”. 

SUA au avut ocazia de a se debarasa de Al 
Qaīda, prin „lovituri chirurgicale” împotriva 
celor care au planificat şi executat atentatele de la 11 
septembrie 2001, fără a afecta populaţia afgană care 
devenise indiferentă, chiar ostilă faţă de „afganii 
arabi”. Nu din întâmplare, într-un discurs rostit în 12 
septembrie 2006, fostul preşedinte pakistanez Pervez 
Musharaf evidenţia riscul unei „noi talibanizări”, ca 
ameninţare strategică la adresa Afganistanului 
şi Pakistanului. „Proliferarea acestui tip violent 
de extremism religios este mai periculoasă chiar 
decât capacitatea operaţională a Al Qaīda şi trebui 
combătut în primul rând prin mijloace politice”, 
considera Musharaf.10

Obiectivul declarat al acestei campanii militare a 
fost capturarea lui Osama bin Laden şi a celorlalţi lideri 
Al Qaīda, prevenirea iniţierii de către această grupare 
de noi atentate teroriste şi înlăturarea regimului 
taliban. Drept urmare, până la finele lunii octombrie 
2001, forţele coaliţiei militare internaţionale distruseseră 
întreaga apărare anti-aeriană talibană, întreprinseseră 
acţiuni în teren împotriva rezidenţei din Kandahar 
a molah-ului Mohamed Omar, liderul talibanilor şi 
organizaseră atacuri concertate, împreună cu forţele 
anti-talibane, împotriva bazelor logistice Al Qaīda şi 
talibane. La 78 de zile de la începerea campaniei, 
un nou regim de guvernare era instaurat, iar forţele 
talibane şi celulele Al Qaīda mai acţionau doar 
izolat, în zone greu accesibile.11

Intervenţia militară a SUA a reuşit să evite ceea ce, 
în primele momente ale războiului, mulţi analişti se 
temeau că se va întâmpla: capcana în care SUA au 
căzut în cazul războiului din Vietnam sau URSS 
în Afganistan (nu cu mult înainte!). Acesta era, de 

altfel, unul dintre obiectivele lui Osama bin Laden, 
prin asasinarea, în 9 septembrie 2001, a liderului 
„Alianţei Nordului”, principala grupare care lupta 
împotriva regimului taliban. Privând SUA de un 
aliat în nord, unde Al Qaīda era privită ca o forţă 
străină, bin Laden spera să concentreze ostilităţile 
militare în sud, unde regimul taliban şi Al Qaīda se 
bucura de o popularitate sporită în rândul populaţiei 
paştune. Amintirea retragerii trupelor americane 
din Somalia (în 1993) şi legitimitatea conferită de 
retragerea armatei sovietice din Afganistan (în 1989) 
i-au făcut pe liderii Al Qaīda să creadă că armata 
SUA nu va rezista mult timp, în condiţiile unor 
pierderi masive.

Eşecul profeţiei lui bin Laden se datorează, 
în mare parte, succesului diplomaţiei americane, 
care a mizat pe Hamid Karzai (membru al unei 
mari familii paştune din regiunea Kandahar, care s-a 
disociat de mişcarea talibană şi care provenea din acelaşi 
trib cu fostul rege afgan), precum şi spijinului logistic 
şi tactic acordat de SUA „Alianţei Nordului”. În aceste 
condiţii, Al Qaīda a fost pusă în imposibilitatea 
de a aplica o strategie de gherilă fiind obligată să 
lupte cu unităţi grupate, pe care aviaţia americană 
le-a reperat cu uşurinţă.12

De menţionat că pierderea puterii politice de către 
regimul taliban, ca rezultat imediat al intervenţiei 
militare în Afganistan, nu a reprezentat şi anihilarea 
capacităţii lor militare. Faptul că forţele talibane 
nu mai deţin puterea politică în Afganistan nu este 
sinonim cu faptul că talibanii nu mai reprezintă o 
ameninţare, surse din Federaţia Rusă şi din India 
indicând o cifră de 10 mii de talibani arestaţi (în 
urma declanşării „războiului împotriva terorismului”, 
în luna octombrie 2001), dintr-o capacitate militară 
estimată la 40-50 mii de luptători.13

După căderea regimului taliban principalii 
actori politici afgani au semnat “Acordul de la 
Bonn”, menit să instaureze un guvern interimar 
care să asigure tranziţia în următorii ani. Liderul 
acestui guvern, Hamid Karzai, îngrijorat că liderii 
militari ai diverselor grupări etnice ar intenţiona 
preluarea puterii, i-a avertizat să se supună 
autorităţii guvernului nou creat.

Însă, conflictul permanent pentru deţinerea 
supremaţiei teritoriale dintre diversele grupări 
etnice din Afganistan reprezintă o realitate pe scena 
politică a acestui stat. Astfel, Abdul Rashid 
Dostum, liderul uzbecilor, care vizează obţinerea 
controlului regiunii nord-vestice a Afganistanului, 
este susţinut indirect de Turcia şi Uzbekistan, iar 
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Rusia şi India sprijină facţiunile tadjice în scopul 
excluderii de la putere a facţiunilor paştune, susţinute 
de SUA şi Pakistan.

Unele dintre aceste conflicte de ordin politic s-
au transformat în conflicte militare deschise. Un 
exemplu ar fi episodul de la Pol-e-Khamri, un 
centru industrial situat la nord de Kabul, unde 
trupe loiale generalului Mohammed Fahrid, etnic 
tadjic care dorea să devină ministrul Apărării, a 
înnăbuşit revolta unui trib local sprijinit de liderul 
uzbec Abdul Rashid Dostum.

Şi exemplele continuă: Gulbuddin Hekmatyar, 
unul dintre cei mai puternici lideri paştuni, liderul 
unei facţiuni a grupării “Hizb-e Islami”, care a 
beneficiat în trecut de susţinere logistică şi armament din 
partea SUA, susţine retragerea trupelor americane 
din Afganistan, acuzându-l pe preşedintele Hamid 
Karzai şi guvernul pe care acesta îl conduce că 
sunt “unealta SUA”.

De asemenea, cu prilejul împlinirii a opt ani de 
la declanşarea operaţiunilor forţelor internaţionale 
în Afganistan, Gulbuddin Hekmatyar a declarat că 
“războiul lansat de SUA împotriva talibanilor şi 
Al-Qaīda nu a fost justificat, deoarece atacurile de 
la 11 septembrie 2001 nu au fost comise de afgani”. 
CIA a încercat în repetate rânduri să-l asasineze 
pe Gulbuddin Hekmatyar, autorităţile americane 
fiind îngrijorate că acesta ar putea să se opună 
forţelor SUA în provincia Konar, aflată la graniţa cu 
Pakistanul, unde fidelii regimului taliban şi membrii 
Al Qaīda şi-au găsit refugiu, populaţia din această 
zonă fiind ostilă SUA şi Pakistanului. 

Un alt exemplu este cel al lui Akhtar 
Mohammad Usmani, liderul grupărilor talibane din 
sudul Afganistanului şi susţinător înfocat al lui Osama 
bin Laden. Oficialii americani au anunţat că 
maşina în care se afla acesta a fost lovită, în luna 
decembrie 2006, în timpul unor lovituri aeriene 
lansate de forţele coaliţiei în provincia Helmand, 
din sudul Afganistanului.14

Aşadar, rivalităţile interne continuă să reprezinte o 
constantă a spectrului politic din Afganistan, care va 
rămâne un „stat eşuat” în viitorul apropiat. Aceasta 
pare a fi şi strategia liderului talibanilor, mollah-
ul Mohamed Omar, care speră ca Afganistanul să 
devină „mormântul trupelor coloniale”. Osama bin 
Laden pare a fi de acord cu această strategie, cu 
ocazia comemorării a opt ani de la atentatele din 
11 septembrie 2001, cerând poporului american să 
facă presiuni asupra Guvernului SUA pentru a pune 
punct războaielor din Irak şi din Afganistan, în caz 

contrar Al Qaīda fiind decisă „să ducă un război 
de uzură împotriva SUA, în toate modurile posibile”. 
Osama bin Laden afirmă că preşedintele american 
Barack Obama este „asuprit” şi nu are puterea de a 
schimba cursul războaielor, fiind „ostaticul grupurilor 
de presiune şi în special al lobby-ului evreiesc”, 
avertizându-l că, „dacă urmează o politică diferită 
de cea a neo-conservatorilor, va cunoaşte aceeaşi 
soartă cu John F. Kennedy”.15

De cealaltă parte a baricadei, numărul 
scepticilor, care consideră că Afganistanul este 
Irakul lui Obama şi ameninţă să devină Vietnamul 
său, este în creştere!16

În acest sens, este de menţionat că majoritatea 
americanilor cred că războiul din Afganistan va 
avea acelaşi deznodământ cu cel din Vietnam, 
conform unui sondaj de opinie efectuat la nivel 
naţional. 60% din participanţii la sondajul dat 
publicităţii de CNN, în 19 octombrie 2009, s-au 
opus suplimentării numărului de trupe implicate în 
conflict, iar 52% sunt de părere că războiul din 
Afganistan, care durează de 8 ani, s-a transformat 
într-un conflict similar cu cel din Vietnam.17

Procentele date publicităţii de CNN sunt 
confirmate parţial şi de un alt sondaj de opinie, 
realizat de Universitatea Quinnipiac, care a indicat 
că un 65% dintre americani „sunt dispuşi ca 
militarii americani să lupte şi poate chiar să moară 
pentru a elimina ameninţarea reprezentată de teroriştii 
care operează din Afganistan”, doar 28% având 
o opinie contrară. Însă, 49% au fost de părere că 
SUA nu vor reuşi să elimine insurgenţa talibanilor, 
faţă de 38% care credeau într-un succes al misiunii. 
În timp ce majoritatea americanilor au considerat că 
intervenţia din Afganistan este „un lucru bun”, 
50% dintre cei chestionaţi s-au declarat îngrijoraţi 
că trupele lor vor rămâne acolo mult timp, iar 
32% au considerat că SUA „se îndreaptă spre 
un nou Vietnam”. Numai 38% s-au pronunţat 
pentru trimiterea de întăriri, în timp ce 28% dintre 
respondenţi au opinat pentru o reducere a prezenţei 
americane, iar 21% pentru menţinerea numărului 
de soldaţi.18

Totuşi, Barack Obama a ordonat suplimentarea 
numărului soldaţilor americani din Afganistan, 
o schimbare semnificativă de strategie care să 
permită schimbarea cursului războiului. Conform 
lui Obama, SUA nu şi-au încheiat misiunea 
împotriva Al Qaīda în Afganistan, nereuşind să 
pună în practică o strategie optimă pentru a distruge 
bazele logistice ale teroriştilor. Bush nu a făcut 
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altceva decât să adopte o strategie rigidă, specifică 
modului de purtare a conflictelor în secolul al 
XX-lea, conform căreia terorismul internaţional, 
ameninţarea asimetrică care a marcat debutul 
secolului al XXI-lea, poate fi înfrânt prin invadarea 
şi ocuparea unui stat. 

Această strategie a deturnat sensul apelului la 
solidaritate împotriva terorismului internaţional, 
lansat după atentatele din 11 septembrie 2001 
şi a legitimat declanşarea unui război împotriva 
unui stat care nu a avut nicio vină în comiterea 
acestor atentate. Este adevărat că, în septembrie 
2001, Obama a susţinut declanşarea războiului 
din Afganistan. La acea dată, regiuni întregi din 
Afganistan erau controlate de talibani şi un 
amestec de terorism, droguri şi corupţie ameninţau 
să copleşească acest stat. Dar, în prezent, soluţia pentru 
îndeplinirea obiectivelor urmărite de coaliţia 
internaţională condusă de SUA în Afganistan nu 
este numai militară, ci şi politică şi umanitară!19 

În loc de concluzii....

Obama este decis să continue acest război 
deoarece este unul din punctele-forte ale campaniei 
sale electorale. Un semnal în acest sens îl 
reprezintă decizia SUA de a anunţa suplimentarea 
semnificativă a trupelor din Afganistan, cel mai 
probabil cu 45.000 de soldaţi. După întrunirea 
pe care a avut-o cu specialiştii săi, Barack Obama 
a decis suplimentarea trupelor din Afganistan cu 
40.000 de soldaţi. Decizia vine pe fondul cererii făcute 
de generalul Stanley McChrystal, comandantul 
trupelor americane din Afganistan.20 

Scopul suplimentării trupelor SUA din 
Afganistan este de a asigura securizarea zonelor 
populate din Afganistan şi de a contracara ofensiva 
insurgenţilor talibani şi a luptătorilor Al Qaīda, în scopul 
asigurării condiţiilor optime de retragere a trupelor într-
o abordare de tip “big bang”, strategie similară cu cea 
aplicată de administraţia Bush în Irak. Ca o deosebire, 
Obama este mai ambiţios decât predecesorul sau, prin 
faptul că a stabilit un termen-limită pentru această 
retragere. 

Obama a justificat suplimentarea numărului 
soldaţilor americani prin faptul că ameninţarea 
teroristă din partea Al Qaīda are epicentrul în zona 
de frontieră a Afganistanului cu Pakistanul, ameninţare 
sporită de ofensiva Al Qaīda şi a talibanilor asupra 
unui Pakistan nuclear. În acest context strategic, 
retragerea totală a trupelor SUA din regiune este 

condiţionată de anihilarea acestor ameninţări la 
adresa securităţii internaţionale. 

Nu în ultimul rând, retragerea trupelor coaliţiei 
militare internaţionale din Afganistan este condiţionată 
de capacitatea forţelor de securitate afgane de a 
asigura ordinea internă, estimându-se că antrenarea 
accelerată a acestor trupe ar permite acest lucru, 
începând cu iulie 2011. 

De aceea, Obama insistă pe necesitatea “antrenării 
şi creşterii numărului de militari ai forţelor de securitate 
afgane, astfel încât aceştia să poată asigura pacea în 
ţara lor”, sens în care trupele coaliţiei “vor accelera 
eforturile pentru a construi o armată afgană de 134.000 
de soldaţi şi o poliţie de 82.000 de membri, până în 
2011”. 

Respingând orice analogie între Afganistan şi 
Vietnam, Obama a dat asigurări că, după 18 luni, 
adică începând din iulie 2011, trupele americane 
„vor începe să se întoarcă acasă”...
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ORIGINILE INTELECTUALE  
ALE RADICALISMUL ISLAMIC: 

JIHADISM NAŢIONALIST VERSUS 
JIHADISM GLOBAL 

  Mihaela MATEI

Articolul propune o analiză a originilor 
ideologiei radicalismului islamic pe baza căreia 
argumentează existenţa unor diferenţe politice şi 
intelectuale între jihadismul naţionalist, salafist, 
jihadismul „balanţei de putere” între Arabia 
Saudită şi Iran şi jihadismul global, postmodern 
al Al Qaeda. Analiza celor trei curente decriptează 
cauzele apariţiei lor în evoluţiile statului arab 
după decolonizare, eşecul panarabismului şi 
competiţia pentru influenţă în Orientul Mijlociu. De 
asemenea, articolul evaluează atât raportul dintre 
regimurile politice şi curentele radicalismului, cât 
şi modul de structurare a discursului jihadist bazat 
pe importuri ideatice europene şi pe asumarea 
cauzelor anti-imperialismului naţionalist.

Cuvinte-cheie: ideologii islamiste; radicalism 
islamic; panarabism; jihad(ism); salafism; 
Orientul Mijlociu; Revoluţia Iraniană; terorism.

Radicalismul islamist este un fenomen al 
modernităţii, pe care unii autori îl localizează 
temporal în perioada decolonizării (considerând 
că ar fi apărut simultan cu naţionalismul arab), în 
vreme ce alţi autori îl plasează chiar mai târziu – 
pornind de la faptul că activismul politic islamist 
a debutat ca radicalism (atacuri teroriste, asasinate 
politice) abia în anii ‘70 prin asasinarea unor lideri‘70 prin asasinarea unor lideri70 prin asasinarea unor lideri 
politici şi învăţaţi religioşi în Egipt şi, respectiv, 
în perioada războiului civil din Liban. În pofida 
culturii mass media care identifică teroristul cu 
un barbar eşuat în modernitate, într-o cruciadă a 
civilizaţiilor, islamismul radical este o ideologie 
modernă, cu multe împrumuturi conceptuale 
din tezele marxiste sau anarhismul european, 
suprapuse peste origini intelectuale diverse şi 
deservind, de fapt, scopuri politice foarte diferite.

Pentru a înţelege apariţia şi dezvoltarea 

radicalismului islamic este necesară o analiză 
a surselor ideologice ale acestuia, precum şi 
a transformărilor majore care au marcat acest 
curent pe tot parcursul secolului XX. Chiar 
dacă islamiştii radicali sau terorişti se revendică 
discursiv de la aceleaşi surse de legitimitate 
clasică, reinterpretate într-o grilă modernă sau 
post-modernă (filosoful medieval Ibn Taymiyya, 
care legitimează lupta împotriva necredincioşilor, 
jihadul împotriva invaziei mongole, wahabbismul 
puritan al secolului al XVIII-lea, revivalismul 
secolului al XIX-lea), atât obiectivele, cât şi modul 
lor de exprimare sunt foarte diferite. De asemenea, 
formele de manifestare ale radicalismului islamic 
sunt diferite, de la integrismul politic la terorism, 
de la opoziţie faţă de regimuri dictatoriale, la 
susţinerea ideologică a teocraţiilor din Iran sau 
Sudan1. Olivier Roy opune „panislamismului 
sunnit”, pe care îl defineşte ca un radicalism 
naţionalist, curentul neo-salafist, apărut în Arabia 
Saudită în anii ’80, ce este în primul rând islamic,’80, ce este în primul rând islamic,80, ce este în primul rând islamic, 
global şi marcat de disensiunile interne ale 
Islamului (anti-şiit şi antisectar)2. 

Pornind de la obiectivele şi discursul acestor 
mişcări, am împărţit radicalismul, denumit în 
continuare şi jihadism, în trei mari categorii:

1. Jihadismul naţionalist post-colonial – Fraţii 
Musulmani, Hamas, Hizballah, pentru a cita cele 
mai cunoscute organizaţii;

2. Jihadismul „balanţei de putere” – Revoluţia 
Iraniană în opoziţie cu militantismul financiar al 
Arabiei Saudite;

3. Jihadismul global – început prin rezistenţa 
mujahedinilor din Afganistan faţă de ocupaţia 
sovietică şi culminând cu apariţia Al Qaeda.

Trebuie precizat că aceste definiţii se referă la 
forme de jihadism apărute în conjuncturi politice 

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2010 2�

şi temporale diferite, dar, în practică, există 
grupuri şi facţiuni care trec dintr-un curent în 
altul, există finanţări şi susţineri care determină 
loialităţi teroriste transversale. Terorismul islamist 
nu are mai mult de patruzeci de ani de existenţă 
efectivă, chiar dacă, prin efectele sale a dobândit 
în mod cert cea mai mare vizibilitate mediatică 
acordată vreodată vreunei evoluţii sau doctrine a 
Islamului politic. Încercările „neo-orientaliste” de 
a plasa acest fenomen în centrul unei confruntări 
istorice cu Occidentul (Bernard Lewis, Samuel 
Huntington)3, nu ţin cont, însă, de istoria politică 
a Islamului şi nici de faptul că radicalismul este 
o mişcare cu origini şi raţiuni multiple, din care 
doar o mică parte poate fi asimilată Al Qaeda şi 
jihadismului global. 

Sayyed Qutb: Jihadismul naţionalist  
şi Fraţii Musulmani

Debutul intelectual al radicalismului islamic 
şi al jihadismului este simultan cu lansarea pe 
piaţa ideilor a tezelor unuia din membrii Frăţiei 
Musulmane din Egipt, Sayyed Qutb. Cronologic, 
radicalismul a fost consolidat prin Revoluţia 
Islamică din Iran şi a devenit ulterior principala 
sursă de legitimare nu numai a mişcărilor radical 
islamiste naţionale (Hamas, Hizballah), ci şi a 
terorismului global întruchipat de Al Qaeda. 

Sayyed Qutb (1906-1966), purtătorul de cuvânt 
al Fraţilor Musulmani şi principalul lor contact 
cu partidele comuniste, a fost cel care a definit 
în termenii contemporani salafismul militant, 
radical. Doctrina �utbistă a fost caracterizată de 
unii analişti drept „leninism în haine islamiste”, 
deoarece era influenţată de critica marxistă şi 
cea fascistă asupra capitalismului şi societăţii 
de consum. Transformarea sa personală, dintr-
un admirator al Occidentului, funcţionar în 
Ministerul Educaţiei, critic literar şi naţionalist 
arab, într-un militant islamist radical, a influenţat 
şi inspirat mulţi intelectuali care ulterior au intrat 
în organizaţiile teroriste. Orientarea sa extremistă 
a apărut pe fondul radicalizării poziţiei guvernului 
egiptean faţă de Fraţii Musulmani în anii 1950-
1960, anterior aliaţi ai lui Abdel Gamal Nasser, şi 
s-a transpus iniţial într-o critică a capitalismului 
în lucrarea Milestones (denumirea traducerii în 
engleză a textului)4. De asemenea, radicalismului 
lui Qutb marchează o reacţie a naţionaliştilor 
arabi faţă de înfiinţarea statului Israel, percepută 

ca o trădare din partea fostelor puteri coloniale. 
Acuzat de încercarea de a-l asasina pe Nasser, 
Qutb îşi dezvoltă tezele revoluţionare în cei zece 
ani petrecuţi în închisoare, pornind de obsesia 
guvernării dictatoriale şi a „sufocării” politice şi 
sociale a Islamului. 

Qutb dezvolta conceptul de hijra – emigrare, 
pornind de la metafora experienţei Profetului 
Muhammad la Medina – care ar trebui să 
marcheze procesul de creare a unei adevărate 
societăţi islamice. Într-o primă etapă, adevăraţii 
musulmani trebuie să-şi afirme şi să-şi proclame 
credinţa printr-o da’wa în faţa comunităţii 
păgâne. În următoarea etapă, cele două lumi, 
lumea Islamului şi cea păgână (jahiliyya) trebuie 
separate (mufassala). De aceea, musulmanii 
trebuie să urmeze migrarea lui Muhammad la 
Medina ca model ideal; această nouă hijra nu 
înseamnă separare fizică sau migrare efectivă, ci 
separare spirituală, reorganizare socială în grupuri 
izolate complet de societatea păgână care le 
înconjoară. După consolidarea acestei “migrări” 
în interiorul societăţii musulmane, se poate lansa 
cu adevărat războiul sfânt împotriva ereticilor, 
necredincioşilor şi falşilor musulmani, cu scopul 
înlăturării liderilor politici apostaţi şi instaurării 
unei societăţi bazate pe legea islamică, Sharia. 
Ideologia lui Qutb este astfel orientată spre modul 
în care trebuie să funcţioneze grupările islamiste 
din statele cu guverne autoritariste, represive şi 
anti-islamiste, pentru a lupta împotriva jahiliyya5. 

Datorită autoritarismului şi represiunii, 
dominante în acea perioadă în lumea arabă, Qutb 
a susţinut că nu există şanse pentru o schimbare 
guvernamentală, ci singurul mod de realizare 
a societăţii islamice este prin război, prin jihad, 
împotriva autorităţilor şi împotriva susţinătorilor 
lor coloniali sau neo-coloniali – atât Occidentul, 
cât şi URSS. Musulmanii care refuză să participe 
în jihad, vor deveni apostaţi şi vor fi excomunicaţi 
(takfir) şi ucişi alături de inamicii necredincioşi 
ai Islamului. Pe de altă parte, jihadul lui Qutb nu 
se raportează la terorism, ci la o luptă armată, o 
revoluţie internă pentru înlăturarea dictaturii; 
ulterior, societatea islamică trebuie să continue 
lupta pentru a extinde „casa credincioşilor”, prin 
consolidarea puterii islamice şi lansarea unui 
război clasic, convenţional împotriva puterilor 
colonialiste.

Spânzurarea lui Sayyed Qutb, în 1966, a 
alimentat transformarea acestuia dintr-un obscur 
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exponent al radicalismului egiptean într-un 
ideolog al mişcărilor radicale din întreg spaţiul 
Maghrebului şi Orientului Mijlociu. Multe grupuri 
şi formaţiuni de opoziţie, reprimate de guvernele 
proprii, şi-au apropriat teza jihadului susţinută 
de Qutb, iar în Egipt, pe lângă Fraţii Musulmani, 
au apărut o multitudine de grupări radicale, 
proliferând pe tot parcursul anilor ’70 (Jamaat al-’70 (Jamaat al-70 (Jamaat al-
Jihad, Jamaat-Islamiyya, Takfir wal Hijra, Tinerii 
lui Muhammad sau Organizaţia de Eliberare 
Islamică etc). Reprezentanţii radicali ai Fraţilor 
Musulmani, inclusiv Muhammad Qutb, fratele lui 
Sayyed, au fost expulzaţi din Egipt răspândindu-
se în diferite ţări din Orientul Mijlociu, printre 
care Arabia Saudită, Siria, Irak, Iordania, Liban. 
Muhammad Qutb a fost susţinut financiar de 
clericii wahhabişti şi ajutat să publice în Arabia 
Saudită scrierile fratelui său şi să creeze reţele de 
distribuţie în întreaga regiune.6

Qutb a creat şi emuli ideologici, printre aceştia 
John Esposito7 menţionându-l pe Abdessalam 
al-Farag, membru al Jihadului Islamic, care 
a scris un volum intitulat „Datoria/obligaţia 
neglijată”. Farag consideră că declinul societăţii 
musulmane a fost accelerat de cei care au încercat 
să promoveze teza jihadului paşnic, non-violent; 
restaurarea adevăratului Islam nu se poate realiza 
dacă această datorie sfântă a musulmanilor nu este 
îndeplinită aşa cum spun Coranul şi textele sfinte. 
Farag merge mai departe, afirmând că Jihadul este 
de fapt al Şaselea Pilon al Islamului (alături de 
shahada, post, rugăciune, milă, pelerinaj) pe care, 
în mod intenţionat, ulama l-au uitat sau l-au trecut 
sub tăcere. Mulţi învăţaţi musulmani au criticat 
interpretarea lui Farag asupra textului coranic, 
afirmând că jihadul trebuie înţeles ca pur defensiv, 
ca rezistenţă la opresiune nu doar în lumea arabă, 
ci în întreaga lume. 

După 11 septembrie 2001, învăţaţii religioşi 
(ulama) moderaţi, precum tele-predicatorul �usuf 
Qaradawi, au condamnat atentatele teroriste 
suicidare, invocând faptul că textele sfinte nu 
permit, nici în Islam, nici în creştinism, sinuciderea, 
deoarece viaţa este dată de Dumnezeu, iar America 
nu constituie o ţintă care să permită transformarea 
teroristului în „martir”8. Bernard Lewis subliniază 
faptul că noul Jihad nu este decât o interpretare 
greşită a textelor Coranului, deoarece, conform 
şcolilor de drept islamic, jihadul este un război 
sfânt condus după regulile şi cu limitările 
dreptului clasic al conflictelor militare, care 

interzice masacrele gratuite şi uciderea civililor 
nevinovaţi9.

Pe de altă parte, dezvoltarea �utbismului 
şi jihadismului în lumea arabă marchează, în 
opinia lui Kepel,10 eşecul egiptean de a trasa 
o formulă de antantă sau cooperare pe cei trei 
piloni ai puterii sau loialităţii publice – puterea 
politică întruchipată de rais (preşedinte), puterea 
religioasă tradiţionalistă (învăţaţii, ulama) şi noul 
revivalism salafist (care solicită reforma modului 
de aplicare a dreptului islamic). Teza lui Kepel, 
susţinută şi de alţi analişti precum Shireen Hunter, 
John Esposito, Francois Burgat etc, se bazează 
pe analiza eşecului acelui gentlemen agreement 
propus de Anwar al-Sadat, preşedintele Egiptului, 
în relaţia cu exponenţii moderaţi ai Fraţilor 
Musulmani. Schimbând politica lui Nasser, Sadat 
a încercat stimularea emergenţei unei mişcări 
islamiste, conservatoare din perspectiva doctrinei 
sociale, care să ofere sprijin politic guvernului, 
iar în contrapartidă să i se garanteze o largă 
autonomie culturală şi ideologică. Acest proiect 
presupunea reunirea islamiştilor moderaţi, a ulama 
şi a simpatizanţilor Fraţilor Musulmani într-o nouă 
formă de burghezie religioasă, de intelligentsia 
islamistă, care să acţioneze pentru delegitimarea 
radicalilor din rândul păturilor foarte sărace ale 
populaţiei. Însă, odată cu uciderea unei ulama de 
către adepţii Takfir wal-Hijra, pactul nu a putut 
fi respectat, iar extinderea grupurilor radicalizate 
(multe în competiţie chiar cu Fraţii Musulmani), a 
condus finalmente la asasinarea lui Sadat de către 
susţinătorii jihadismului lui Faraj.

Mulţi analişti ai ideologiei jihadiste consideră 
că, de fapt, combinaţia ulterioară dintre Qutb-
�utbism şi finanţele saudite, precum şi perpetuarea 
persecuţiilor politice şi a guvernelor autoritare, 
au fost factorii principali care au legitimat şi 
creat premisele apariţiei organizaţiilor teroriste 
contemporane11.

Frăţia Musulmană şi �utbismul se înscriu, 
alături de organizaţii precum Hamas şi 
Hizballah, în ceea ce poate fi numit jihadismul 
naţionalist. Indiferent de forma sa de exprimare 
în diferite state (activism politic, guerrila internă, 
opoziţie democratică), jihadismul naţionalist se 
caracterizează prin împrumutarea tezelor luptei 
anticoloniale şi a tiers-mondismului şi transferarea 
lor într-o grilă religioasă: lupta împotriva 
Occidentului se referă la inamicul colonial, 
reinstaurea legii islamice, Sharia, se raportează la 
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problematica independenţei formale, dar nu reale 
a noilor guverne post-coloniale faţă de „patronii” 
occidentali, în vreme ce reislamizarea societăţii 
este un proiect similar celui de revenire la cultura 
arabă, de re-naţionalizare a educaţiei şi sistemului 
de organizare administrativă după decolonizare12.

Naţionalismul arab exprimat de fondatorii 
Baathismului în Siria (Michel Afla� şi Salah-
ul-Din Bitar) s-a bazat pe un import ideatic al 
activismului european, format pe baza filosofiei 
„poporului” (volk) al lui Herder şi Fichte. În 
contrapartidă, radicalismul islamic, privat de 
resursa „activismului politic”, inexistent în Coran 
în înţelesul său modern, recurge la un transfer 
ideatic, prin care stindardul „cruciadei” anti-
occidentale şi post-coloniale este ulterior preluat 
de la un naţionalism şi panarabism în declin (mai 
ales după înfrângerea suferită în războaiele cu 
Israelul din 1967 şi 1974). Această teză este cu 
atât mai evidentă în alte două cazuri de „jihadism” 
naţionalist: apariţia Hamas şi „islamizarea” cauzei 
palestiniene şi, respectiv, dezvoltarea Hizballah 
şi rolul său în politica libaneză (deşi ultimul caz 
revine parţial şi următoarei forme de jihadism, 
determinată de apariţia teocraţiei iraniene).

Pe fondul acuzaţiilor de politicianism şi 
corupţie la adresa Fatah şi Organizaţiei de 
Eliberare a Palestinei, Fraţii Musulmani reuniţi 
în jurul şeicului Ahmed �assine difuzează în 
1987 un manifest al Mişcării de Rezistenţă 
Islamică (Harakat al Mouqawama al Islamiyya), 
noua mişcare devenind, prin iniţialele sale, 
Hamas (care înseamnă şi „zel”). Naşterea 
Hamas a însemnat o mişcare de „re-islamizare” 
a societăţii palestiniene, adresată tinerilor săraci 
şi frustraţi din Gaza, îndemnaţi la o viaţă pioasă, 
cu interzicerea oricăror „importuri” sociale non-
islamice (băutura, hainele occidentale, renunţarea 
la voal de către femei), care atingea un scop 
dublu. Pe de o parte, adăuga o dimensiune etic-
religioasă luptei împotriva Israelului, pe de altă 
parte, profita de clivajele sociale existente în 
rândul palestinienilor, înlocuind elitele laice ale 
OLP şi clasele de mijloc cu păturile sociale sărace, 
ale căror frustrări erau exploatate în cadrul noii 
ideologii şi canalizate religios13. Dacă apariţia 
Hamas, într-o primă instanţă, a fost considerată 
un avantaj pentru liderii israelieni, pentru că 
diviza unitatea inamicului, ulterior, Tel Aviv-ul a 
realizat că mutarea conflictului în zona religioasă 
conducea la extinderea ideologică a Intifadei: 

Hamas preluase ideile lui Qutb cu privire la jihad ca 
datorie personală a fiecărui musulman (fard’ayn) 
– opuse datoriei colective din Islamul tradiţionalist 
– şi le asimilase unei teorii a războiului în care 
terorismul devenea o obligaţie a fiecărui individ 
împotriva „ocupaţiei israeliene”14.

Kepel trasează o paralelă interesantă între 
politica lui Anwar al Sadat şi cea a Israelului. 
Preşedintele egiptean a sprijinit apariţia acelei 
jama’at al islamiyya în facultăţi pentru a contracara 
efectele în rândul studenţilor ale doctrinelor de 
stânga şi nasserismului pro-sovietic; ulterior, a 
ajuns să contracareze curentele islamiste pe care 
tot el le sprijinise şi care se ridicaseră împotriva 
sa. La fel, Israelul a susţinut, indirect şi mediat, 
înfiinţarea Hamas pentru a deturna legitimitatea 
populară a OLP şi a-i crea lui �asser Arafat un 
inamic “din interior”, ajungând în final să constate 
că noul pericol a ajuns mult mai mare şi să aresteze 
sute de membri ai Hamas şi Fraţilor Musulmani, 
în frunte cu fondatorul mişcării, şeicul �assine15. 

Hizballah, ca grupare militantă şi, din 1992, 
partid politic, reprezintă o reacţie şiită, dar 
încadrabilă mutatis mutandis în salafismul sunnit, 
la ocuparea Libanului de către Israel, mişcare care 
a beneficiat de susţinerea puternică a teocraţiei 
iraniene, dar şi de sprijinul logistic al unor regimuri 
laice, anti-islamiste, cum este cel din Siria. 
Hizballah s-a impus în plan intern prin erijarea în 
protectorul minorităţii şiite, cea mai săracă, dar şi 
cea mai numeroasă din Liban, apărătorul cauzei 
palestiniene şi al refugiaţilor palestinieni din 
campusurile din sudul ţării. Şi-a dobândit în anii 
‘80 legitimitatea terorist-naţionalistă prin atacarea80 legitimitatea terorist-naţionalistă prin atacarea 
forţelor SUA dislocate în Liban şi uciderea a sute 
de americani, iar ulterior prin atacarea soldaţilor 
israelieni. Mai mult, pe aceeaşi linie cu Fraţii 
Musulmani şi cu Hamas, Hizballah a organizat 
reţele de sprijin şi asistenţă socială, a construit 
spitale, şcoli şi orfelinate, chiar şi o ligă de fotbal, 
substituindu-se în bună măsură, ca şi islamismul 
palestinian, unor autorităţi statale incapabile 
să asigure aceste nevoi propriilor populaţii. 
Şeicul Muhammad Hosein Fadlallah, ideologul 
Hizballah, a inclus o abordare „revoluţionar-
marxistă” în tezele sale, pledând pentru crearea 
unui „Comitern islamist” şi pentru susţinerea 
mişcărilor „revoluţionare” islamiste peste tot în 
lumea arabă. Discursul său porneşte de la premisa 
că „revoluţia este dorinţa lui Allah”, o variantă 
ideologică a militantismului greu de descifrat prin 
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prisma Coranului şi Sunna, deoarece şi limbajul 
este altul. Este limbajul modernităţii europene, 
după cum vom vedea împrumutat prin intermediul 
teocraţiei iraniene, şi nu limbajul coranic16.

Efectele propagării comunicaţiilor şi mass 
media în Orientul Mijlociu au ajutat în crearea 
unei adevărate mitologii urbane moderne şi post-
moderne a jihadismului naţionalist. Mitologia 
naţionalismului arab se regăseşte transformată 
şi filtrată prin simboluri religioase (semiluna, 
versetele din Coran alături de pistoale mitralieră) 
şi creează o propagandă care atrage atât sprijinul 
generaţiilor în vârstă, care au trăit în perioada 
colonialistă, cât şi al generaţiilor tinere, ale 
Islamului pe internet. Fin antropolog al lumii 
musulmane, Akbar Ahmed realizează o serie de 
studii şi sondaje în diferite state arabe, conchizând 
că există o „naraţiune” a jihadismului cu o puternică 
susţinere populară: pentru tinerii din Siria, Egipt, 
Liban, figuri precum Hassan Nasrallah (secretarul 
general al Hizballah) sau Khaled Meshal (liderul 
Hamas aflat în exil) sunt eroi populari, oameni 
care „ştiu ce vor”, „apărători ai musulmanilor 
din întreaga lume”17. Se poate afirma, fără dubiu, 
că ei sunt adevăraţii moştenitori ai mobilizării 
arabe împotriva colonialismului de la începutul 
secolului XX, deşi aceasta nu a avut nimic de a 
face cu Islamul politic jihadist.

Jihadismul „balanţei de putere”: Revoluţia 
Iraniană versus militantismul saudit

La sfârşitul anilor ‘80 şi începutul anilor‘80 şi începutul anilor80 şi începutul anilor 
’90, se poate remarca apariţia unei falii între 
salafismul pietist, academic (salafiyya al-
ilmiyya) şi jihadismul militant salafist (salafiyya 
al jihadiyya), cu o ascensiune rapidă a celui 
din urmă datorată în bună măsură unor evoluţii 
geostrategice importante în Orientul Mijlociu. 
Revoluţia iraniană şi-a consolidat puterea şi 
influenţa regională şi a lansat un proces de export 
revoluţionar în alte state, intrând în coliziune cu 
Arabia Saudită în ceea ce priveşte leadershipul 
regional, legitimitatea religioasă, dar şi tendinţa 
de expansiune a şiismului în spaţiul sunnit.

Am numit acest val de radicalism islamist 
jihadismul „balanţei de putere”, pentru că, de fapt, 
se divide în două curente aflate în opoziţie, care 
s-au consolidat reciproc, unul împotriva celuilalt. 
Noul salafism militant al Arabiei Saudite definit 
ca „frontul refuzului” s-a dezvoltat în răspuns la 

ameninţarea exportului fundamentalismului şiit în 
lumea arabă. Proamericani, regalişti şi wahhabişti, 
deci în mod direct şi deschis anti-şiiţi, saudiţii 
reprezentau principala ameninţare la adresa noii 
legitimităţi a primului Stat islamic creat vreodată, 
republica iraniană. Mai mult, ei beneficiau de 
consacrarea religioasă conferită de faptul că 
deţineau pe teritoriul propriu locurile sfinte ale 
Islamului (Mecca şi Medina)18.

Revoluţia islamică şi răsturnarea şahului în 
1979 au avut un impact major asupra ideologiilor 
radicalismului islamic pe trei paliere: în 
primul rând, crearea primului stat islamic cu o 
Constituţie bazată pe Sharia; în al doilea rând, 
revoluţionarea gândirii tradiţionaliste a ulama 
şiite şi introducerea unor teze şi concepte moderne 
în descifrarea preceptelor Islamului; în al treilea 
rând, redescoperirea originilor intelectuale ale 
radicalismului şi jihadismul lui Qutb19.

Khomeini a fost iniţial un învăţat religios 
conservator, îngrijorat de politicile accelerate 
ale şahului de modernizare socială, care îşi 
schimbă orientarea la începutul anilor ‘70,‘70,70, 
din fundamentalism în „totalitarism” islamic, 
chemând la revoluţie şi la crearea unui stat al 
Sharia şi considerând că orice alte modele de 
stat în lumea arabă sunt „idolatre” şi fac parte 
din jahiliyya. Doctrina sa este complet novatoare, 
deoarece şiismul tradiţional se fundamentează 
într-o abordare politic �uietistă. Şiiţii se consideră 
persecutaţi de sunniţii majoritari şi apreciază că 
regatul terestru nu este cel ideal, coranic, dar 
trebuie să aştepte venirea lui Mahdi-Messia pe 
pământ (identificat de şiiţii duodecimani în al 
douăsprezecelea imam, Imamul dispărut) pentru 
ca acesta, odată reînviat, să aducă ordinea divină, 
sacră în afacerile mundane şi să facă dreptate 
şiiţilor. Khomeini, în schimb, propune revoluţia 
în prezent şi, mai mult decât atât, o transformă 
într-un obiectiv islamic, trans-sectar şi nu o cauză 
a şiismului.

Khomeini respinge tradiţia pasivă şiită, 
înlocuind-o cu un mahdism militant care afirmă că 
oamenii sunt datori să pregătească ei înşişi venirea 
lui Mahdi printr-un program de re-islamizare a 
societăţii. Singurul mod de a scăpa de regimurile 
opresive este revoluţia gândirii şi acţiunii, care 
va fi declanşată de venirea pe pământ a Imamului 
dispărut şi care va conduce la înlocuirea tuturor 
religiilor lumii cu Islamul, la dispariţia statelor 
şi frontierelor, a raselor şi naţiunilor, a partidelor 
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politice şi a falşilor profeţi20. Conform lui 
Khomeini, Islamul a decăzut şi a fost afectat de 
interpretările intenţionat eronate promovate de 
misionarii şi orientalişti creştini şi de ofensiva 
ideatică şi politică a evreilor, de aceea trebuie 
ca jihadul împotriva lor să fie o datorie sfântă 
a oricărui musulman (teza �utbistă a datoriei 
individuale opusă celei colective)21. Ayatollahul nu 
vede nicio contradicţie între unificarea completă a 
religiosului cu politicul şi participarea ulama la 
guvernare şi introducerea unor idei progresiste 
despre modernizarea administrativă după modele 
de regim politic aparţinând tradiţiei europene. 

Practic, Khomeini traduce limbajul revoluţionar 
marxist şi sloganurile chemând la unirea forţelor 
celor oprimaţi împotriva capitalismului occidental 
în termeni religioşi şi merge până la a defini în 
Constituţie termenul de „republică islamică” 
(giumhuriyya islamiyya), în condiţiile în care, 
în tradiţia politică islamică, nu exista nicio 
formă de republicanism. Pentru ca politicul să 
fie complet subordonat religiosului, Khomeini 
înfiinţează, pornind de la interpretarea proprie 
a unei anumite tradiţii şiite, instituţia Velayat-e 
Faqih (Gardianul Legii, Ghidul Suprem) care, în 
teorie, supraveghează modul în care preşedintele 
statului îşi exercită atribuţiile şi oferă orientări 
legale şi etice islamice22. Mulţi autori subliniază 
că, de fapt, crearea a două hiper-birocraţii 
politice şi religioase, introducerea unor drepturi 
speciale pentru Gardienii Revoluţiei (Pasdaran), 
menţinerea unei forme de pluralism controlat, 
au condus la re-crearea, sub vălul unui discurs 
religios, a unui sistem politic similar celui pe care 
l-a înlocuit, al Shahului Reza Pahlavi, dictatorial, 
corupt şi ineficient23. Sau, aşa cum sublinia Oliver 
Roy, atunci când totul devine islamic, nimic nu 
mai este de fapt islamic24. Aplicarea Sharia a 
dus doar formal la subordonarea politicului faţă 
de religie, în realitate raportul fiind inversat: 
politizarea excesivă a religiei a transformat-o într-
un instrument al guvernării iraniene, prin discurs, 
prin apelul la legitimitatea coranică. Khomeini 
este cel care, mai mult decât orice alt ideolog 
înaintea sa, a „secularizat” de facto Islamul.

Exportul Revoluţiei Islamice a devenit unul 
din obiectivele majore ale regimului politic de la 
Teheran, prin înfiinţarea şi susţinerea grupărilor 
radicale şiite, în special în regiuni cu dominantă 
sunnită sau care au fost confruntate cu disensiuni 
şi conflicte şiiţi-sunniţi (cu precădere în Irak şi 

Liban). Ofensiva iraniană în Orientul Mijlociu a 
consacrat alianţe formale şi informale între diferite 
grupări, partide şi state în care, de facto, factorul 
religios se combină cu elemente de agendă politică 
(raportul putere-opoziţie), dar şi cu loialităţi tribale 
re-inventate pentru a se suprapune peste loialităţile 
Islamului tradiţional. Patrick Sookdheo25 subliniază 
că susţinerea Iranului pentru gruparea Da’awa 
din Irak şi pentru Hizballah în Liban, se baza pe 
relaţiile de familie şi clan dintre învăţaţi şi lideri 
religioşi şiiţi din Iran, Irak şi Liban care fuseseră 
activate şi folosite de Khomeini încă dinainte de 
Revoluţia Islamică din 1979. Da’awa în Irak a 
fost înfiinţată de ulama Muhammad Ba�ir al-Sadr, 
activând în universităţi şi în mediile şiite sărace, 
împotriva programelor seculariste ale lui Saddam 
Hussein şi organizată pe un sistem care combină 
ideile administrative khomeiniste (conducerea e 
asigurată de un Consiliul General al Liderilor) cu 
organizarea tribală, la baza ierarhiei, pe Familii 
(al-usrah) şi inele (al-halaqa) de autoritate. După 
reprimarea mişcării de către Saddam Hussein şi 
căderea regimului acestuia, gruparea va deveni 
partid politic cu o agendă moderată şi va participa 
la guvernare, dar se va diviza în diferite grupări 
printre care SCIRI sau partidul lui Mu�tada al-
Sadr. 

Ofensiva ideologică a lui Khomeini a creat 
îngrijorare în rândul tuturor liderilor, monarhi 
sau republicani, ale căror state aveau minorităţi 
şiite pe teritoriul propriu – de la Saddam Hussein 
la regele Hussein al Iordaniei, emirii din statele 
Golfului sau Casa Saud – fiind percepută, în 
primul rând, ca un demers politic de consolidare a 
influenţei regionale şi un risc de securitate pentru 
lumea sunnită. În anii ‘80-’90, răspunsul la acest‘80-’90, răspunsul la acest80-’90, răspunsul la acest 
jihadism politic, al “balanţei de putere” în Orientul 
Mijlociu, a fost asumat solidar de monarhia 
saudită, alături de învăţaţii religioşi wahabişti. 

Sub conducerea regelui Faisal, conservatorii 
saudiţi au format treptat o politică pan-islamică, 
sprijinită pe petrodolari şi orientată atât împotriva 
socialismului nasserist, cât şi a revoluţionarismului 
şiit şi condamnând atât ateismul sovietic, cât şi 
„colonialismul” URSS prin susţinerea regimurilor 
din Iran sau Irak. În 1969, Arabia Saudită a 
înfiinţat Organizaţia Conferinţei Islamice, care să 
fie competitorul Ligii Arabe, dominate de Egiptul 
lui Nasser. Saudiţii s-au angajat în răspândirea 
predicilor şi învăţăturilor wahhabismului, dar şi 
a celor salafist-jihadiste în întreaga lume arabă, 
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finanţând crearea de moschei, şcoli, biblioteci, 
spitale, instruind şi plătind ulama din rândul 
diferitelor şcoli de drept islamic pentru a promova 
sunnismul conservator şi versiunile militantiste ale 
acestuia. Reticenţa iniţială a wahhabismului faţă 
de Fraţii Musulmani a fost depăşită de constatarea 
că formele tradiţionale de conservatorism nu pot 
răspunde în termeni de competiţie ideologică la 
ofensiva revoluţionară khomeinistă, deci este 
necesară asumarea unor cauze neo-salafiste. 
Expansiunea economică saudită a creat, de 
asemenea, locuri de muncă în industria petrolieră 
ocupate de muncitori şi ingineri aduşi din întreaga 
lume arabă, ale căror câştiguri financiare se întorc 
în statele de origine şi sunt, uneori, folosite pentru 
a alimenta grupări şi reţele radical-islamiste 
clandestine (în Algeria, Tunisia, Egipt, Irak)26. 

Jihadismul neo-salafist finanţat de wahhabism 
devine treptat o reţea de grupări radicale răspândită 
din Maghreb până în regiunea Golfului, cu 
extensii în Europa, în special prin intermediul 
formaţiunilor militante algeriene (multe dintre 
acestea vor vira ulterior spre jihadul global şi Al 
Qaeda). Înfiinţarea GIA (Grupul Islamic Armat) 
care a condus atacurile din 1995 şi 1996 în Franţa, 
a Grupului de Combatanţi Islamici din Maroc 
(GICM), a Grupului Combatant Tunisian şi a 
celui din Libia se regăseşte în această ofensivă a 
neo-salafismului jihadist, în special în acele state 
în care opoziţia sau formaţiunile religioase de 
orice tip erau fie scoase în afara legii, fie reprimate 
violent de autocraţiile militare. Maghrebul se 
detaşează, astfel, ca exponent al sunnismului 
radical, în vreme ce statele din Golf, acolo unde 
ulama tradiţionale au o mai mare putere în 
societate, sunt mai puţin marcate în acea perioadă 
de noul val de radicalism. Asemenea grupuri se 
organizează în jurul unor predicatori neo-salafişti 
auto-declaraţi, iar militanţii lor provin din periferia 
marilor oraşe, din suburbii şi mai puţin din oraşele 
mici sau din spaţiul rural tradiţional, recurgând 
adesea la banditism şi crime pentru a-şi finanţa 
activităţile. Orientarea lor este activistă, teroristă, 
iar interesul pentru doctrină şi idealul islamic este 
pur discursiv, asimilat unei forme de subculturi 
urbane materializate prin cărţi de popularizare sau 
propagare a sloganurilor islamiste. 

Pe fundalul asumării de către Arabia Saudită 
a stindardului luptei Islamului cu necredincioşii 
şi URSS a apărut, la sfârşitul anilor ‘80, prima‘80, prima80, prima 
organizaţie a jihadului global, dez-naţionalizat şi 

dez-ideologizat, în rândul militanţilor din statele 
arabe reuniţi în Afganistan pentru a lupta împotriva 
trupelor sovietice de ocupaţie27.

Jihadismul global: mercenariatele  
şi „franciza” Al Qaeda

Paradoxal, apariţia jihadului global şi a Al 
Qaeda nu a fost generată în mod direct de tradiţia 
istorică a salafismului, deşi se legitimează şi se 
declară ca parte a acestuia, ci reprezintă consecinţa 
mobilizării în conflict a celor două blocuri din 
perioada Războiului Rece, precum şi a contestării 
revoluţionalismului şiit prin versiunea radicală 
saudită a jihadismului. Islamismul Al Qaeda a 
apărut la sfârşitul anilor ’80, când organizaţia a’80, când organizaţia a80, când organizaţia a 
fost înfiinţată cu banii saudiţi şi cu sprijinul SUA 
pentru a lupta împotriva ocupaţiei sovietice a 
Afganistanului. Bin Laden s-a definit ca un David 
împotriva Goliath-ului URSS în susţinerea cauzei 
Islamului şi a considerat că, prin aportul său, 
sovieticii au fost obligaţi să se retragă. Ulterior, 
noul David şi-a găsit un alt Goliath personificat 
în foştii săi susţinători – SUA şi guvernele 
„necredincioase” aliate acestora (de la Israel la 
patria sa de origine, Arabia Saudită).

Războiul din Afganistan a fost privit ca 
o oportunitate majoră de către saudiţi pentru 
combaterea comunismului şi subminarea 
prestigiului în creştere a Republicii Islamice 
Iran în rândul populaţiilor arabe. Cu sprijinul 
serviciilor secrete pakistaneze şi susţinerea 
SUA, ministrul de interne saudit, prinţul Turki 
al-Faisal, a organizat o adevărată Internaţională 
fundamentalist-islamică care să lupte împotriva 
trupelor de ocupaţie ale URSS. Pentru prima oară, 
cauzele lumii arabe deveneau globale. În noua 
abordare a mujjahedinilor, sprijiniţi de voluntari 
veniţi din tot spaţiul musulman, cauzele Islamului 
nu se mai reduceau la problemele istorice ale 
Palestinei sau Libanului – aceeaşi atenţie şi 
devoţiune trebuiau acordate jihadului împotriva 
necredincioşilor şi în Caşmir, şi în Cecenia, în 
Afganistan sau în Bosnia. 

Originile intelectuale ale tezelor lui Osama bin 
Laden se regăsesc în scrierile lui Abdullah Azzam 
(1941-1989), palestinian licenţiat la Universitatea 
al-Azhar şi membru al Fraţilor Musulmani. 
Azzam a considerat jihadul ca cea mai importantă 
obligaţie a musulmanului, după credinţă (iman), 
deoarece Islamul însuşi a fost definit de Allah ca 
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o „luptă pentru reformarea lumii şi propagarea 
adevărului şi a binelui”28. Conform tezei lui Faraj, 
jihadul este obligaţia „uitată” a fiecărui musulman, 
care trebuie să fie partea finală a unui proces 
incluzând hijra (separare, emigrare, pregătire) şi 
ribat (apărarea în prima linie). Dacă teritoriile 
Islamului nu ar fi ocupate de necredincioşi, 
jihadul ar fi numai obligaţia colectivă a statului, 
stabilită în timp de pace, prin recursul la forţele 
armate, la poliţie şi alte instituţii de ordine 
publică; dar pentru că Islamul se află în război cu 
forţele păgâne, jihadul trebuie purtat împotriva 
acestora de fiecare mulsuman, până la eliberarea 
pământurilor musulmane de ocupaţie. Pentru 
Azzam, naţionalismul este o eroare, o greşeală pe 
care kuffar (necredincioşii) au impus-o lumii arabe 
odată cu crearea statelor moderne. Azzam a creat 
Maktab al-Khidamat, Biroul de Servicii, în anii 
‘80 în Peshawar, pentru a organiza recrutarea şi80 în Peshawar, pentru a organiza recrutarea şi 
trimiterea de voluntari musulmani în Afganistan, 
pe baza căruia s-a format ulterior primul nucleu al 
Al Qaeda. 

Azzam nu era de fapt niciun  ideolog în 
adevăratul sens al cuvântului, niciun  teolog sau 
ulama. Orientarea sa era de militant, iar recursul 
la argumentele teologice era destinat legitimării 
propriilor idei. De aceea, Azzam nu invoca în mod 
predominant niciunul dintre curentele ideologice 
precum salafismul sau wahhabismul, ci folosea 
citate şi intepretări colate înt-un mod personal, 
din toate şcolile de drept islamic. Această 
abordare, susţinerea unor teze personale prin 
folosirea arbitrară a diverselor idei sau concepte 
ale literaturii clasice arabe, se va regăsi după 1990 
în abordările majorităţii intelectualilor afiliaţi Al 
Qaeda29. Deşi a apreciat că lupta Afganistanului 
împotriva URSS reprezintă un model ideal de 
purtare a jihad-ului, Azzam l-a perceput nu ca o 
frontieră finală, ca o cucerire a unui teritoriu, ci 
ca un teren de pregătire, de instruire a militanţilor 
musulmani pentru războaiele care vor urma. 

După moartea lui Azzam, Bin Laden a preluat 
organizaţia acestuia cu sprijinul serviciilor secrete 
pakistaneze şi a sponsorilor saudiţi (care şi-au 
menţinut sprijinul pentru acesta numai până în 
1998). În anii ‘90, după căderea URSS, multe din‘90, după căderea URSS, multe din90, după căderea URSS, multe din 
reţelele islamiste create în Afganistan au văzut 
în eşecul comunismului o confirmare a victoriei 
Islamului politic, fiind astfel încurajate să se 
orienteze spre un nou inamic. Al Qaeda a înrolat în 
rândurile sale veterani ai războiului din Afganistan, 

intelectuali dezamăgiţi de politica regimurilor 
arabe din Maghreb, Fraţi Musulmani opozanţi ai 
abordărilor moderate ale unora din conducătorii 
mişcării, studenţi wahhabişti expulzaţi de casa 
regală saudită.

Printre veteranii războiului din Afganistan, se 
aflau în principal egipteni, algerieni şi saudiţi şi 
voluntari din Asia Centrală (aproape deloc arabi 
din Levant, adică sirieni, palestinieni sau libanezi 
ataşaţi mai curând cauzelor jihadului naţionalist). 
Unii din cei întorşi după război în ţările de origine 
s-au numărat ulterior printre fondatorii unor noi 
organizaţii islamice, radicale sau fundamentalist-
integriste, din Algeria (FIS, GIA), Egipt sau 
Caşmir30.

Azzam a generat emuli şi discipoli printre 
susţinătorii lui Bin Laden. Abu Qatada, un 
palestinian din Iordania, cu studii juridice în 
Arabia Saudită, defineşte în 1994 teza noului jihad 
în Jihad-al-Itjihad (Jihadul Interpretării): „those 
groups and organisations that were established in 
order to eliminate the evil (Taghutiyyah), heretic 
(Kafirah), regimes in the apostate countries (Bilad 
al-Riddah) and to revive the Islamic government 
that will gather the nations under the Islamic 
Caliphate”31. Adevăratul jihadist nu încearcă să 
reformeze guvernările eretice, ci să le anihileze 
cu totul, el nu se limitează la regiunea proprie, ci 
doreşte să impună voinţa lui Allah în întreaga lume. 
Islamul trebuie purificat de tradiţie, de versiunile 
sale populare, trebuie să fie unitar şi total. Al Suri, 
un jihadist de origine siriană, explică eşecul luptei 
sfinte prin faptul că fostele organizaţii radicale au 
mizat pe o organizare centrală, nu au ţinut cont 
de nevoia conexiunii cu masele şi nu au ştiut să 
folosească în sprijinul lor autorităţile tribale. 
Qatada argumentează astfel din punct de vedere 
teoretic modul de organizare a noului tip de grupare 
radical-islamică – „francizat”, descentralizat, 
apropiat de mase, lipsit de o structură centrală 
de conducere, dar împuternicit cu mandatul de a 
ucide (în cartea „The Call for a Global Islamic 
Resistance”, publicată în 2005)32.

Principalul ideolog al Al Qaeda, Ayman al 
Zawahiri (lider al grupării al-Jihad din Egipt) 
este şi cel care creează o ruptură doctrinară atât 
faţă de salafismul jihadist clasic, cât şi faţă de 
wahhabism. În primul rând, el respinge teza luptei 
împotriva conducărilor musulmani apostaţi ca 
prioritate a jihadului afirmând necesitatea luptei 
împotriva „inamicului îndepărtat” – Statele Unite 
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ale Americii. În al doilea rând, se îndepărtează de 
tezele susţinute de Zar�awi şi de tema wahhabită 
a şiismului ca inamic al Islamului, considerând că 
Occidentul creştin, nu Islamul şiit, este adevăratul 
adversar. Mai mult, Zawahiri realizează o 
combinaţie personală între tezele lui Khomeini 
şi nevoia revoluţiei globale şi scrierile lui Sayyed 
Qutb. De la revoluţia iraniană, preia nevoia de a 
purta „războiul sfânt” pe toate planurile – politic, 
economic, social – dar şi recunoaşterea importanţei 
„războiului imagistic, simbolic” prin folosirea 
extinsă a mass media ca vehicul de propagare a 
ideologiei Al Qaeda, pentru a creşte susţinerea sa 
în rândurile populaţiei arabe. Scrierile lui Zawahiri 
sunt orientate, de asemenea, spre definirea 
tacticilor Islamului jihadist, prin susţinerea 
necesităţii războiului de uzură (similar celui 
purtat de Al Qaeda în Irak), a luptelor de guerrillă 
în Afganistan şi a terorismului global, precum şi 
a necesităţii de a sprijini toate organizaţiile sau 
grupările jihadiste din lume, pentru a creea reţele 
de solidaritate şi sprijin logistic33.

După cum subliniază Bruce Lawrence, chiar 
dacă jihadismul global se desparte conceptual 
şi practic de temele militantismului islamic 
naţionalist, aceasta nu înseamnă că o comparaţie 
între Bin Laden şi terorismul european al Brigăzilor 
Roşii sau grupărilor de extremă stângă se poate 
susţine. Deşi se pot trasa paralele între anarhismul 
european sau terorismul laic, doctrina Al Qaeda 
este departe de acestea, reprezentând o viziune 
mistică, cu o etică proprie, eretică faţă de Islamul 
dominant, conservator sau fundamentalist, dar nu 
mai puţin „islamică” decât alte mişcări sau grupări, 
fie acestea reformiste, liberale sau puritaniste34.

Diferenţierea propusă în cadrul acestei lucrări, 
între jihadismul naţionalist şi jihadismul global, 
între Fraţii Musulmani şi Al Qaeda explică 
poziţiile aparent contradictorii ale unor neosalafişti 
contemporani, precum �usuf Qaradawi sau Tari� 
Ramandan, care, deşi condamnă terorismul 
împotriva Occidentului, a musulmanilor sau 
încercările de Revoluţie islamică, susţin cauza 
palestiniană şi invocă necesitatea jihadului 
ca război sfânt împotriva Israelului. Deloc 
contradictorii, ei aleg să se plaseze în mod 
explicit în tabăra jihadismului naţionalist şi contra 
jihadismului globalizant şi acultural pe care îl 
susţine Al Qaeda.

Tema jihadismului şi radicalismului islamic 
a evoluat foarte mult pe parcursul secolului al 

XX-lea, multe din tezele şi ideologiile iniţiale 
fiind astăzi dificil de înţeles într-o lectură post-
modernă, aşa cum este cea propusă de Al Qaeda. 
Discursul teroriştilor nu mai reprezintă un 
efort de interpretare a rolului Islamului în lume 
sau a raportului dintre stat şi societate, dintre 
putere şi religie, ci se orientează spre crearea de 
simboluri cu rol de mobilizare a maselor, într-o 
formă „telenovelistică”, de consum, care „vinde” 
ştiinţa Coranului şi hadith promovată de ulama 
drept o formulă de recurs la criteriul autorităţii 
şi de „vulgarizare” a Islamului, pentru a-l face 
inteligibil, pentru a-l reîntoarce, într-o formă, 
nouă, anistorică, transnaţională, trans-sectară, 
la rădăcinile de clan, trib, familie, ale Islamului 
popular, tradiţional. Discursul radical devine 
astfel un nou discurs concurent, cu o cotă majoră 
de piaţă în postmodernitate, suprapus celor două 
discursuri ale Islamului politic, mult anterioare 
acestuia – Islamul conservator, fundamentalist, al 
învăţaţilor religioşi şi Islamul liberal, al renaşterii, 
interpretării şi modernizării. 
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VIITORUL GEOPOLITICII EUROPENE  
ÎNTRE PUTERE, CULTURĂ  

ŞI IDENTITATE

 Dr. Mirela ATANASIU

Cui va aparţine secolul viitor? Ce tip de putere 
va fi şi ce rol va juca UE într-o lume multipolară? 
UE va fi o putere de eşalonul doi, predispusă la 
crize interne, cu vulnerabilităţi structurale majore 
din punct de vedere geopolitic şi predispusă la 
dependenţă în raport cu vecinii mai puternici 
sau va reuşi să capete valenţă proprie ca putere 
esenţială în acest spaţiu? Vor reuşi statele UE 
să treacă peste diferenţele culturale şi identitare 
şi să accepte Turcia, ca pe un egal,  în cercul 
lor? Acestea sunt întrebări cărora vom încerca 
să le dăm dacă nu un răspuns direct, cel puţin 
să le prezentăm într-o formă contextuală pentru 
elucidarea opţiunilor existente.   

Cuvinte-cheie: EU; viitor; putere; cultură; 
Turcia.

Denis Touret, specialist francez în drept 
internaţional, defineşte geopolitica astfel: „o 
ştiinţă umană, realistă, care are ca obiectiv 
să determine, dincolo de aparenţe, care sunt 
caracteristicile obiective ale geografiei fizice şi 
umane care condiţionează deciziile strategice 
ale actorilor internaţionali din viaţa ideologică, 
politică şi economică mondială”1.

Facem legătura cu această definiţie şi 
considerăm puterea, cultura şi identitatea 
caracteristici obiective ale geografiei umane 
proiectate în geografia fizică.

De asemenea, în perspectivă geopolitică, prin 
aşezarea unui stat, Rudolf Kjellen nu înţelegea doar 
aşezarea cartografică, determinată de coordonatele 
geografice, şi nici aşezarea lângă mare sau în 
inima unui continent, ci aşezarea sa în arhitectura 

relaţiilor internaţionale. Potrivit acestuia, prin 
studiul geopolitic „se oferă observaţiei şi reflecţiei 
toate problemele fundamentale pentru situarea în 
lume a unei ţări, care decurg: dintr-o varietate 
simplă sau complicată, din vecinătatea cu statele 
mari sau mici, din distanţele mai mari sau mai 
mici ce le despart de centrele de forţă şi de cultură 
ale timpului, din situaţia punctelor de fricţiune 
sensibile ale marii politici, din aşezarea la centru, 
intermediară sau la margini şi multe altele de 
felul acesta”2. 

Definiţiile date mai sus demonstrează că, 
în gândirea geopolitică a existat întotdeauna o 
strânsă corelaţie conceptuală dar şi condiţionare, 
între manifestările de putere, cultură şi identitate, 
care se află în continuu proces de negociere unele 
faţă de celelalte3. 

De-a lungul timpului istoric, s-a demonstrat 
că naţiunilor/statelor puternice le-a fost mai uşor 
să îşi manifeste cultura şi identitatea iar, pe de 
altă parte, coeziunea culturală şi identitară au 
întărit naţiunile şi locul lor în spaţiul geopolitic, 
prin creşterea prosperităţii economice datorate 
cunoaşterii şi impunerea valorilor şi normelor 
proprii altor popoare fără coeziunea necesară 
a nucleului cultural sau identitar. Acest lucru 
se întâmplă şi în prezent, iar exemplul cel mai 
elocvent este cel al SUA, care odată cu statutul de 
superputere câştigat, a dobândit şi o extindere, sau 
chiar prevalenţă, a culturii sale, în interiorul altor 
naţiuni europene sau asiatice.

Toate cele trei concepte se referă la fenomene 
cu puternică amprentă socială care exprimă ma-
nifestarea unor relaţii prin intermediul comporta-
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mentelor socio-umane şi constituie subcategorii 
ale acestora. Astfel, definind puterea, constatăm 
că aceasta este un fenomen social ce constă „în 
capacitatea de a lua decizii şi a asigura îndeplini-
rea lor prin utilizarea diferitelor mijloace de per-
suasiune şi constrângere; puterea se exprimă într-
o relaţie asimetrică (conducere – supunere şi/sau 
dominare – subordonare) între factorii la nivelul 
cărora ea se manifestă”4. 

Cultura, pe de altă parte, reprezintă un sistem 
de relaţii ce are la bază „un set de trăsături 
spirituale, materiale, intelectuale şi afective 
distincte ale unei societăţi sau a unui grup social 
şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, 
dans, literatură etc. şi elemente definitorii pentru 
stilul de viaţă, sistemul de valori, tradiţiile şi 
credinţa respectivului grup”5.  De fapt, cultura, 
spune Abraham Moles, se pretează la o „definiţie 
deschisă”, oricând susceptibilă de corecturi şi 
adăugiri6. Prin influenţarea sa de către cultură, 
geopolitica a oferit lumii perspective diferite 
asupra abordării factorului geografic în raporturile 
internaţionale.

Identitatea unui popor este dată de anumite 
trăsături (limbă, cultură, tradiţii) care se păstrează 
în timp şi care îl particularizează într-o anume 
arie geografică. Aşa cum s-a spus, „sentimentul 
diferenţei [...] este în centrul conştienţei oamenilor 
că aparţin unei culturi şi le oferă, de fapt, 
etnografilor posibilitatea să numească «culturi» 
asemenea arene ale diferenţei. [...] Oamenii devin 
conştienţi de cultura lor [atunci] când stau la 
graniţele ei“7. 

Deci, identitatea, privită în mentalul colectiv, 
reprezintă conştiinţa apartenenţei individului la un 
summum de caracteristici comune ale unui grup 
social, la o anumită cultură. Dacă ne referim la 
identitatea naţională, aceasta reprezintă rezultatul 
evoluţiei culturii şi civilizaţiei, o noţiune complexă 
formată din caracteristici comune diferitelor 
culturi, etnii, popoare ce o compun, cât şi din 
caracteristici specifice acestora.

Situaţia geopolitică pe glob

La cumpăna dintre milenii, lumea a fost şi 
este în continuare confruntată cu multe probleme 
geopolitice şi geostrategice cu efecte directe sau 
indirecte asupra Europei, între care: prăbuşirea 
comunismului în Europa Centrală şi de Est, şi, 
ca una dintre consecinţe, dezmembrarea Uniunii 

Sovietice, a Iugoslaviei şi Cehoslovaciei şi 
apariţia multor state noi pe harta lumii; războiul 
din Cecenia, republică autonomă din Federaţia 
Rusă, în condiţiile destrămării Uniunii Sovietice, 
care şi-a proclamat unilateral independenţa în anul 
1991, eveniment care, din cauza nerecunoaşterii 
de către Federaţia Rusă, a dus, ulterior, la 
declanşarea unui conflict armat; existenţa unei 
lumi unipolare, dominate de SUA8, cu semne tot 
mai clare de multipolaritate datorită manifestărilor 
unor noi actori pe scena mondială, precum 
Uniunea Europeană, în ansamblu şi Germania, 
în particular, China9, Japonia, India10 etc. dar şi 
Rusia11, care revine în forţă; translatarea sferei 
de interes, atât geopolitic, cât şi geostrategic, dar 
şi economic, din Zona Atlanticului (în principal 
Europa Occidentală şi SUA, celelalte ţări ale 
continentului american, plus cele africane) către 
Zona Asia-Pacific (China, Japonia, Indonezia, 
Australia, tigrii asiatici etc.); conflictele şi crizele, 
greu de gestionat, care afectează şi influenţează 
nu numai arealele în care se produc, ci regiuni mai 
extinse datorate, în special, problemelor legate de 
geografia statelor, ce s-au constituit în revendicări 
teritoriale pe baze istorice sau naţionale, cum s-a 
întâmplat în Kosovo sau existenţa unor popoare 
fără stat (kurd, palestinian etc.); existenţa unor 
state nerecunoscute de alte ţări (cazul Macedoniei 
datorită problemei cu numele ţării avută cu 
Grecia, care se teme că folosirea numelui de 
Macedonia ar implica pretenţii teritoriale asupra 
regiunii cu acelaşi nume dintre graniţele sale, sau 
situaţia Ciprului „turcesc” care, în prezent, este 
recunoscut doar de Turcia); graniţe fixate artificial 
(situaţie întâlnită în multe din fostele colonii) sau 
graniţe în dispută; state divizate (Coreea etc.) sau 
probleme legate de naţiune şi minorităţi (naţionale, 
religioase, culturale care, uneori, sunt incitate din 
exterior să ia atitudini ostile statului în care trăiesc 
iar, alteori, statul are tendinţa de deznaţionalizare 
a acestora); accentuarea decalajelor economico-
sociale dintre ţările dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare, reflectată în creşterea sărăciei, a 
şomajului etc. în special în perioada actuală de 
criză economico-financiară. Cea mai mare parte a 
conflictelor de la sfârşitul acestui secol (Algeria, 
Albania, Bosnia, Cecenia, Kurdistan, Afganistan, 
Chiapas, Sudan, Liberia, Congo-Zair, Rwanda 
etc.) sunt conflicte interne, în interiorul statelor 
care opun o putere centrală unui segment al 
propriei populaţii.
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Schimbarea geopolitică a lumii a fost provocată 
atât de evenimente geopolitice cu propagare bruscă 
şi cu efecte distructive de scară mare, cum ar fi 
războaiele mondiale sau crizele financiar-bancare 
etc., cât şi de marile procese, cum ar fi: globalizarea 
sau mondializarea sistemului capitalist; 
ascensiunea unor formaţiuni geopolitice, mai 
mult sau mai puţin spirituale, specifice vremurilor 
noastre, precum panideile, internaţionalele, 
ideologiile, para-religiile, noosurile degradate 
induse de înălţarea sau declinul spiritual al elitelor 
şi al marilor colectivităţi omeneşti; secularizarea 
şi triumful statului magic în contextul expansiunii 
civilizaţiei imaginii. Ascensiunea parareligiilor în 
cadrul acestui nou sincretism de proporţii planetare 
pe care cercetătorii l-au denumit printr-o sintagmă 
memorabilă, New Age, triumful pseudomorfozei 
postmoderne la proporţii planetare etc., reclamă o 
reconstrucţie epistemologică a ştiinţei proceselor 
de modelare spaţială12.

Nu numai oamenii şi instituţiile au simţit 
impactul delocalizării. O consecinţă majoră a 
acestui proces a fost declinul puterii guvernelor 
naţionale de a conduce şi influenţa economiile. 
Internaţionalizarea pieţelor financiare, a 
tehnologiei şi a unor servicii aduce cu ea un set de 
limitări asupra libertăţii de acţiune a unor state. În 
completare, apariţia unor instituţii precum Banca 
Mondială, Uniunea Europeană, Banca Centrală 
Europeană implică noi constrângeri şi imperative. 
Totuşi, chiar dacă influenţa statelor-naţiune a mai 
scăzut, ca parte a procesului globalizării, aceasta 
nu a dispărut. Părerea lui Hirst şi Thompson este 
că statele rămân instituţii pivotale, în special 
prin prisma creării condiţiilor unei guvernări 
internaţionale efective. Trebuie văzut modul în care 
guvernele naţionale îşi definesc gândirea referitor 
la politică. Există argumente puternice conform 
cărora impactul globalizării este resimţit până 
acolo încât politicile ţărilor sunt conduse de pieţe. 
„Nu numai că guvernele nu-şi mai pot monitoriza 
economiile naţionale, pentru a supravieţui, ele 
trebuie să-şi controleze şi politicile naţionale, 
în aşa măsură încât să se adapteze la presiunile 
forţelor transnaţionale”13.

Alternativa în faţa căreia se afla astăzi omenirea 
se întrevede tot mai limpede: globalizarea 
civilizaţiei în spiritul valorilor libertăţii şi din 
iniţiativa puterilor care le încorporează sau haosul 
global, promovat de forţele încremenite în structuri 
şi mentalităţi învechite sau arhaice, inspirate de 

diverse ideologii sau formule politice şi comandate 
de grupuri de putere care se încăpăţânează să-şi 
apere poziţiile anacronice.

Triada putere – cultură – identitate în Europa

Europa este o noţiune geografică cu frontiere 
vagi şi o noţiune istorică cu limite schimbătoare. 
În epoca modernă, Europa a reprezentat centrul 
lumii. De aici, s-au lansat principalele curente, de 
aici, au plecat marii exploratori, aici s-a inventat 
parlamentarismul. Războaiele mondiale au slăbit 
forţa continentului, făcând posibilă ascensiunea 
Statelor Unite ale Americii, care, chiar dacă s-
au implicat în război, nu au suferit distrugeri 
teritoriale şi nici nu le-a fost afectată economia 
într-o foarte mare măsură. Pentru următoarea 
perioadă, puterea lumii a fost împărţită între SUA 
şi URSS în aşa-numitul Război Rece, Europa 
rămânând pe un plan secund. 

În condiţiile de după căderea comunismului, 
Europa a început un proces de autodefinire şi de 
autoafirmare. Cursa economică este cea în care 
sunt implicate azi majoritatea statelor lumii, 
SUA, Europa şi Japonia fiind cele trei superputeri 
economice. Cine va deţine supremaţia economică 
este clar că va avea un rol important în hegemonia 
geopolitică. Nici un stat nu mai poate face faţă, 
singur, problemelor dezvoltării contemporane, 
acesta fiind şi motivul pentru care vorbim de 
regiuni economice. Există, pe plan global, trei 
astfel de regiuni, fiecare având câte o locomotivă: 
Uniunea Europeană cu Germania, NAFTA cu SUA 
şi Asia-Pacific cu Japonia. Capacitatea acestei 
locomotive este aceea care asigură puterea de 
înaintare a întregii regiuni. Este şi motivul pentru 
care Z. Brzezinski afirma că fără Germania şi 
Franţa, Uniunea Europeană nu mai poate exista14. 

În contextul în care Europa numără, în prezent, 
49 de state (admitem că recent proclamata Republică 
Kosovo este, cel puţin de facto, o realitate) 
preocupările legate de ordinea internaţională şi de 
aspectele ei normative capătă o nouă relevanţă în 
discuţiile tot mai numeroase ale unor specialişti. 
Modul în care procesul globalizării stârneşte noi 
tribalisme şi parohialisme pe linia unei logici a 
fisiunii nu trebuie neglijat, ci tratat cu maximă 
atenţie.

Ratzel, întemeietorul geopoliticii, a elaborat 
cele şapte legi universale ale expansiunii 
statelor15: creşterea spaţială a statelor merge 
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în tandem cu dezvoltarea culturii; extinderea 
statelor se desfăşoară în paralel cu dezvoltarea 
economică, comercială şi ideologică; statele 
asimilează alte state de mai mică importanţă; 
frontiera este un organism viu; statul absoarbe 
regiunile importante pentru asigurarea vitalităţii 
teritoriului său; orice stat are tendinţa naturală 
de a se extinde dacă la periferia sa se află o 
civilizaţie inferioară; absorbţia naţiunilor mai 
slabe provoacă amplificarea acaparării de noi 
teritorii. Considerăm că aceste legi sunt încă 
valabile şi adăugăm că valabilitatea lor se extinde 
şi când ne referim la actori supranaţionali, precum 
UE, iar fenomenul are unele modalităţi diferite 
de propagare, mai paşnice, fiindu-i schimbată 
denumirea în  „extindere”.

Uniunea Europeană este o instituţie sui generis 
care urmăreşte să-şi afirme poziţia şi rolul pe 
diferite planuri: politic, economic, social, cultural 
şi să-şi transpună în realitate proiectul politic. 
Lărgirea şi aprofundarea coeziunii între statele 
membre sunt cele două axe de dezvoltare şi 
întărire a UE. De altfel, definiţia Uniunii Europene 
este bazată pe valori: are vocaţie de a fi membru 
al Uniunii Europene orice stat care se situează 
geografic în Europa şi care îşi bazează politicile şi 
acţiunile pe valorile europene.

Prin decizia de extindere a Uniunii Europene 
luată la Helsinki, Europa a inaugurat un nou 
model de dezvoltare bazat nu pe potenţialul unei 
ţări, ci pe cel al unei întregii regiuni geografice. A 
trecut de la un proces preponderent economic, la 
unul preponderent geopolitic, dictat de realităţile 
actuale. Integrarea fostelor ţări socialiste înseamnă 
translatarea acestora din sfera de influenţă a 
Rusiei, dar şi o încercare de supradimensionare 
a spaţiului deţinut, de creştere a puterii într-
o perspectivă pe termen lung. Toate acestea se 
justifică prin prisma presiunii pe care o cunoaşte 
Uniunea Europeană în competiţia economică cu 
celelalte centre de putere. Poziţia geografică şi 
geopolitică a ţărilor invitate la negocieri este foarte 
importantă. Astfel, Lituania, Letonia şi Estonia 
izolează Rusia, tăindu-i accesul la Marea Baltică 
deoarece porţiunea rămasă acesteia este mult prea 
în nord, unde gheţarii îngreunează navigaţia în cea 
mai mare parte a timpului. Aderarea ulterioară a 
României, Bulgariei şi, poate, a Turciei la Uniunea 
Europeană va duce la diminuarea accesului Rusiei 
la Marea Neagră. În aceste condiţii, ea nu va mai 
putea să joace un rol important în această zonă. 

Este motivul pentru care politicienii ruşi se 
consideră pe poziţii antagonice cu Occidentul, 
orientându-şi realizarea de alianţe spre Asia. Acest 
lucru este periculos dacă ţinem cont de faptul că 
Rusia deţine un teritoriu important în Eurasia şi 
că o alianţă a acesteia cu China sau Japonia este 
de natură să îngrijoreze Europa. Măsuri în acest 
sens s-au luat, Uniunea Europeană încercând în 
permanenţă realizarea de contacte cu Rusia pentru 
a preîntâmpina constituirea unei noi puteri. Din 
păcate, Rusia nu s-a împăcat încă cu gândul că nu 
mai este un imperiu, nostalgia după acesta fiind 
încă prezentă. Iată de ce decizia de aderare la 
Uniunea Europeană a tuturor ţărilor foste socialiste 
este foarte importantă, chiar dacă unele încă nu 
sunt pregătite din punct de vedere economic. 

Turcia este unul dintre statele pivot ale lumii, 
de origine islamică. Importanţa lui strategică 
este foarte mare. Este situat la o răscruce de 
civilizaţii, religii şi rute comerciale. Ea este cea 
care veghează strâmtorile Bosfor şi Dardanele, 
asigurând echilibru şi stabilitate în sud-estul 
Europei. Aflarea Turciei în sfera de influenţă a 
Uniunii Europene dă posibilitatea acesteia de a 
exercita şi o oarecare influenţă în lumea islamică, 
dar acest lucru rămâne de văzut pentru că aici 
apare problema culturală legată de modul în care 
se va împăca Europa cu fundamentalismul islamic. 
Poate va reuşi o temperare a acestuia prin oferirea 
alternativei unei economii prospere. 

Au fost chemate la negocieri, de asemenea, 
Malta si Cipru. Decizia în ceea ce le priveşte este 
justificabilă tot din punct de vedere geopolitic.

În teoria zonei pivot, Mackinder spunea 
că Anglia va fi în Mid Ocean o Malta la o altă 
scară. Din această afirmaţie putem deduce cât 
de important este, pentru cineva care doreşte să 
domine Marea Mediterană, să deţină Malta în 
sfera lui de influenţă. Datorită poziţiei geografice 
(între Sicilia şi ţărmul Africii), Malta conferă nu 
doar avantajul de a domina marea, ci şi pe acela de 
a avea influenţă în continentul african. 

Cipru este, de asemenea, un stat cu o poziţie 
geografică strategică (în bazinul răsăritean al Marii 
Mediterane, aproape de Turcia), între Europa, Asia 
Mica şi Africa de Nord. De aici, se poate controla 
nu doar Africa, ci şi Asia Mică, influenţa Uniunii 
Europene putând ajunge şi aici.

Slovacia a fost chemată şi ea la negocieri, 
Cehia, Polonia, Ungaria şi Slovenia fiind invitate 
din 1998. Uniunea Europeană are, în prezent, 
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27 de membri, adică cuprinde toată Europa cu 
excepţia Norvegiei, Elveţiei şi a statelor create din 
fosta Iugoslavie (mai puţin Slovenia, care a aderat 
în 2004). 

Dacă avem în vedere afirmaţia lui Simion 
Mehedinţi că „puterea naţiunilor creşte şi scade 
precum creşte şi scade populaţia lor”, decizia de 
extindere teritorială a Uniunii Europene îşi găseşte 
încă o justificare. Puterea ei creşte nu doar datorită 
numărului de populaţie mărit, ci şi ca urmare a 
teritoriilor înglobate (se cunoaşte formula lui Ray 
Cline, care spune că puterea percepută este dată 
şi de populaţie şi de teritoriu, nu doar de puterea 
economică, militară, de planificare şi de voinţă).

Europa secolului al XXI-lea trebuie să fie 
o Europă care să nu se mai sfâşie, care să fie 
competentă pe plan mondial, să fie o adevărată 
putere şi să aibă un rol puternic de jucat în ordinea 
lumii, nu să stea pasivă fără să poată face nimic. 

Uniunea Europeană s-a creat iniţial pe 
considerente economice dar ea nu a pierdut 
niciodată din vedere aspectul politic. Chiar 
atunci când s-a înfiinţat Comunitatea Europeană 
a Cărbunelui şi Oţelului în 1950, în afară de libera 
circulaţie a resurselor de cărbune şi oţel între 
statele fondatoare (Franţa, Germania, Belgia, 
Italia, Luxemburg, Olanda), Uniunea mai asigura şi 
„prezervarea păcii” între cele Franţa şi Germania. 
Prin decizia de aderare a ţărilor din Estul Europei 
la Uniunea Europeană, caracterul geopolitic 
a primat în faţa celui economic, realizabil şi 
el, dar pe termen lung. Ceea ce face să existe 
păreri contradictorii cu privire la această aderare 
oarecum forţată este faptul că pendulul economic 
al Uniunii nu a avut aceeaşi frecvenţă de mişcare 
cu cel politic. Dacă, din punct de vedere politic, 
aşa cum am arătat, decizia este binevenită şi în 
interesul viitorului Uniunii ca putere mondială, 
din punct de vedere economic, nu putem afirma 
acelaşi lucru. Exista deja un decalaj considerabil 
între statele foste comuniste (chemate la negociere 
în 1998) şi ţările membre, chiar şi între statele 
membre existau diferenţe. Deci, era nevoie mai 
întâi de timp, care să-i permită Uniunii să asimileze 
noile ţări membre, să înlăture decalajele, să facă 
anumite restructurări instituţionale şi să-şi rezolve 
problemele deja existente cu anumite ţări membre 
care nu mai ţineau pasul cu liderii. Dacă ne 
referim doar la dimensiunea economică, Uniunea 
Europeană, absorbind ţări mai puţin pregătite, 
riscă să-şi diminueze viteza de înaintare, să piardă 

timp şi poziţii câştigate cu greu. Extinderea 
Uniunii Europene spre est aduce, deci, în prim plan 
disputa între adâncirea şi lărgirea integrării. Este 
clar că, în condiţiile extinderii actuale a Uniunii, 
cursa mondială poate fi momentan pierdută de 
Europa în favoarea celorlalte regiuni Asia-Pacific 
şi NAFTA. 

Fostul ministru de externe al Franţei, Jean-
Francois Poncet îşi punea întrebarea referitoare la 
opţiunile viitorului Europei: spaţiu economic sau 
putere mondială. Se pare că Uniunea vrea să fie 
şi una şi alta. Pentru a deveni putere mondială, 
Uniunea Europeană trebuie să-şi întărească 
instituţiile, să aibă o monedă comună (ceea ce deja 
s-a realizat), o diplomaţie comună şi o apărare 
comună. Noi am mai adăuga la acestea necesitatea 
de clarificare a delimitărilor legate de elementele 
culturale şi valorile statelor ce doresc să acceadă 
în UE şi o creştere a toleranţei la adresa acestora. 
O Europă a culturii ar putea fi, de altfel, soluţia 
unei probleme aparent insolubile, aceea care 
opune dimensiunea federalistă şi cea confederală 
a proiectului european. 

Se discută de multă vreme cu privire la viitorul 
european în două paradigme de gândire care par 
ireconciliabile. După unii autori, viitorul Europei 
este integrarea treptată a statelor europene într-o 
federaţie, având în vedere, mai mult sau mai puţin, 
modelul Statelor Unite ale Americii. De altfel, 
expresia Statele Unite ale Europei are un anume 
trecut în literatura geopolitică. S-a arătat, însă, 
că formula nord-americană a statului federal nu 
pare a fi adecvată în cazul Europei, deoarece aici 
avem de-a face cu state cu un trecut îndelungat, 
cu limbi, culturi naţionale şi tradiţii diferite, chiar 
dacă există de mult şi un dialog cultural european. 
De aceea, criticii federalismului înclină spre 
proiectul alternativ al unei confederaţii a statelor 
europene, cu respectarea identităţii politice a 
fiecăruia dintre aceste state. La rândul său, acest 
proiect a fost criticat ca ducând la o uniune prea 
vagă, fără contururi precise şi fără posibilitatea de 
a se exprima cu o singură voce şi, prin urmare, 
condamnată să rămână mai degrabă marginală în 
contextul internaţional.

Textele kantiene par a oferi o lumină în această 
chestiune, tratând tema aceasta, cum am arătat deja, 
în termenii unei tensiuni necesare între real şi ideal. 
Idealul, în viziune kantiană, este, fără îndoială, 
acela al stat al naţiunilor libere şi egale între ele16. 
Însă, realist este, crede Kant, să ne aşteptăm la o 
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anume rezistenţă a identităţilor naţionale, care ar 
face ca o alianţă voluntară sau o „federaţie liberă 
de state“ să constituie o perspectivă mai realistă 
asupra viitorului Europei17. Aceasta din două 
motive: pe de o parte, un suprastat european ar 
fi privit ca o formă de dominaţie care ar încălca 
libertatea statelor europene; pe de altă parte, 
această superputere europeană ar duce, mai 
devreme sau mai târziu, la apariţia unei noi forme 
de tiranie, cu atât mai primejdioasă cu cât ar avea 
un caracter aproape universal.

Anumiţi politicieni au adoptat, de mai multă 
vreme, poziţii defavorabile constituirii Europei 
ca putere mondială care să concureze America. 
Charles de Gaulle şi Margaret Thatcher sunt unii 
dintre aceştia. Ei susţineau faptul că, constituirea 
unei superputeri europene ar genera o lume 
mai periculoasă, cu blocuri de putere aflate în 
competiţie. Viziunea aceasta este sintetizată 
în formula „Europa á la carte” sau „Europa cu 
geometrie variabilă”. Aceasta ar însemna că 
statele componente şi-ar putea alege politicile 
în funcţie de scopul lor imediat în cadrul unor 
instituţii mai mult simbolice. Acest deziderat este 
însă iluzoriu deoarece istoria ne-a demonstrat 
că Uniunea Europeană a evoluat într-o direcţie 
supranaţională, pe trei paliere de integrare: 
realizarea uniunii monetare, integrarea politică 
şi militară şi elaborarea unei politici interne şi de 
securitate socială comune. Uniunea Europeană 
trebuia să-şi supradimensioneze teritoriul datorită 
poziţiei geopolitice în care se află. 

Alt argument pentru extinderea europeană se 
referă la primirea la negocieri a unor state de religie 
musulmană sau a unor ţări aflate, din punct de 
vedere geografic, la confluenţa acestor civilizaţii. 
În prezent, fundamentalismul islamic câştigă 
teren. În plus, religia islamică, care devine tot mai 
prezentă şi poate căpăta adepţi fundamentalişti, 
este prezentă în: ţările Maghrebului (semnal 
îngrijorător deoarece Algeria a fost o ţară în 
principal francofonă, statele din Maghreb fiind sub 
influenţa Europei), în Franţa, unde există circa 5 
milioane de islamici (fiind a doua religie după cea 
creştină) şi să nu omitem faptul că, s-au creat două 
state islamice în Europa ca urmare a destrămării 
Iugoslaviei şi a războaielor etnice care au avut loc 
în această zonă. Iată că Europa trebuie să fie unită 
şi pentru a face faţă acestei presiuni (în condiţiile în 
care populaţia Europei înregistrează spor negativ 
de creştere, iar cea din lumea islamică este într-

o continuă creştere). Pericolul unei migraţii din 
acest sens este cu atât mai iminent. 

Prin Turcia, Uniunea poate obţine o importantă 
punte de legătura cu Asia şi cu Orientul Mijlociu. 
Totuşi, europenii sunt sceptici în legătură cu 
primirea Turciei în UE datorită diferenţelor 
culturale existente. Turcia se apropie de finalul 
îndeplinirii condiţiilor ac�uis-ului comunitar şi 
UE se află în situaţia de a-şi pierde credibilitatea 
organizaţională dacă nu continuă procesul de 
aderare al acesteia. Egemen Bağiş, ministrul 
pentru afaceri europene şi reprezentantul Turciei 
în negocierile de aderare la UE, a declarat, cu 
ocazia conferinţei Turcia – cheie către viitorul 
Europei, că „Turcia nu doreşte să fie tratată diferit 
de celelalte state care au aderat la UE, nu doreşte 
favoruri, dar nu va tolera standarde duble”18. În 
primul rând, ministrul turc a argumentat că nu 
numai UE trebuie să se lupte cu stereotipurile 
acestui proces, ci şi Turcia depune eforturi la nivel 
societal pentru a-şi convinge cetăţenii de utilitatea 
aderării. În al doilea rând, acesta a punctat că 
modul în care Turcia este tratată de către UE va 
avea un impact asupra imaginii acesteia din urmă 
în lumea musulmană. Dacă UE va respinge Turcia, 
atunci va dovedi celor aproximativ 3 miliarde de 
credincioşi musulmani că este în esenţă un club 
creştin, fapt ce va duce la diminuarea influenţei UE 
în spaţiul musulman şi la rezerve din partea statelor 
musulmane de a coopera cu Uniunea. În schimb, 
tratarea în mod corect a Turciei de către UE şi a 
acceptării aderării acesteia la proiectul european 
va spori în mod considerabil influenţa şi percepţia 
Uniunii Europene în spaţiul islamic. Mai mult, 
va submina argumentele extremiştilor islamici cu 
privire la ostilitatea perpetuă a Occidentului faţă 
de Islam. Turcia nu consideră însă religia ca fiind 
o temă majoră în cadrul negocierilor de aderare.

SUA joacă un rol din ce în ce mai important în 
lume, ceea ce reprezintă un motiv temeinic pentru 
ca Europa să devină o adevărată putere mondială, 
cu instituţii proprii de apărare. Doar aşa ea va putea 
face faţă procesului de globalizare şi va influenţa, 
în mod real, viaţa economică internaţională. 

În literatura de specialitate s-a discutat foarte 
mult asupra întrebării: cui va aparţine secolul 
următor, Americii sau Europei? Mulţi autori l-
au considerat un secol al Pacificului (oceanul 
viitorului, locul unde se vor confrunta marile 
puteri, maritime şi continentale), deoarece alte state 
importante: China şi Japonia se întrevăd că vor 
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deveni mari puteri. Alţii îl consideră al doilea secol 
american, datorită avansului tehnologic pe care îl 
deţin SUA într-un domeniu de maximă importanţă: 
sfera informatică. Este adevărat că există şi analişti 
care optează pentru o influenţă europeană în acest 
secol. Doar evoluţia geopolitică a lumii ne va 
putea răspunde. Samuel Huntington este de părere 
că „sceptrul de lider mondial” deţinut de America 
va trece în mâna Uniunii Europene dacă aceasta va 
realiza coeziunea politică între ţările membre şi va 
dispune de populaţia necesară, fapt realizabil; va 
avea resursele şi bunăstarea economică necesare 
(ţările din estul Europei deţin importante bogăţii 
naturale, care pot fi exploatate); va avea tehnologia 
necesară şi va avea forţă militară reală şi potenţială. 
După cum observăm multe dintre aceste condiţii 
sunt posibil de realizat, atunci nu avem de ce să 
nu sperăm că Europa va deveni o putere mondială. 
Momentan, specialiştii în domeniu consideră 
relaţia cu Europa drept cel mai important contact 
al Americii în lume: „America şi Europa servesc 
împreună ca axă de stabilitate globală, locomotiva 
economiei mondiale şi conexiunea capitalului 
intelectual precum şi inovaţia tehnologică”19.

Cât de repede va reuşi Uniunea Europeană să 
înlăture decalajele economice dintre ţările membre 
şi cât de repede va realiza reforma instituţională 
rămâne de văzut. Oricum, de acest lucru depinde 
rămânerea ei în cursa pentru câştigarea supremaţiei 
de putere mondială pentru secolul al XXI-lea.

 Identitatea culturală în civilizaţia europeană 
are la bază o serie de puncte istorice ce ţin de 
gândirea greacă, dreptul roman şi creştinism, 
cultura europeană identificându-se astfel şi prin 
valori de natură spirituală dezvoltate pe parcursul 
timpului.

Franz Boaz, etnolog germano-american, 
consideră că la baza culturii unei identităţi sociale 
se află patru factori: mediul natural, istoria, 
psihologia şi distribuţia geografică a elementelor 
culturale. Primul factor, mediul natural, permite 
oricărei societăţi o libertate de acţiune impunându-
i în acelaşi timp şi limite. Istoria sau trecutul 
spiritual şi material al unei societăţi este cel de-
al doilea factor, iar „cunoaşterea rolului acestui 
factor determinant şi explicativ ar contribui la 
relevarea resorturilor specifice culturii grupului”20. 
Un rol important îl are, de asemenea, şi accesul 
la evoluţia societăţilor, la istoria limbii şi a 
culturii, care nu reprezintă altceva decât timpul 
trăirii şi difuziunii elementelor spirituale. Suma 

aspectelor de raportare, individuală sau colectivă, 
la sistemul instituit de valori al grupului social 
cercetat, reprezintă cel de-al treilea factor, şi 
anume psihologia. Referindu-se la factorul patru, 
distribuţia geografică a elementelor culturale, 
autorul afirma că este necesară o analiză în 
detaliu a culturilor particulare în structurarea lor 
geografică, precum şi o evaluare a gradului lor de 
„organicitate” culturală21.

Se vorbeşte astăzi mult despre identitatea 
europeană şi despre identitatea popoarelor Europei, 
încercându-se a se găsi o cumpănă între cele două 
puncte de vedere din care este privit astăzi spiritul 
european. Aşa cum se ştie, consultările populare, 
sub forma unor referendumuri, organizate în 
mai multe ţări europene cu privire la aderarea 
la Uniunea Europeană, dezbaterile publice 
privind actele cu caracter constituţional propuse 
spre adoptare în aceeaşi Uniune Europeană sau 
polemicile aprinse stârnite de subiecte sensibile 
ale extinderii Uniunii (în cazul Turciei, cum am 
mai amintit) au pus în primul plan, de cele mai 
multe ori, şi argumente care ţin de chestiunea 
identităţii naţionale. Identitatea este, prin urmare, 
o noţiune dintre cele mai invocate în prezent, deşi 
semnificaţia acestui termen rămâne, în general, 
imprecisă. De altfel, chestiunea identităţii (şi a 
identităţilor multiple) devine problematică în 
societatea modernă, din raţiuni sociologice şi 
antropologice, poate insuficient cercetate.

Se vorbeşte, de asemenea, despre concepte 
precum „moştenire comună“, „unitate în 
diversitate“ şi „multiculturalism“. Dar, susţinem 
ideea că, pentru a exista cu adevărat, Europa ar 
avea nevoie nu numai de structuri economice şi 
politice adecvate, ci şi de o istorie, care să însemne 
mai mult decât o sumă de istorii particulare. Cu 
alte cuvinte, Europa ar trebui să se clădească pe 
mituri fondatoare şi pe valori istorice împărtăşite. 
Cum să echilibrezi atâtea istorii şi atâtea tradiţii 
adesea divergente? Inventarea unei adevărate 
istorii europene, în care toţi europenii să se 
regăsească şi care să nu frustreze pe nimeni, se 
anunţă a fi o întreprindere chiar mai grea decât 
construcţia însăşi a Europei.

Este evident faptul că, într-un şir de diferenţe, 
locuitorii Europei şi tradiţia lor culturală se 
deosebesc de alte locuri şi alte comunităţi. 
Dacă luăm în considerare formarea unui model 
cultural continental, nu ne referim, în primul 
rând, la coordonatele lui geografice. Cultura 
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Europei a fost condusă spre afirmarea unor 
conduite culturale care s-au dovedit performante, 
impunând constrângerile deja formate, verificate 
în interior şi potrivite pentru a fi exportate. Pentru 
a reliefa existenţa acestei conduite culturale care 
diferenţiază modelul european de alte modele, 
pornim desigur de la praxis-ul cultural.

În acelaşi timp, modelul cultural european 
s-a distins prin provocarea unor serii de rupturi 
culturale, prin care inovaţia culturală s-a obiectivat 
într-o anumită contextualitate. Aceste rupturi s-au 
manifestat în formele violente ale unor revoluţii 
care caracterizează mai degrabă cultura modernă 
a societăţii capitaliste europene. O distincţie care 
se poate opera în cadrul modelului cultural este 
cea privind relaţia dintre vizibil şi invizibil, dintre 
esoteric şi exoteric. Prin această relaţie ne referim 
la procesul de secularizare care a avut, are loc, în 
mod evident, mai rapid şi mai vizibil în cultura 
europeană decât în celelalte culturi. Prin aceasta, 
dorim să arătăm faptul că modelul cultural european 
presupune o conduită pragmatică, prin care, ceea 
ce nu este cunoscut apare în forme inteligibile, 
măsurabile de experienţă ale omului, cât mai 
aproape de dimensiunea cotidiană a acestuia. Prin 
aceasta, observăm că modelul culturii europene 
s-a axat pe o definire a nevoilor omului ca 
entitate singulară, care trebuie să-şi asigure, prin 
reproducerea lumii sale, continuitatea.

Diversitatea culturală înfăţişează un fenomen 
de bază al societăţii. Ea vizează diferenţele 
culturale existente între oameni, precum şi cele 
dintre grupuri diverse, ca identităţi multiple: 
tradiţii, obiceiuri, modul de abordare a educaţiei şi 
a societăţii din perspectivă interculturală. Europa 
culturală, aflată între tranziţie şi modernitate, 
nu este doar o diversitate, ci, mai mult decât 
atât, problema identităţii culturale se înscrie în 
actualul proiect european. Observăm o adaptare 
economică la procesul integrării, iar în plan 
cultural se manifestă „un fel de rebeliune împotriva 
tendinţei de nivelare a lumii”22. Referindu-se la 
integrarea grupurilor etnoculturale, politologul 
Gabriel Andreescu afirma că, „multiculturalismul 
acceptă, pe lângă nevoia de integrare şi nevoia 
de privatitate comunitară” 23. De altfel, şi Victor 
Neumann amintea că „multiculturalismul nu 
trebuie şi nu poate fi văzut ca teorie care atrage 
după sine segregaţionismul“24, deoarece abordarea 
multiculturală în raport cu cea interculturală, 
recunoaşte dreptul la graniţe comunitare, aceasta 

fiind dată de nevoia grupurilor de a se separa într-
un anumit grad de celelalte comunităţi, ca expresie 
a nevoii şi a dreptului la „privatitate comunitară“.

România şi structura opţiunilor geopolitice 

Dimensiunea României ca stat nu ne permite 
să spunem că România, nici măcar din punct 
de vedere teoretic, ar putea deveni un „pol de 
putere”, situaţie în care se găseşte chiar şi o ţară 
de dimensiunea Rusiei de azi, cu tot potenţialul 
ei nuclear, cu resursele naturale şi mesianismul 
istoric.

În aceste condiţii, „geopolitica României” face 
parte din secţiunea „geopolitica Europei unite”. 
Acest fapt nu este doar un dat politic actual, 
România fiind membru al Uniunii Europene, ci 
decurge inevitabil şi din situaţia sa geopolitică. Dar, 
mai mult decât atât, însăşi „geopolitica Europei 
unite” nu este ceva garantat şi securizat. Chiar şi 
Europa ca întreg, Uniunea Europeană, se poate 
baza pe suveranitate numai într-o lume multipolară 
şi, numai într-un asemenea caz, Europa va fi 
suverană şi implicit, România, ca parte a acesteia, 
va beneficia de suveranitate. Adoptarea modelului 
unipolar de dominaţie americană, care-i refuză 
Europei suveranitatea, va influenţa şi România 
ca parte a acesteia. Prin urmare, familiarizarea 
cu problemele geopolitice nu este ceva necesar şi 
vital, dar chestiunea poate fi luată în considerare 
atunci când este vorba despre lărgirea orizontului 
intelectual. 

Într-adevăr, dacă luăm în considerare 
contribuţia românilor la ştiinţa şi cultura europeană, 
geopolitica ar putea fi o bază foarte importantă 
pentru a determina rolul şi funcţiile României în 
context european. Nu este întâmplătoare, deci, 
construcţia geopolitică şi ideatică ce ocupă o parte 
semnificativă în romanele excelentului scriitor 
franco-român Jean Pârvulescu, eseist şi poet – un 
model european şi un gânditor profund.

Dilema geopoliticii europene poate fi redusă 
la o alegere între euro-atlantism (recunoaşterea 
dependenţei de Washington) şi euro-continentalism. 
În primul caz, Europa îşi abandonează suveranitatea 
în favoarea „fratelui mai mare” de peste mări, iar, în 
cel de-al doilea, insistă asupra propriei suveranităţi 
(până la organizarea unui model geopolitic şi 
strategic propriu). Această opţiune nu este complet 
finalizată şi la modul teoretic, faptul depinde de 
fiecare dintre ţările UE şi, în consecinţă, inclusiv de 
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România. Din această cauză, referitor la geopolitica 
României, în sensul strict al acestei noţiuni, 
devine necesară în contextul actual implicarea 
conştientă şi activă în alegerea viitorului Europei 
– dependenţă sau independenţă, suveranitate sau 
vasalitate, atlantism sau continentalism.

Concluzii

Adevărul este că statele europene nu au 
unde să-şi găsească locul într-o lume dominată 
de superputeri economice şi militare. Numai în 
cadrul instituţional al UE, statele membre (în 
special cele mici) pot juca un rol important pe 
scena mondială, numai acţionând în comun îşi pot 
garanta securitatea, prosperitatea şi îşi pot proteja 
valorile culturale, identitare sau de alt gen.

Diferenţele culturale care provin din istoria 
şi evoluţia fiecărei naţiuni sunt importante 
în identitatea acelei naţiuni pentru păstrarea 
valorilor culturale şi pentru dezvoltarea de relaţii 
transculturale de natură economică sau socială. 
Valorile culturale, obiceiurile, tradiţiile, simbolurile 
dar, mai ales, percepţiile faţă de aceste diferenţe 
culturale influenţează relaţiile interpersonale între 
indivizi sau statale. Aici, UE ca întreg trebuie să 
lucreze, în ce priveşte toleranţa faţă de alte culturi 
şi civilizaţii, acceptarea diversităţii trebuind să 
se realizeze în interior şi când este vorba de state 
precum cele prevalent islamice.

Pe fond, problema Europei instituţionalizate 
este de natură structurală. Statele membre au 
urmărit dintotdeauna să atragă sprijinul unor 
patroni politici externi în scopul consolidării 
propriei poziţii în interiorul balanţei de putere 
intraeuropene: statele Europei Centrale, Marea 
Britanie şi statele scandinave sunt state atlantiste; 
inima Europei (Germania, Franţa) şi statele din 
sfera lor de influenţă consideră eurasianismul ca 
fiind un avantaj. Aceste forţe bidirecţionale vor 
continua să lucreze împotriva oricărui consens 
strategic paneuropean. Supravieţuirea acestor forţe 
de sens opus este posibilă numai într-un mediu 
internaţional deosebit de permisiv. Marile puteri 
europene trebuie să vrea ca Europa instituţionalizată 
să existe. În sens minimal, acest lucru înseamnă 
să nu acţioneze premeditat împotriva coeziunii 
interne a proiectului comunitar. Acestea îşi vor 
modera tentaţia de a submina politica externă şi 
de securitate comună europeană numai dacă vor 
vedea beneficii semnificative din existenţa acestui 

actor geopolitic poliglot.
Întrebarea este: spre care dintre cei doi poli 

va pivota Europa instituţionalizată? Competiţia 
geopolitică pentru orientarea strategică a Europei 
este departe de a avea un câştigător. Suntem tentaţi 
să credem că America este opţiunea naturală a 
UE. Însă, istoria secolului al XIX-lea, ne arăta că 
dependenţa strategică de un vecin mai puternic îi 
conferă acestuia o pârghie esenţială în exercitarea 
unui control sistematic asupra comportamentului 
unui actor geopolitic vulnerabil. 
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TRATATUL DE LA LISABONA  
DESPRE SECURITATEA ŞI APĂRAREA 

EUROPEANĂ

NATO ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI

Dr. Petre DUŢU

Uniunea Europeană este un actor important al 
scenei mondiale, îndeplinind un semnificativ rol 
de furnizor de securitate în lume. 

Tratatul de la Lisabona, prin noile elemente 
conţinute, inclusiv în materie de securitate şi 
apărare comună, întăreşte acest rol al UE atât 
în spaţiul comunitar, cât şi în afara acestuia. În 
acest context, Politica de Securitate şi de Apărare 
Comună, ca parte integrantă a Politicii Externe şi 
de Securităte Comună, dobândeşte noi dimensiuni 
prin prevederile Tratatului de la Lisabona. 

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, securitate 
şi apărare comună, politică, tratat. 

1. Elemente de noutate aduse  
prin Tratatul de la Lisabona

În decembrie 2009, statele membre  ale Uniunii 
Europene au semnat Tratatul de la Lisabona, ceea 
ce semnifică acceptarea prevederilor sale de către 
acestea. În esenţă, tratatul vizează să modernizeze 
Uniunea Europeană lărgită la 27 de membri. 
Astfel, acesta renovează arhitectura instituţiilor, 
modifică procesul de luare a deciziilor şi întăreşte 
reprezentarea externă a Uniunii. În acest scop, 
Tratatul de la Lisabona prevede numeroase reforme 
instituţionale esenţiale printre care menţionăm: 

- Personalitatea juridică a UE. Uniunea 
Europeană  va fi de acum înainte dotată cu 
personalitate juridică. Ea va putea astfel încheia 
un acord internaţional în toate domeniile sale de 
competenţă; 

- Simplificarea procesului de decizie în 
Consiliul UE. Începând cu 01.11. 2014, majoritatea 
calificată se defineşte ca fiind egală cu cel puţin 
55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puţin 
15 dintre ei şi care reprezintă statele membre ce 
reunesc cel puţin 65% din populaţia Uniunii; 

- O preşedinţie permanentă în Consiliul 
European. De acum înainte, un preşedinte va fi 
ales de către majoritatea calificată pentru o durată 
de doi ani şi jumătate. Acesta poate fi reales o 
singură dată; 

- Un înalt reprezentant pentru politica 
externă. Acesta va fi membru al Consiliului UE 
şi al Comisiei Europene şi va conduce Politica 
Externă şi de Securitate Comună a UE; 

- Întărirea rolului parlamentelor naţionale. 
Tratatul de la Lisabona prevede un mecanism 
de control întărit al respectării principiului 
de subsidiaritate. Acest mecanism permite 
parlamentelor naţionale să facă să eşueze 
propunerile Comisiei care nu respectă acest 
principiu; 

- Clarificarea repartiţiei competenţelor între 
Uniune şi statele membre. Tratatul de la Lisabona 
enumeră lista domeniilor ce relevă competenţele 
exclusive, competenţele partajate şi competenţele 
de sprijin; 

- Posibilitatea de iniţiativă a cetăţeanului. 
Cetăţenii europeni dobândesc dreptul de a invita 
Comisia Europeană, în cadrul atribuţiilor sale, 
să supună o propunere adecvată Parlamentului 
European şi Consiliului UE; 

- Carta Drepturilor Fundamentale dobândeşte 
forţă juridică; 

- Banca Centrală Europeană devine o 
veritabilă instituţie a UE cu acelaşi titlul ca 
şi Comisia Europeană, Consiliul, Parlamentul 
European, Curtea de Justiţie şi Curtea Europeană 
de Conturi; 

- În materie de cooperare judiciară şi 
poliţienească, cele mai multe decizii vor fi luate 
cu majoritate şi nu unanimitate; 

- Lupta împotriva schimbărilor climatice 
dobândeşte un statut prioritar în noul tratat. 
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Implicarea este atât la nivel comunitar, cât şi la 
nivel naţional; 

- Pentru prima dată, tratatul prevede o clauză 
de ieşire care conferă statelor membre dreptul de 
a se retrage din UE. Aceasta întăreşte caracterul 
democratic al vieţii Uniunii Europene. 

Tratatul de la Lisabona înlocuieşte ceea ce  se 
numea „Constituţie pentru Europa”. Prin urmare, 
acest Tratat nu mai este „Constituţia europeană”1. 
Diferenţa dintre cele două acte constă în faptul că, 
în timp ce „Constituţia europeană” îşi propunea 
să abroge ansamblul tratatelor actuale şi să le 
înlocuiască printr-un text unic a cărui vocaţie 
constituţională era afirmată, Tratatul de la Lisabona 
se limitează să modifice tratatele existente, de unde 
numele se „tratat modificat” sau „reformator”. El 
a fost semnat la 13 decembrie 2009 la Lisabona, 
ceea ce justifică denumirea lui curentă2. 

2. Prevederile Tratatului de la Lisabona 
privind securitatea şi apărarea europeană

În materie de securitate şi apărare comună, 
Tratatul de la Lisabona vine cu o serie de prevederi 
specifice. În acest sens, amintim: 

- Sporirea numărului mecanismelor de 
cooperare între statele membre şi adaptarea lor în 
funcţie de nevoile şi, mai ales, de voinţele politice 
naţionale. Unii autori le numesc „mecanisme de 
cooperare cu geometrie variabilă”3, mergând de 
la cooperare întărită la cooperarea structurată 
permanentă; 

- Instaurează şi modificarea rolului actorilor 
în Politica Europeană de Securitate şi Apărare 
(PESA). În acest sens, amintim: crearea unui post 
de Înalt Reprezentant pentru Afacerile Externe şi 
Politica de Securitate4, cu misiunea de a conduce 
PESA, fuzionând astfel posturile actuale de Înalt 
Reprezentant/Secretar General al Consiliului 
şi Comisar pentru Relaţii Externe; înfiinţarea 
unui serviciu european pentru acţiune externă cu 
susţinerea Înaltului Reprezentant pentru Afacerile 
Externe. În acelaşi timp, Înaltul Reprezentant şi 
Preşedintele Consiliului UE, post nou creat prin 
Tratat, vor partaja reprezentarea externă a Uniunii 
în cadrul PESA; 

- Întărirea mijloacelor de acţiune în materie de 
securitate 55. În acest sens, Tratatul de la Lisabona: 
întăreşte eficacitatea procesului luării deciziilor în 
ceea ce priveşte spaţiul de libertate, de securitate 
şi de justiţie; pune în funcţiune un „sistem integrat 

de gestionare a frontierelor exterioare şi întărirea 
puterilor „Frontex”, Agenţia de supraveghere a 
frontierelor Uniunii; întăreşte mijloacele de luptă 
ale UE împotriva migraţiei ilegale şi a relelor 
tratamente ale fiinţelor umane. Este vorba de o 
politică exercitată în comun de Uniune şi statele 
membre care vizează să definească regulile şi 
condiţiile de imigrare;  

- În materie penală, adoptarea de 
reguli minimale ce definesc infracţiunile şi 
sancţiunile pentru un anumit număr de crime 
transfrontaliere (terorism, trafic de droguri şi 
arme, spălarea banilor, exploatarea sexuală a 
femeilor, criminalitate informatică etc.) va fi 
decisă de către Parlamentul European şi Consiliul 
de Miniştri prin majoritate calificată; 

- Introducerea unei clauze de asistenţă 
mutuală6. Dacă un stat membru al UE face 
obiectul unei agresiuni, celelalte au datoria să-
i acorde asistenţă. În acest context, se asistă la 
extinderea misiunilor numite „misiuni Petersberg” 
şi instaurarea a două clauze de solidaritate între 
statele membre ale Uniunii Europene. Prima dintre 
aceste clauze priveşte ameninţarea teroristă, cea de 
a doua prevede un ajutor şi o asistenţă mutuală în 
faţa unei catastrofe naturale sau provocate de om. 
Clauza a doua, deşi este de competenţa protecţiei 
civile, interesează pe deplin forţele armate căci 
mijloacele lor sunt susceptibile să fie chemate să 
intervină în această ipoteză; 

- Introducerea cooperării structurate 
permanente, deschisă statelor care se vor angaja 
să participe la principalele programe europene 
de îmbunătăţirea a capabilităţilor militare şi la 
furnizarea de unităţi de luptă imediat disponibile 
pentru UE. Astfel, aceste state vor fi în măsură să 
îndeplinească misiunile militare cele mai exigente 
pentru UE, în special pentru a răspunde cererilor 
ONU; 

- Consacră existenţa Agenţiei Europene de 
Apărare (AEA), în perspectiva de a dezvolta 
o reală politică europeană a armamentului şi a 
coordonării eforturilor diferitelor armate naţionale 
de îmbunătăţire a capabilităţilor, ceea ce constituie 
o inovaţie importantă. De asemenea, Tratatul 
de la Lisabona îşi extinde câmpul de aplicare în 
chestiuni industriale şi comerciale în domeniul 
armamentului;

- Instaurarea unui fond de lansare pentru 
a finanţa activităţile de pregătire  a acţiunilor 
militare ale UE: aceste fonduri ar trebui să 
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faciliteze derularea operaţiilor militare ale Uniunii 
Europene; 

- Posibilitatea de a adopta decizii cu majoritate 
calificată în cadrul Consiliului pentru anumite 
aspecte ale PESA (decizie referitoare la crearea 
cooperării structurate permanente, funcţionarea 
AEA, la fondurile de lansare); 

- Precizarea condiţiilor relative la minoritatea 
de blocaj şi la sistemul de abţinere constructivă în 
cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune 
(PESC), ce permit luarea deciziei în unanimitate, 
angajând doar o parte dintre statele membre.

Toate aceste prevederi vin să dea o mai mare 
flexibilitate, eficacitate şi creativitate activităţii 
Uniunii şi statelor sale membre în materie de 
securitate şi apărare comună.  

3. De la PESA la PSAC  

În materie de apărare, Tratatul de la Lisabona 
introduce o modificare relevantă. PESA (Politica 
Europeană de Securitate şi Apărare) este 
redenumită PSAC (Politica de Securitate şi Apărare 
Comună), fără ca această schimbare a numelui să 
implice şi schimbări de substanţă în politica UE 
din acest domeniu. Astfel, Politica de Securitate şi 
Apărare Comună continuă să facă parte integrantă 
din Politica Externă şi de Securitate Comună 
(PESC). PSAC include definirea progresivă a unei 
politici de apărare comună a Uniunii7. Totodată, 
PSAC asigură Uniunii o capacitate operaţională 
care se sprijină pe mijloace militare şi civile. 
Uniunea poate să se implice în misiuni în afara 
frontierelor sale pentru a asigura menţinerea păcii, 
pentru a preveni conflictele şi întări securitatea 
internaţională în conformitate cu principiile Cartei 
ONU. Executarea acestor misiuni se fondează pe 
capacităţile furnizate de către statele membre. În 
acelaşi timp, PSAC include definiţia progresivă 
a unei politici de apărare comună în Uniune. Ea 
va conduce la o apărare comună, atunci când 
Consiliul European va decide acest lucru. 

De asemenea, Tratatul de la Lisabona 
menţionează că politica Uniunii în materie de 
securitate şi apărare nu afectează caracterul specific 
al politicii de securitate şi apărare a unor state 
membre. În acest sens, tratatul conţine elemente 
de noutate în materie de securitate şi apărare, aşa 
cum s-a arătat în capitolul 2 al prezentului articol. 
În plus, misiunile PESA au fost lărgite. La cele trei 
misiuni tradiţionale (misiunile de la Petersberg), 

Tratatul a adăugat activităţi referitoare la: acţiuni 
simultane în materie de dezarmare, misiuni de 
consiliere şi de asistenţă militară, misiunile de 
prevenire a conflictelor şi operaţiile de stabilizare 
la finele conflictelor. Aceste misiuni pot contribui 
la lupta împotriva terorismului. În acelaşi timp, 
prin introducerea clauzei de solidaritate între 
statele membre şi a prevederilor referitoare 
la asistenţa mutuală, tratatul va contribui la 
dezvoltarea unui spirit de solidaritate european. 
Pe de altă parte, a fost eliminat astfel paradoxul 
potrivit căruia Uniunea Europeană este capabilă 
să exporte stabilitate în afara frontierelor sale, dar 
nu era în măsură să facă acest lucru în interiorul 
său, adică să asigure securitatea teritoriului sau şi 
populaţiei sale.

Totuşi, PSAC menţine limita congenitală 
a PESA. Într-adevăr, NATO rămâne cadrul de 
apărare europeană. Dispoziţiile înscrise în Tratatul 
de la Maastricht (1992) sunt reluate în Tratatul 
de la Lisabona: PSAC/PESA trebuie să respecte 
obligaţiile ce decurg din Tratatul Atlanticului 
de Nord care rămâne, pentru statele care îi sunt 
membre, fundamentul apărării lor colective şi 
instanţa de punere a sa în operă. Această obligaţie 
de conformitate între angajamentele subscrise 
PSAC/PESA şi cele subscrise NATO apare ca un 
oximoron. Această dispoziţie aduce, într-un fel 
şi într-o anumită măsură, atingere PSAC/PESA. 
Astfel, se atinge un punct crucial. UE este o 
adevărată putere pe scena mondială sau un simplu 
bloc al ansamblului euro-atlantic? Xele 27 de 
state membre ale UE nu au încă un răspuns unic 
şi unitar la această întrebare, ci o diversitate de 
viziuni asupra PSAC/PESA. 

Pe de altă parte, unele state membre UE sunt 
foarte reticente la dezvoltarea unei politici de 
securitate care ar avea vocaţia de a gestiona 
atât crizele ce survin în afara UE, cât şi cele ce 
lovesc teritoriul comunitar. Totuşi, o asemenea 
politică este un obiectiv fixat prin Tratatul de la 
Lisabona, care prevede utilizarea de structuri şi de 
proceduri PSAC/PESA, ca şi mijloacele care sunt 
mobilizate, cu alte scopuri decât cele de gestionare 
a crizelor din exteriorul UE. În această ipoteză a 
fost concepută clauza de asistenţă mutuală înainte 
de a intra în vigoare în caz de catastrofe naturale 
sau de origine umană.  În fine, UE are o reală 
plus-valoare în materie de gestionare a crizelor, 
datorită competenţelor sale şi a câmpului său 
de expertiză atât civilă cât şi militară. În acest 
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context, se subliniază necesitatea ca instituţiile 
comunitare să dobândească competenţe mai 
importante şi cu o eficacitate crescută, în materie 
de securitate a cetăţenilor europeni şi de solidaritate 
internaţională. 

Totodată, se cere  a fi subliniat faptul că 
Tratatul de la Lisabona nu prevede crearea unei 
armate europene. Forţele armate rămân în mâinile 
statelor membre. Tratatul prevede că statele 
membre pot pune capabilităţi civile şi militare 
la dispoziţia Uniunii în cadrul operaţiilor duse 
prin intermediul Politicii de Securitate şi Apărare 
Comună. Totuşi, statele membre au dreptul de a nu 
lua parte la derularea operaţiilor conduse de UE, 
sub PSAC/PESA. Participarea la astfel de operaţii 
se face întotdeauna voluntar. Statele membre 
gata să participe şi care dispun de capabilităţile 
necesare pot efectua operaţii de dezarmare, 
misiuni umanitare şi de evacuare, misiuni de 
consiliere militară, ca şi operaţii de menţinere a 
păcii. Niciun stat membru nu poate fi constrâns să 
participe la aceste operaţii.

Concluzii 

Uniunea Europeană este un important actor 
mondial, inclusiv în materie de securitate şi 
apărare. În aceste sens, Tratatul de la Lisabona 
aduce o serie de completări cu implicaţii majore 
pentru realizarea Politicii de Securitate şi Apărare 
Comună. Desigur, PESC şi componenta sa, PESA, 
au fost întărite prin noi prevederi – instaurează 
şi modifică rolul actorilor în PESA; creează 
funcţia de Înalt Reprezentant pentru Afaceri 
Externe; consacră existenţa Agenţiei Europene 
pentru Apărare; introduce cooperarea structurată 
permanentă; introduce clauza apărării mutuale; 
consolidează mijloacele de acţiune în materie de 
securitate etc.- prevederi care  vor duce la întărirea 
capacităţii UE de a preveni crize şi soluţiona 
conflicte, de a asigura securitatea cetăţenilor săi şi 
a securităţii colective. 

Practic, Tratatul de la Lisabona întăreşte 
semnificativ instrumentele de putere a Uniunii 
Europene atât pe scena internaţională cât şi pe 
plan intern, prin intermediul a noi instrumente, 

instituţii reînnoite şi proceduri lărgite care vin să 
consolideze dimensiunea sa supranaţională. De 
asemenea, Tratatul de la Lisabona evidenţiază 
complexitatea sistemului geopolitic european. 
El schiţează un peisaj marcat de indeterminarea 
proiectului de putere şi induce un anumit număr de 
raporturi de forţe între diferiţii actori ai sistemului 
comunitar. 
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BOSNIA-HERŢEGOVINA – 
IMPAS POLITIC ŞI SECURITATE. 

REPERCUSIUNI ASUPRA RELAŢIEI  
CU UNIUNEA EUROPEANĂ         

Cristina BOGZEANU

Conflictele ce au marcat destinul Balcanilor 
de Vest în ultimul deceniu al secolului trecut au 
reprezentat cele mai grave şi violente evenimente 
petrecute pe continentul european de la finalul 
celui de-al Doilea Război Mondial. Intervenţia 
comunităţii internaţionale a determinat 
stabilizarea acestei regiuni şi conturarea 
unui climat de securitate relativ stabil. Totuşi, 
particularităţile de ordin politic, etnic, religios, 
economic ce caracterizează statele cuprinse în 
această regiune au menţinut o anumită tensiune în 
cadrul acestor state şi, de multe ori, şi în relaţiile 
pe care le întreţin unele cu celelalte, tensiuni ce au 
potenţialul de a deveni reale crize de securitate. 

Lucrarea de faţă este elaborată cu scopul de a 
descrie şi analiza mediul de securitate din Bosnia-
Herţegovina, din perspectiva crizei politice care 
caracterizează acest stat în prezent. Vor fi supuse 
analizei elemente care ţin de contextul în care 
această criză se derulează, cauzele ei, tentativele 
de soluţionare, precum şi repercusiunile pe care 
le antrenează asupra relaţiei dintre Bosnia-
Herţegovina şi UE. În acest sens, considerăm 
utilă descrierea consecinţelor pe care impasul 
politic în discuţie îl are asupra instituţiilor şi 
organismelor care reprezintă UE în Bosnia-
Herţegovina, precum şi a consecinţelor pe care 
acesta le antrenează asupra strategiei UE de 
stabiliza, democratiza şi moderniza acest stat în 
vederea unei viitoare aderări.

Cuvinte-cheie: criză politică; Înaltul 
Reprezentant în Bosnia-Herţegovina/
Reprezentantul Special al UE în Bosnia 
Herţegovina; Puterile Bonn; Acordul de la 
Dayton; aderare; NATO; UE.

Ideea că Balcanii reprezintă „butoiul cu 
pulbere” al Europei s-a clişeizat în timp, dar acest 
mod stereotip de a gândi regiunea în discuţie, în 
special partea ei de Vest, relevă totuşi un adevăr 
încă valabil – acest spaţiu este unul marcat 
aproape constant de starea de criză, indiferent 
că ne referim la dimensiunea politică, socială 
sau culturală a securităţii. Deşi criza politică din 
Bosnia-Herţegovina, care este în plin proces de 
desfăşurare, a fost umbrită de criza economică şi 
financiară mondială şi de controversa puternică 
asupra statutului Kosovo, comportă o importanţă 
deosebită pentru mediul de securitate vest-
balcanic, pentru strategiile UE de stabilizare, 
democratizare şi modernizare a acestui stat, dar şi 
pentru configuraţia instituţională a prezenţei UE 
în Bosnia-Herţegovina.

1. Contextul politic al apariţiei crizei politice 
din Bosnia-Herţegovina

Forma instituţională sub care funcţionează 
Bosnia-Herţegovina în prezent este cea stabilită prin 
Acordul de la Dayton (1995), care a marcat finalul 
războiului civil din acest stat. Acordul urmărea, 
dincolo de încetarea ostilităţilor, şi crearea unui 
guvern stabil, multietnic şi democratic, care să aibă 
o evoluţie de natură a permite, în cele din urmă, 
Bosniei-Herţegovinei să aibă capacitatea de a se 
autoguverna. Constituţia Bosniei-Herţegovinei, 
după care funcţionează şi în prezent, era inclusă 
în Anexa 4 a Acordului şi prevedea şi crearea 
unei ordini politice unice. Statul este de fapt o 
federaţie alcătuită din două entităţi – Federaţia 
Bosnia-Herţegovina, unde majoritari sunt croaţii 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2010 �1

NATO ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI

şi bosniacii, şi Republica Srpska, unde majoritari 
sunt sârbii bosniaci. Această ordine are implicaţii 
asupra principalelor instituţii ale Bosniei-
Herţegovinei – trei reprezentări parlamentare 
bicamerale (câte una pentru fiecare entitate, la 
care se adaugă un organism central); Preşedinţia, 
care este alcătuită din trei reprezentanţi, câte unul 
pentru fiecare comunitate etnică constituentă. În 
plus, fiecare entitate beneficiază de un grad mare 
de autonomie, acestea putând lua decizii în toate 
domeniile care nu sunt jurisdicţionate la nivel 
centralizat1. 

Tot de specificul ordinii politice din Bosnia 
şi Herţegovina ţine şi prezenţa şi atribuţiile 
reprezentanţilor comunităţii internaţionale. 
Războiul civil a luat sfârşit în urma unei intervenţii 
considerabile a altor actori internaţionali, statali 
şi non-statali, iar stabilitatea şi implementarea 
prevederilor stabilite la Dayton au fost asigurate 
prin prezenţa unor instituţii ale comunităţii 
internaţionale. Dacă starea de securitate a fost 
stabilizată prin intervenţia NATO, construirea 
fundamentelor statului de drept a intrat în 
responsabilităţile UE, aceasta devenind, de 
fapt, principala organizaţie care supraveghează, 
sprijină şi îndrumă procesul de democratizare şi 
modernizare a Bosniei-Herţegovinei. Acest rol 
a devenit evident prin amploarea implicării UE, 
aceasta trecând de la managementul crizelor la 
protectorat. Mai mult, începând din 2002, Înaltul 
Reprezentant în Bosnia-Herţegovina, funcţie 
creată pentru a supraveghea implementarea 
aspectelor civile ale Acordului de la Dayton, 
coincide cu Reprezentantul Special al UE în 
Bosnia şi Herţegovina, care trebuie să asigure o 
abordare coerentă şi coordonată a Uniunii în ce 
priveşte construirea şi consolidarea unui climat 
de pace şi stabilitate. Astfel, persoana care 
cumulează aceste funcţii este însărcinată atât cu 
supravegherea implementării aspectelor civile ale 
Acordului de la Dayton, cât şi cu cea a Acordului 
de Stabilizare şi Asociere. Totodată, dincolo 
de evidentul angajament politic al UE, foarte 
important este şi cel economic. Uniunea a susţinut 
financiar reformele menite să înscrie Bosnia-
Herţegovina pe calea aderării, prin instrumentul 
de asistenţă pre-aderare, prin care UE îi acorda 
ajutor financiar în valoare de 74,8 milioane de 
euro, numai în 20082. Principalele arii de investiţii 
sunt administraţia publică, justiţie şi afaceri 
interne, societate civilă, dezvoltare economică şi 

ac�uis comunitar. De asemenea, UE contribuie 
şi la menţinerea stării de securitate din Bosnia-
Herţegovina şi la pregătirea resurselor umane 
pentru a fi capabile să poată menţine această 
stare şi în absenţa protectoratului internaţional. 
Ne referim, desigur, la cele două misiuni derulate 
sub Politica Externă şi de Securitate Comună a 
UE (PESC) – Althea (misiune militară, începută 
în 2004, care a preluat atribuţiile misiunii NATO, 
SFOR) şi EUPM (misiune civilă de poliţie).

Totuşi, în acest cadru general, în care entităţile 
etnice ale Bosniei şi Herţegovinei se bucură de un 
grad mare de autonomie, în care securitatea este 
asigurată cu ajutorul comunităţii internaţionale, 
iar reformele sunt sprijinite la nivel financiar şi 
de expertiză de către UE, a fost posibilă apariţia şi 
escaladarea unei grave crize politice, care a făcut 
ca acest stat să se găsească în imposibilitatea de 
a funcţiona. Mărul discordiei a fost constituit de 
„Puterile Bonn”, atribuite Înaltului Reprezentant/
Reprezentantului Special al UE în Bosnia-
Herţegovina. Acestea constituie un set de 
atribute ale autorităţii Înaltului Reprezentant 
stabilite în 1997, în urma unor tensiuni grave 
ce au minat stabilitatea Bosniei-Herţegovinei 
în cei doi ani de la încheierea războiului civil. 
Puterile Bonn permit acestuia să se erijeze în 
autoritate executivă a comunităţii internaţionale, 
având inclusiv dreptul de a demite oficiali aleşi 
şi de a lua decizii legislative, pentru a asigura 
implementarea prevederilor Acordului de la 
Dayton. Reprezentanţii celor trei comunităţi 
etnice s-au raportat diferit faţă de acestea încă 
de la început, iar atitudinea lor s-a menţinut în 
timp. Sârbii bosniaci au considerat acest tip de 
puteri un instrument de presiune al comunităţii 
internaţionale, pe când croaţii şi bosniacii le-au 
văzut, în general, ca fiind utile pentru menţinerea 
stabilităţii Bosniei-Herţegovinei şi a statu �uo-
ului.

Toate acestea fac ca Bosnia-Herţegovina să 
fie organizată într-un mod unic, fiind încadrată în 
categoria democraţiilor liberale internaţionale3, 
prin aceasta înţelegându-se o ordine unde 
principalii factori de decizie sunt aleşi direct de 
către guvernaţi (elementul democratic), drepturile 
omului (elementul liberal) fiind apărate de către 
instituţii internaţionale (elementul internaţional). 
Prin urmare, acest stat are guvernare mixtă – 
naţională şi internaţională, asigurată în principal 
de către UE, iar criza politică a luat naştere 
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tocmai din pricina luptei pentru autoritatea de a 
impune legi. Momentul de debut este considerat 
impunerea de către Înaltul Reprezentant a unui 
set de legi, uzitând Puterile Bonn (în septembrie 
2009), pe care premierul Republicii Srpska 
le-a respins, ameninţând că va retrage toţi 
reprezentanţii sârbi din guvern, dacă măsurile vor 
fi implementate. Dat fiind modul de funcţionare 
al guvernării la nivel naţional, retragerea sârbilor 
din instituţiile de stat ar atrage după sine şi o criză 
constituţională, prin blocarea oricărei activităţi 
legislative. În cazul acesta nu putem vorbi despre o 
etapă de confruntare care să cuprindă demonstraţii 
şi exerciţii militare, dislocări de forţe etc. Totuşi, 
putem considera că Bosnia se găseşte în faza de 
confruntare a crizei din cauza atitudinilor ostile 
făţişe pe care liderii politici le nutresc unii faţă de 
ceilalţi. Spre exemplu, prim-ministrul sârb a părăsit 
sala de negocieri pentru reforma constituţională, 
reafirmând condiţia sârbilor bosniaci de a accepta 
dreptul de secesiune4. Şirul de exemple de astfel de 
poziţii clare poate continua. Acelaşi reprezentant 
oficial nu a ezitat să îşi arate dispreţul faţă de 
structura post-război a Bosniei, în special pentru 
Înaltul Reprezentant şi pentru eforturile sale de 
a face reforme constituţionale, care vor slăbi 
autonomia Republicii Srpska şi vor întări aparatul 
guvernamental central5. 

Mai mult, această situaţie a apărut în 
perioada în care, la nivel internaţional, se vorbea 
despre necesitatea de a închide Biroul Înaltului 
Reprezentant/Reprezentantului Special al UE 
ca pas firesc către aderarea la UE. Un stat care 
continuă să fie guvernat de către instituţii 
internaţionale şi care nu este capabil să îşi asigure 
unilateral stabilitatea internă nu poate deveni 
membru al UE. Totuşi, situaţia politică a făcut 
necesară menţinerea acestei instituţii, aducând 
Bosnia Herţegovina într-un punct mort al evoluţiei 
sale către aderarea la UE, dar şi într-o criză politică 
şi constituţională.

Impasul politic în care se află actualmente 
Bosnia-Herţegovina este determinat de o serie 
de conflicte complexe ce s-au conturat între 
autorităţile cu atribuţii executive din acest stat. În 
primul rând, avem conflictul dintre reprezentanţii 
politici ai celor două entităţi constitutive; fiecare 
dintre aceştia urmăresc interesele entităţii pe care 
o reprezintă, interese care sunt adesea antagonice, 
excluzându-se reciproc, situaţia fiind agravată şi 
de lipsa de încredere, dificultatea de a coopera a 

acestor reprezentanţi. Astfel, Federaţia Bosnia-
Herţegovina este adepta menţinerii formei de 
organizare actuale a statului, susţinând mărirea 
atribuţiilor de guvernare la nivel central şi 
scăderea celor la nivelul fiecărei entităţi, în timp 
ce Republica Srpska se teme că aceasta va favoriza 
croaţii şi bosniacii, care sunt mai numeroşi, şi 
pledează pentru creşterea gradului de autonomie 
al Republicii, existând chiar voci puternice care 
susţin secesiunea. 

În al doilea rând, putem vorbi despre un conflict 
grav între reprezentanţii politici ai Republicii 
Srpska şi instituţia Înaltului Reprezentant; primii 
consideră că aceasta nu este legitimă, iar puterile 
Bonn sunt exercitate abuziv; Înaltul Reprezentant, 
pe de altă parte, susţine că Bosnia-Herţegovina 
nu este încă un stat capabil să se autoguverneze, 
legimitatea atribuţiilor sale fiind dată prin 
mandatul lui de a supraveghea implementarea 
condiţiilor Acordului de la Dayton. Mai mult, 
acest Acord constituie şi el o parte din miezul 
acestei crize. Pentru ca Bosnia-Herţegovina 
să devină stat membru al UE, ea trebuie să 
depăşească momentul dependenţei de intervenţia 
comunităţii internaţionale pentru a asigura 
securitatea pe plan intern, pentru a supraveghea 
dezvoltarea democraţiei. Aceasta înseamnă că 
implementarea Acordului de la Dayton trebuie 
finalizată, iar constituţia reformată. Prima parte 
a Acordului, aceea care se referă la separarea 
părţilor şi stabilirea unui mediu de securitate 
stabil în Bosnia-Herţegovina, a fost îndeplinită 
cu ajutorul misiunilor NATO – IFOR şi SFOR şi, 
ulterior, prin cele ale UE – Althea şi misiunea de 
poliţie civilă – EUPM. Cea de-a doua parte, însă, 
care se referă la edificarea unui stat democratic, 
bazat pe principiile statului de drept, cu o 
economie de piaţă sustenabilă nu a fost încă pusă 
în practică complet. Mai mult, la finalul anului 
2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) a constatat faptul că Legea Fundamentală 
a Bosniei-Herţegovinei încalcă prevederile 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Cazul 
a fost intentat de un politician evreu şi unul rom, 
menţionând că prevederile constituţionale nu 
le permit să candideze la preşedinţia statului ai 
cărui cetăţeni sunt. Constituţia, inclusă în Acordul 
de la Dayton, prevede că preşedinţia Bosniei-
Herţegovinei este un triplă, alcătuită dintr-un 
croat, un bosniac şi un sârb, discriminând astfel 
celelalte minorităţi etnice care trăiesc pe teritoriul 
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statului. CEDO a concluzionat că Bosnia trebuie 
să îşi reformeze Constituţia.

Prin urmare, reforma Constituţiei este un punct 
crucial al evoluţiei acestui stat către aderarea la 
UE, dar şi o condiţie pentru dezvoltarea unei 
democraţii bazate pe principiile statului de drept. 
Însă, atât timp cât reprezentanţii politici ai celor 
două entităţi nu reuşesc să ajungă la un consens 
în ce priveşte viitoarea formă de organizare a 
statului, manifestând atitudini reticente, poate 
chiar ostile unii faţă de ceilalţi, precum şi faţă 
de reprezentanţele comunităţii internaţionale, 
situaţia rămâne una critică. Avem de a face cu un 
cerc vicios – diferendele interetnice împiedică 
reformarea Constituţiei, iar necesitatea de a 
reforma Constituţia reaprinde vechile sentimente 
de respingere interetnică. Totodată, situaţia este 
agravată de atitudinea inconstantă a comunităţii 
internaţionale faţă de Bosnia, care se vede astăzi 
nevoită să îşi schimbe strategia faţă de aceasta, 
necesitate justificată de două motive: în primul 
rând, dependenţa Bosniei de prezenţa comunităţii 
internaţionale trebuie întreruptă şi, în al doilea 
rând, din cauză că măsurile şi instituţiile create 
anterior nu mai sunt eficiente.

Obstacolul politic descris mai sus este considerat 
de multe voci din mediul academic, politic sau 
jurnalistic ca având potenţialul de a declanşa însă 
un conflict violent în Bosnia-Herţegovina sau de a 
determina secesiunea violentă a Republicii Srpska. 
Aceasta şi din cauză că Bosnia-Herţegovina deţine 
încă un volum mare de armament şi muniţie rămas 
din timpul Războiului din 1992-1995; în mai 2010, 
o declaraţie comună a locţiitorului secretarului de 
stat pentru afaceri militare al SUA şi a ministrului 
apărării Bosniei-Herţegovinei menţiona că acest 
stat deţine un surplus de armament, din care se 
vor distruge 67.000 de arme mici şi 20.000 de 
tone de muniţie convenţională şi dispozitive 
explozive. Totuşi, considerăm că un asemenea 
conflict este foarte puţin probabil, aceasta atât 
datorită prezenţei comunităţii internaţionale, cât şi 
datorită atitudinii marilor puteri sau a centrelor de 
putere din regiune faţă de Bosnia. Spre exemplu, 
nici Serbia şi nici Rusia, aliatul tradiţional al 
acesteia, nu susţin varianta secesiunii Republicii 
Srpska, deşi, în mod evident, relaţiile cu guvernul 
acesteia sunt bazate pe afinităţi de natură etnică. 
Dar, aceasta nu diminuează nivelul de gravitate al 
crizei. 

2. Cauze ale crizei politice  

Situaţia din Bosnia-Herţegovina poate fi 
definită drept o situaţie de criză, drept moment 
de ruptură în interiorul sistemului politic al 
Bosniei. Sistemul este suficient de complex 
pentru a permite existenţa mai multor părţi, care 
să perceapă situaţia dată drept un ansamblu de 
riscuri, pericole şi ameninţări la adresa securităţii 
proprii, motiv pentru care manifestă un real 
sentiment de îngrijorare. Pentru rezolvarea crizei 
este necesară adoptarea unor decizii imediate, care 
sunt însă greu de identificat din cauza dificultăţii 
de a obţine un consens între părţile implicate. 
Discursul naţionalist este o caracteristică a 
ambelor tabere politice. Pe de o parte, sârbii 
din Republica Srpska au cerut adesea dreptul la 
autodeterminare şi s-au opus sistematic înzestrării 
nivelului central al statului cu noi competenţe, 
chiar şi în cadrul Acordului de Stabilitate şi 
Asociere. Pe de altă parte, şi discursul politic al 
croaţilor şi bosniacilor are elemente vădite de 
naţionalism, mai ales dacă luăm în consideraţie 
faptul că anumiţi politicieni continuă să pună sub 
semnul întrebării legitimitatea Republicii Srpska, 
susţinând că aceasta este rezultatul genocidului 
întreprins de sârbi. Divergenţele dintre cele două 
entităţi ale Bosniei-Herţegovinei au fost abordate 
de comunitatea internaţională, încercând, în 
repetate rânduri, să obţină un compromis.

După domeniul în care a apărut, criza din 
Bosnia-Herţegovina are o evidentă natură politică. 
Aceasta din cauză că ea a apărut pe fondul unui 
context politic unic, iar principalii factori care 
au determinat-o sunt şi ei de natură politică. 
Organizarea ca stat federal alcătuit din două 
entităţi distincte a menţinut, practic, diviziunile 
inter-etnice din timpul războiului civil, numai că, 
de această dată, ele se reflectă în plan politic, la 
nivelul organizării procesului decizional, dar şi al 
concordanţei dintre obiectivele pe care instituţiile 
fiecărei entităţi caută să le atingă. Spre exemplu, 
bosniacii îşi doresc un stat mai centralizat, mai 
coerent şi puternic, un transfer mai mare de 
atribuţii către instituţiile centrale ale acestuia 
dinspre cele ale entităţilor. Sârbii, pe de altă parte, 
urmăresc cu stoicism idealul obţinerii autonomiei 
Republicii Srpska. La toate acestea, se adaugă 
atitudinea faţă de reprezentantul comunităţii 
internaţionale şi faţă de amploarea puterilor pe 
care el le deţine. Pentru croaţi şi bosniaci, Înaltul 
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Reprezentant reprezintă garanţia că Bosnia va 
putea funcţiona în continuare conform Constituţiei 
de la Dayton, fără ca Republica Srpska să blocheze 
funcţionarea instituţiilor statului; sârbii bosniaci, 
pe de altă parte, se tem că autonomia Republicii 
Srpska va fi subminată de acţiunea comunităţii 
internaţionale, ceea ce va duce la slăbirea 
acestei entităţi şi chiar la dizolvarea ei. Astfel se 
explică reticenţa lor puternică faţă de eforturile 
comunităţii internaţionale de a construi un stat 
puternic, crescând funcţionalitatea instituţiilor la 
nivel central. 

Ca formă concretă de manifestare, criza politică 
din Bosnia-Herţegovina se încadrează cu precădere 
în definiţia crizei de regim care „se manifestă cu 
mai mare intensitate atunci când organle politice 
reprezintă interesele unui grup minoritar, în 
conflict cu interesele generale ale societăţii şi este 
generată de deteriorarea raporturilor de forţe dintre 
cetăţeni, dintre societatea civilă şi stat, în condiţiile 
în care organele de conducere ale puterii politice, 
organele de stat nu acţionează prin consultarea 
cetăţenilor, prin respectarea voinţei şi intereselor 
acestora”6. În cazul Bosniei-Herţegovinei însuşi 
specificul etnic şi politic al său generează pre-
condiţia unei crize de regim. Împărţirea federaţiei 
în două entităţi politice, care cunoaşte fiecare o 
majoritate etnică, aflată în conflict cu majoritatea 
etnică din cealaltă entitate constituie datele de 
pornire ale unei crize politice de regim. În Federaţia 
Bosnia-Herţegovina, majoritari sunt bosniacii şi 
croaţii, iar în Republica Srpska, majoritari sunt 
sârbii bosniaci. Mai mult, teritoriile celor două 
entităţi coincid, cu mici excepţii, cu teritoriile 
controlate în toamna anului 1995 de combatanţii 
sârbi şi croaţi7. Evident, diviziunile administrative 
se regăsesc în sistemul de guvernare, ceea ce face 
firesc ca structurile politice din Republica Srpska să 
promoveze interese ale sârbilor bosniaci, care pot 
fi şi chiar sunt în contradicţie cu interesele croaţilor 
şi bosniacilor, promovate de reprezentanţii lor la 
nivel politic. Criza de regim este determinată, prin 
urmare, de menţinerea diviziunilor etnice înăuntrul 
Bosniei-Herţegovinei, a alimentării acestora de 
către clasa politică prin intermediul mass-media. 
Mai mult, dacă luăm în considerare şi faptul 
că o criză de regim implică şi lipsa consultării 
cetăţenilor, a respectării voinţei lor şi a intereselor 
lor înainte de luarea unei decizii, atunci am putea 
susţine că şi Înaltul Reprezentant este subiectul 
unei crize de regim şi chiar întreaga prezenţă şi 

influenţă a comunităţii internaţionale. Reamintim, 
în acest sens, că Legea Fundamentală a Bosniei-
Herţegovinei nu a fost supusă nici ratificării 
reprezentanţilor parlamentari ai cetăţenilor 
Bosniei, nici cetăţenilor. De asemenea, uzitând 
prerogativele Bonn, Înaltul Reprezentant are, 
cel puţin la nivel teoretic, dreptul de a interveni 
şi modifica actele constituţionale votate de către 
fiecare entitate în parte sau de a demite persoane 
oficiale alese prin vot. 

Situaţia de criză a apărut în Bosnia-Herţegovina 
din cauza unui cumul de factori interni şi externi, 
în majoritatea lor, de natură politică, însă nu 
numai. Dintre aceştia enunţăm:

a) Menţinerea diviziunilor inter-etnice şi ali-
mentarea lor prin împărţirea Bosniei-Herţegovi-
nei în două entităţi, retrasând teritoriile apăra-
te de sârbii bosniaci şi de croato-musulmani în 
timpul războiului civil din 199�-1995. Aceasta 
este, potrivit anumitor analişti8, rodul inconsec-
venţei acţiunilor şi proiectelor comunităţii in-
ternaţionale în Bosnia. Pe de o parte, aceasta a 
încercat să restabilească o ordine post-conflict în 
Bosnia-Herţegovina, făcând eforturi de a edifica 
instituţii de stat de drept, având un reprezentant 
permanent care să supravegheze acest proces şi 
care are dreptul de a acţiona pentru a susţine acest 
interes al comunităţii internaţionale, reprezentant 
care poate acţiona ca suveran, ca educator şi ca 
mediator. Pe de altă parte, în ciuda eforturilor de 
a constitui un stat închegat, modern, capabil să se 
autoguverneze, aceiaşi comunitate internaţională 
recunoaşte şi naţiunile bosniace, al căror naţio-
nalism extremist a generat războiul pe care l-au 
purtat una împotriva celelalte în 1992-1995.

b) Instituţionalizarea conflictului etno-politic 
din Bosnia. Această cauză se află în strânsă legătură 
cu cea referitoare la menţinerea diviziunilor 
şi conflictelor inter-etnice în Bosnia, dar şi cu 
cea privind obiectivele strategice antitetice ale 
liderilor politici. Interesele naţionale formulate 
de bosniaci, croaţi şi sârbi sunt profund diferite 
şi la fel şi proiectele politice care domină viaţa 
publică în Bosnia. De asemenea, de remarcat 
este că există o permanentă corespondenţă între 
atitudinile şi relaţiile liderilor politici şi atitudinile 
şi relaţiile comunităţilor etnice. Ele sunt similare, 
se reflectă reciproc. Principala discrepanţă, dar 
şi cea mai gravă, este reprezentată de viziunea 
asupra statului Bosnia-Herţegovina, ca entitate 
politică suverană
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c) Obiectivele strategice antagonice ale 
liderilor politici care reprezintă cele două 
entităţi constituente ale Bosniei-Herţegovinei. 
Obiectivele antagonice ale liderilor politici 
(expuse şi în paragraful precedent) derivă 
din instituţionalizarea tensiunilor inter-etnice 
şi pătrunderea lor la nivelul sistemului de 
guvernare. 

d) Încercările constante ale liderilor politici 
sârbi de a anula sau împiedica realizarea unor 
reforme sau proiecte legislative de către liderii 
bosniaci au dus la erodarea încrederii mutuale 
dintre cele două părţi. Republica Srpska a 
împiedicat chiar realizarea de reforme care erau 
necesare semnării Acordului de Stabilizare şi 
Asociere cu UE. Practic, pe fondul acestei crize 
de încredere în interiorul clasei politice centrale, 
se grevează paralizia statului per ansamblu, dar 
şi a evoluţiei lui pe drumul modernizării. Spre 
exemplu, pentru a putea contiua procesul de aderare 
la UE, Bosnia-Herţegovina trebuie să facă dovada 
că se poate auto-guverna, fapt neconcordant cu 
prezenţa unui Înalt Reprezentant, cu prerogative 
atât de mari. Totuşi, închiderea acestei instituţii 
nu este plauzibilă în acest moment. Dificultatea 
constă în faptul că partidele bosniace nu vor 
aproba propunerea pentru proprietatea statului 
până când Republica Srpska nu va aproba reforma 
constituţională, iar Republica Srpska nu va face 
acest lucru, decât atunci când aceasta va include 
terminarea mandatului Înaltului Reprezentant9. 

e) Dificultăţile pe care le întâmpină 
comunitatea internaţională în identificarea unei 
soluţii viabile pentru Bosnia şi acceptabilă 
pentru toate comunităţile etno-politice. Acordul 
de la Dayton a fost gândit pentru a pune capăt 
confruntărilor armate dintre cele trei comunităţi 
etnice ale Bosniei-Herţegovinei şi pentru a stabili 
instrumentele necesare construirii unui stat 
modern, democratic, capabil să se auto-guverneze. 
Totuşi, acest protectorat internaţional, deşi a adus 
stabilitate, a favorizat, într-o oarecare măsură, şi o 
anumită disfuncţionalitate – autorităţile naţionale 
nu şi-au dezvoltat încă proceduri de cooperare 
inter-etnică, care să asigure funcţionarea în 
parametri optimi ai statului. Ori de câte ori situaţia 
risca să se destabilizeze, aceasta era menţinută sub 
control prin intervenţia comunităţii internaţionale. 
În plus, există voci10 care acuză UE de incoerenţă 
în abordarea problemelor Bosniei-Herţegovinei. 
Spre exemplu, nivelul prezenţei trupelor civile şi 

militare ale UE în acest stat, a scăzut pe măsură 
ce situaţia se tensiona din ce în ce mai tare, iar 
cererea pentru depăşirea provocărilor implicate 
de necesitatea de a schimba prevederile de la 
Dayton creştea. Avem, de fapt, o contradicţie între 
situaţia reală din Bosnia-Herţegovina şi strategia 
UE faţă de aceasta.

f) În strânsă legătură cu lipsa încrederii 
mutuale în cadrul clasei politice, cu lipsa 
unui plan unic şi unanim acceptat la nivelul 
comunităţii internaţionale pentru Bosnia, cu 
menţinerea diviziunilor şi tensiunilor inter-etnice, 
se află şi progresul greoi către modernizare, 
democratizare, constituirea fundamentelor 
statului de drept. În condiţiile date mai sus, 
paralizia statului, imposibilitatea adoptării de 
decizii, la care se adaugă criza economică fac 
ca această criză politică să fie augmentată şi de 
încetarea democratizării.

g) Statutul controversat al Înaltului Repre-
zentant – raportarea diferită a liderilor politici 
faţă de acesta.  Bosniacii, spre exemplu, se tem 
că Bosnia nu va putea funcţiona în conformitate 
cu Constituţia de la Dayton, fără supraveghere in-
ternaţională, pentru că Republica Srpska va con-
tinua să blocheze funcţionarea instituţiilor statu-
lui. Pe de altă parte, aceştia se tem şi de faptul 
că Republica Srpska va încerca să ducă la capăt 
ameninţările de secesiune, dacă nu va fi contro-
lată de comunitatea internaţională sau dacă Bos-
nia-Herţegovina nu va deveni un stat suficient de 
puternic. Această ipoteză este, totuşi, puţin rea-
listă, întrucât nici măcar principalii susţinători ai 
Republica Srpska – Serbia şi Rusia – nu agreează 
acestă variantă. Sârbii bosniaci se tem că autono-
mia Republicii Srpska va fi subminată de acţiu-
nea comunităţii internaţionale, ceea ce va duce la 
slăbirea acestei entităţi şi chiar la dizolvarea ei. 
Astfel se explică reticenţa lor puternică faţă de 
eforturile comunităţii internaţionale de a construi 
un stat puternic, crescând funcţionalitatea institu-
ţiilor la nivel central. 

3. Încercări de soluţionare

Comunitatea internaţională a răspuns acestei 
crize politice prin organizarea unor negocieri 
la nivel înalt, la Camp Butmir, care urmăreau 
găsirea unei soluţii de compromis pentru reforma 
constituţională, care să permită închiderea Biroului 
Înaltului Reprezentant. 
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În ciuda faptului că actuala criză politică 
este determinată, în mare parte, de atitudinea 
reprezentanţilor sârbi, poate fi identificat un 
conflict şi în cadrul federaţiei croato-bosniace, dat 
fiind că ţelul principal al croaţilor este autonomia 
teritorială, în cadrul unei entităţi separate sau în 
orice altă formă. Subiectul este atât de sensibil, 
încât nici nu a fost abordat în cadrul negocierilor 
de la Camp Butmir. 

Reprezentanţii UE şi SUA au încercat să iden-
tifice, la Butmir, un set de prevederi acceptabile 
pentru toate părţile, bazate pe ideea progresării 
către primirea statutului de stat membru NATO şi 
UE de către Bosnia-Herţegovina, singura aspira-
ţie care pare să transceadă conflictele interetnice 
şi să unească cele trei comunităţi. A fost, astfel, 
stabilit că legea fundamentală trebuie amendată, 
astfel încât Bosnia să poată avea un reprezentant 
la Brussels, care să negocieze aderarea. Aceasta 
presupune transferul de mai multă autoritate la 
nivelul central al statului căruia îi va reveni res-
ponsabilitatea negocierii acordurilor şi asumarea 
obligaţiilor. Al doilea punct al pachetului se referă 
la respectarea Convenţiei Europene asupra Drep-
turilor Omului, sistemul electoral urmând a fi re-
format până la data alegerilor din octombrie 2010. 
Cel de-al treilea punct al pachetului implică îmbu-
nătăţirea funcţionalităţii statului, prin mărirea nu-
mărului de locuri în corpul legislativ, măsură care 
va mări capacitatea acestuia de a adopta a�uis-ul 
comunitar, fiind, în acelaşi timp, atractivă şi pen-
tru politicieni, din moment ce oferă mai multe 
locuri pentru reprezentanţii partidelor. Conform 
acestei măsuri, Camera Reprezentanţilor va creşte 
de la 42 de delegaţi la cel puţin 100 de membri. 
Însă, piatra unghiulară a întregului pachet este 
constituită de problema bunurilor de stat, a cărei 
rezolvare este necesară pentru închiderea Biroului 
Înaltului Reprezentant. Dificultatea acesteia con-
stă în faptul că partidele bosniace nu vor aproba 
propunerea pentru bunurile de stat până când Re-
publica Srpska nu va aproba reforma constituţio-
nală, iar Republica Srpska nu va face acest lucru, 
decât atunci când aceasta va include terminarea 
mandatului Biroului Înaltului Reprezentant11. Cu 
alte cuvinte, la Camp Butmir, nu s-a reuşit o re-
zolvare a crizei, ci, mai degrabă, s-a stabilit sensul 
acesteia. Atunci când mediatorii internaţionali au 
încercat să preseze liderii partidelor politice să ac-
cepte schimbările constituţionale necesare închi-
derii Biroului Înaltului Reprezentant, să accepte 

compromisuri, mulţi dintre aceştia au ales să pă-
răsească negocierile. 

Deşi, în schimbul acceptării solicitărilor din 
pachetul Butmir, UE şi SUA au oferit Bosniei 
posibilitatea de primi dreptul la circulaţie în spaţiul 
Schengen fără vize, precum şi promisiunea de a 
grăbi aderarea la NATO şi la includerea acesteia 
în categoria statelor candidate la UE, negocierile 
nu s-au finalizat cu angajamentul reprezentanţilor 
entităţilor bosniace de a implementa prevederile 
propuse. Sârbii bosniaci le-au considerat prea 
drastice, iar musulmanii şi croaţii insuficiente. 
Practic, nicio ameninţare sau promisiune din 
partea SUA sau UE nu i-au putut convinge 
pe sârbii bosniaci să renunţe la drepturile şi 
privilegiile care le sunt acordate prin Acordul de 
la Dayton. Sârbii din Republica Srpska vor să aibă 
control deplin asupra destinelor lor şi se tem că, 
dacă vor continua să transfere autoritate către un 
guvern central, bosniacii musulmani, care sunt 
mult mai numeroşi, vor ajunge să deţină acest 
control. Rezultatul constă în menţinerea Bosniei-
Herţegovinei ca stat disfuncţional, care stagnează 
în procesul său de modernizare. Poate cel mai clar 
mesaj în acest sens a fost faptul că, după ce Bosnia 
a aplicat pentru aderarea la Planul de Acţiune 
pentru Aderare NATO (NATO Membership 
Action Plan – MAP), în luna octombrie 2009, a 
fost, două luni mai târziu, refuzată, aderarea fiind 
condiţionată de implementarea unui set de reforme 
(mai ales cele referitoare la înregistrarea în cadrul 
proprietăţii de stat a bunurilor fixe ale apărării12). 
Această condiţie a fost reafirmată Comunitatea 
internaţională a decis să amâne discuţiile asupra 
viitorului instituţiei Înaltului Reprezentant până în 
februarie 2010.

Ulterior, s-a derulat o altă serie de negocieri, 
în aprilie 2010, în urma iniţiativei SUA şi UE, cu 
scopul de a apropia interesele părţilor implicate în 
disputa politică, dar şi aceasta s-a finalizat cu un 
eşec. Instabilitatea climatului politic din Bosnia-
Herţegovina a fost confirmată şi prin Raportul 
Înaltului Reprezentant/Reprezentantului Special 
al UE către Naţiunile Unite, ceea ce a contribuit la 
menţinerea acestui format al instituţiei.

4. Repercusiuni ale crizei politice asupra 
relaţiei Bosniei-Herţegovinei cu UE

Criza politică din Bosnia-Herţegovina comportă 
şi o importantă componentă internaţională, atât prin 
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controversa asupra închiderii instituţiei Înaltului 
Reprezentant, cât şi din perspectiva modului în 
care principalele organizaţii internaţionale, care 
s-au implicat în managementul militar şi civil al 
crizelor acestui stat, se raportează faţă de acesta. 
Ne referim, desigur, la NATO şi la UE. Totuşi, 
dată fiind amploarea rolului pe care Uniunea 
Europeană şi l-a asumat în procesul de stabilizare, 
democratizare şi modernizare ale Bosniei-
Herţegovinei, analiza noastră se va concentra în 
cele ce urmează asupra repercusiunilor pe care 
criza politică în discuţie le antrenează asupra 
raporturilor dintre cele cele două.

Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi 
Bosnia-Herţegovina au o natură complexă şi au 
evoluat de-a lungul timpului. UE s-a implicat în 
managementul crizei din Bosnia-Herţegovina, 
după finalul Războiului din 1992-1995, din punct 
de vedere militar, civil, economic, politic, juridic 
etc. O cronologie a principalelor momente care 
au marcat relaţiile celor două entităţi politice în 
perioada post-conflict s-ar putea rezuma astfel:

• 1995 – Semnarea Acordului de la Dayton, 
care prevede faptul că responsabilitatea de a 
reconstrui instituţiile Bosniei-Herţegovinei 
revine comunităţii internaţionale. Instituţia care 
reprezintă comunitatea internaţională în acest 
stat este Biroul Înaltului Reprezentant, care este 
supravegheat de Consiliul pentru Implementarea 
Păcii (Peace Implementation Council – PIC).

• 1997 – În urma unor crize politice interne 
grave, Înaltului Reprezentant al comunităţii 
internaţionale în Bosnia-Herţegovina i se acordă 
„Puterile Bonn”, prin care devine principala 
autoritate executivă în acest stat;

• 1999 – UE propune implementarea unui 
Proces de Stabilizare şi Asociere (PSA) pentru 
cinci state vest-balcanice, printre care şi Bosnia-
Herţegovina;

• 2000 – Consiliul European stabileşte că toate 
statele care fac obiectul PSA sunt state potenţial 
candidate la UE; PSA este adoptat la nivel oficial 
de către UE şi de către statele vest-balcanice;

• 2001 – Primul an de implementare a 
programului CARDS (Community Assistance for 
Reconstruction, Development and Stabilisation), 
stabilit special pentru statele PSA; 

• 2002 – Paddy Ashdown devine prima 
persoană care joacă dublul rol de Înalt 
Reprezentant/ Reprezentant Special al UE în 
Bosnia-Herţegovina;

• 2003 – Summitul de la Tesalonic – UE acordă 
perspectiva aderării pentru statele din Balcanii de 
Vest; este publicat studiul de fezabilitate al acestui 
proiect;

• 2004 – UE adoptă Parteneriatul European 
pentru Bosnia-Herţegovina;

• 2004 – EUFOR Althea preia misiunea NATO 
SFOR;

• 2005 – Încep negocierile pentru semnarea 
Acordului de Stabilizare şi Asociere;

• 2006 – Negocierile pentru Acordul de 
Stabilizare şi Asociere sunt finalizate, dar acesta 
nu este pus în aplicare din cauza reformelor 
insuficiente;

• 2008 – Acordul de Stabilizare şi Asociere 
este semnat în urma reformelor poliţiei;

• 2008 – Acordul de la Prud, prin care principalii 
lideri politici se angajează să întreprindă reforme 
în domeniul bunurilor de stat, al recensământului 
şi al Constituţiei pentru a face ca Bosnia-
Herţegovina să îndeplinească cerinţele UE pentru 
aderare;

• 2009 – Valentin Inzko preia rolul de Înalt 
Reprezentant/Reprezentant Special al UE în 
Bosnia-Herţegovina;

• 2009 – Negocierile de la Camp Butmir.
UE a trecut, în ce priveşte Bosnia-Herţegovina, 

de la rolul de management al crizelor la cel de 
protectorat european. S-a implicat, de asemenea, 
în crearea şi consolidarea unui stat, pe care îl 
percepea ca viitor stat membru. Este prima oară 
când UE participă la crearea unui viitor stat 
membru (acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul 
Kosovo). Acest fenomen este vizibil prin dublarea 
funcţiei de Înalt Reprezentant al comunităţii 
internaţionale cu cea de Reprezentant Special al 
UE, scopul fiind acela ca, atunci când mediul de 
securitate, politic, social şi economic va permite, 
Biroul Înaltului Reprezentant să fie închis, fiind 
înlocuit cu cel de Reprezentant Special al UE 
în Bosnia-Herţegovina, această instituţie mixtă 
fiind, de fapt, una de tranziţie de la protectoratul 
comunităţii internaţionale la cel european. 
Deosebirea dintre cele două funcţii rezidă în 
amploarea competenţelor pe care le presupun. 
Mandatul Înaltului Reprezentant este mult mai 
puternic decât cel al Reprezentantului Special, 
pentru că el deţine aşa-numitele „Puteri Bonn” 
care îi dau acestuia dreptul a conduce procesul 
de luare a deciziilor ori de câte ori liderii locali 
împiedică aplicarea Acordului de la Dayton, iar, 
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în cazurile extreme, de a impune legi sau de a 
demite persoane oficiale. Reprezentantul Special 
nu ar mai avea „Puterile Bonn”, ci va deţine 
o poziţie mai instituţionalizată, dar mai puţin 
influentă, într-un context multilateral. Acesta va 
coordona toate dimensiunile implicării Uniunii în 
Bosnia-Herţegovina – EUFOR, EUPM, Delegaţia 
Comisiei UE, ceea ce ar face ca politica UE faţă 
de aceasta să fie mai coerentă şi mai eficientă. 
De asemenea, închiderea Biroului Înaltului 
Reprezentant ar echivala cu cu faptul că Bosnia-
Herţegovina este un stat apt să se auto-guverneze. 
Evoluţia rolului pe care UE şi l-a asumat în 
Bosnia poate fi rezumată, prin cuvintele lui 
Paddy Ashdown, care, vorbind despre schimbarea 
misiunii Înaltului Reprezentant, descria noua 
strategie drept înlocuirea impunerilor de la Dayton 
cu atragerea către de la Bruxelles („Replacing the 
push of Dayton with the pull of Brussels”)13.

Totuşi, acest lucru nu se poate întâmpla până 
când Bosnia nu va îndeplini condiţiile pentru 
închiderea Biroului Înaltului Reprezentant, iar 
climatul politic intern actual nu permite încă acest 
lucru. În plus, cel mai recent raport al Înaltului 
Reprezentant/Reprezentantului Special14 susţine 
că progresul înregistrat de Bosnia-Herţegovina în 
ce priveşte adoptarea şi implementarea reformelor 
necesare este unul limitat. Acelaşi lucru este 
remarcat de acesta şi în privinţa condiţiilor impuse 
de PIC pentru închiderea Biroului Înaltului 
Reprezentant, dar şi a reformelor constituţionale 
stabilite în cadrul Procesului de la Prud iniţiat de 
UE şi de SUA. Acelaşi document menţionează şi că 
autorităţile bosniace nu au reuşit să implementeze 
decizia din decembrie 2009 a CEDO în ce priveşte 
drepturile minorităţilor de a participa la alegeri. De 
asemenea, securitatea a continuat să fie asigurată 
cu ajutorul misiunii militare a UE, iar climatul 
politic general din Bosnia-Herţegovina continuă 
să fie negativ.

Un semnal de alarmă în ce priveşte criza 
politică din Bosnia-Herţegovina a fost tras şi 
în cadrul Summitului UE-Balcanii de Vest, ce 
s-a derulat la Sarajevo, în aprilie 2010. UE şi-a 
reînnoit angajamentul faţă de statele din regiune, 
dar a atras atenţia că Bosnia trebuie să iasă de sub 
protectoratul internaţional pentru a putea îndeplini 
condiţiile minime necesare aderării.

Prin urmare, relaţia dintre Bosnia-Herţegovina 
şi UE este una marcată de paradoxuri. În primul 
rând, după ce a fost stabilit un climat de securitate 

stabil în acest stat, după terminarea războiului, 
rolul Înaltului Reprezentant/Reprezentantul 
Special şi implicit, al UE, consta în asistarea 
Bosniei-Herţegovinei în procesul de construire a 
instituţiilor democratice, care să permită acesteia 
să se auto-guverneze şi să evolueze către integrarea 
europeană. Principala provocare pentru UE consta 
în îmbunătăţirea guvernării, în crearea capacităţii 
Bosniei-Herţegovinei de a se auto-guverna. Totuşi, 
în mod paradoxal, protectoratul comunităţii 
internaţionale şi al UE au adus stabilitate, dar 
au favorizat menţinerea disfuncţionalităţii în 
domeniul politic. Ori de câte ori procesul politic 
se lovea de lipsa de consens, de coordonare şi de 
acordare a intereselor reprezentanţilor politici ai 
fiecărei comunităţi etnice constituente, intervenţia 
Înaltului Reprezentant/Reprezentantului Special 
permitea deblocarea respectivei situaţii. 

Mai mult, după 15 ani de la semnarea Acordului 
de la Dayton, Bosnia-Herţegovina are o Constituţie 
care menţine segregarea între comunităţile 
etnice pentru a menţine pacea, prevenind totuşi 
emergenţa unui sistem politic integrat, nu are o 
Curte Supremă de Justiţie, un sistem judiciar 
independent (operează cu trei sisteme legale şi 
cu patru coduri penale), a fost condamnată de 
CEDO că are o Constituţie discriminatorie din 
punct de vedere etnic. Deşi organizarea politică 
şi administrativă a statului, propusă prin Acordul 
de la Dayton, urmărea dezvoltarea unei culturi 
a cooperării între cele trei comunităţi etnice 
dominante pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a statului, organizarea federală, 
tripla preşedinţie, cele trei parlamente bicamerale 
etc. au determinat menţinerea identităţilor etnice, 
dar şi a atitudinilor cel puţin reticente pe care 
acestea le au unele faţă de celelalte. Toate acestea 
sunt probleme de rezolvat pentru autorităţile 
naţionale. 

Principala repercusiune a tuturor acestor factori 
asupra relaţiei cu UE constă în tergiversarea 
procesului de aderare la UE, Bosnia-Herţegovina 
fiind statul vest-balcanic ale cărui perspective de 
aderare sunt cele mai îndepărtate. Aceasta din 
cauză că starea de impas la nivel politic determină 
o serie de consecinţe care, în cele din urmă, conduc 
toate la amânarea momentului în care Bosnia-
Herţegovina va deveni stat membru al UE. 

Astfel, pentru a deveni stat membru UE, 
Bosnia-Herţegovina trebuie să fie un stat capabil 
să se autoguverneze. Or, imposibilitatea închiderii 
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Biroului Înaltului Reprezentant al comunităţii 
internaţionale şi preluarea mandatului de catre 
Reprezentantul Special al UE demonstrează că 
Bosnia are încă nevoie de intervenţia comunităţii 
internaţionale pentru menţinerea climatului 
de stabilitate, pentru deblocarea situaţiilor 
de impas. Pentru închiderea primei instituţii, 
Bosnia trebuie să adopte şi să implementeze un 
set de reforme, care ar echivala cu îndeplinirea 
condiţiilor impuse prin Acordul de la Dayton şi 
cu încheierea mandatului Înaltului Reprezentant. 
Practic, statutul de stat membru al UE nu este 
compatibil cu o prezenţă şi o influenţă atât de 
mari ale comunităţii internaţionale, dat fiind că 
primul dintre criteriile de la Copenhaga se referă 
la necesitatea ca statul-candidat să aibă instituţii 
stabile, care să garanteze un sistem democratic 
matur, statul de drept, respectul pentru drepturile 
omului şi protecţia minorităţilor. Totodată, un alt 
criteriu cere ca statul candidat să să fie capabil să 
îşi asume obligaţiile de stat membru UE, în special 
în ce priveşte adoptarea obiectivelor politice, 
economice şi ale uniunii monetare. În condiţiile 
în care climatul politic din Bosnia-Herţegovina nu 
permite închiderea Biroului Înaltului Reprezentant, 
pe de o parte, iar, pe de altă parte, liderii politici au 
încă un discurs naţionalist agresiv, care nu permite 
buna funcţionare a instituţiilor, apreciem că acest 
stat nu îndeplineşte condiţiile fundamentale, 
minimale de aderare. 

Poate că cel mai elocvent exemplu, în acest 
sens, este oferit de evoluţia recentă a evenimentelor 
pe plan politic intern; este vorba despre eşecul 
Parlamentului Bosniac în adoptarea legii 
recensământului, din cauză că lucrările acestuia au 
fost boicotate de către deputaţii principalului partid 
sârbo-bosniac, în ciuda faptului că reprezentanţii 
UE au avertizat că aceasta ar putea afecta poziţia 
Bosniei-Herţegovinei în cadrul comunităţii 
internaţionale. Conform acestora, boicotul va 
conduce la izolarea Bosniei-Herţegovinei15, din 
moment ce aceasta nu va participa la un exerciţiu 
ce trebuia a fi derulat simultan în statele regiunii 
vest-balcanice şi cele ale Uniunii Europene, în anul 
2011. Legea recensământului nu a fost adoptată 
tot din pricina intereselor diferite ale celor două 
entităţi ce alcătuiesc statul federal al Bosniei-
Herţegovinei. Ultimul recensământ a fost înfăptuit 
în 1991, când Bosnia era încă parte a Iugoslaviei, 
orice încercare ulterioară de a face un recensământ 
al populaţiei ducând la apariţia de tensiuni grave în 

relaţia dintre liderii politici sârbi şi bosniaci, baza 
acestora fiind reprezentată de schimbările majore 
ce au apărut în harta demografică a Bosniei-
Herţegovinei după războiul din 1992-1995, marcat 
de epurări etnice şi de ample mişcări de populaţie. 
Autorităţile de la Banja Luka văd omogenitatea 
relativă a Republicii Srpska drept baza pentru o 
viitoare secesiune a acesteia de statul federal al 
Bosniei-Herţegovinei. Mai mult, aceştia doresc 
un recensământ care să ia în calcul şi apartenenţa 
etnică sau religioasă a resortisanţilor. Liderii 
croato-bosniaci, în schimb, urmăresc realizarea 
unui recensământ pur cantitativ, conform 
standardelor Uniunii Europene, un recensământ 
care să nu ia în considerare factorii etnic şi religios. 
Astfel, nu s-ar identifica date care să stabilească 
clar o hartă etnică a Bosniei-Herţegovinei care 
ar echivala cu acceptarea consecinţelor epurării 
etnice sau cu cea a caracterului predominant sârb 
al Republicii Srpska, ceea ce ar oferi argumente 
pentru eforturile de secesiune ale acestora. Mai 
mult, Federaţia Bosnia-Herţegovina consideră 
că predominanţa sârbă din Republica Srpska 
nu poate fi decât rezultatul epurărilor etnice din 
timpul războiului din 1992-1995.

Se conturează astfel un alt obstacol al Bosniei-
Herţegovinei către aderare. Criza politică actuală 
are la bază şi un diferend teritorial, identificat în 
dorinţa de secesiune a Republicii Srpska, ceea ce 
menţine un climat de instabilitate în plan politic, 
dublată de un discurs agresiv al liderilor politici 
sârbi faţă de cei croato-bosniaci sau faţă de Înaltul 
Reprezentant/Reprezentantul Special. Ultimii 
menţionaţi susţin crearea unui stat al Bosniei-
Herţegovinei mai centralizat, ceea ce ar determina, 
pe de o parte, scăderea nivelului de autonomie al 
celor două entităţi administrative, dar care, pe de 
altă parte, ar echivala cu creşterea şanselor de 
aderare. Dar, cel mai recent raport al Înaltului 
Reprezentant/Reprezentantului Special nu oferă 
indicii de progrees în acest sens. Acesta apreciază 
că mediul politic al Bosniei-Herţegovinei nu a 
avut o dinamică pozitivă, ci dimpotrivă, au fost 
înregistrate „acţiuni legale şi politice împotriva 
instituţiilor, competenţelor şi legilor naţionale, 
în special din partea Guvernului Republicii 
Srpska, dar şi provocări la adresa autorităţii 
Înaltului Reprezentant”. Acestea au fost dublate 
de o retorică anti-Dayton, care pune sub semnul 
întrebării suveranitatea şi ordinea constituţională 
a Bosniei-Herţegovinei16. Mai mult, discursul 
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politic „învrăjbitor” (divisive) despre care vorbeşte 
Înaltul Reprezentant face clar faptul că Bosnia-
Herţegovina nu are încă un unic reprezentant care 
să-i negocieze aderarea, că nu are un unic set de 
interese naţionale de promovat în cadrul Uniunii. 
În plus, dată fiind ambiţia de secesiune liderilor 
Republicii Srpska, Bosnia nu poate fi considerată 
un stat stabil, existând opinii (printre care şi fostul 
Înalt Reprezentant – Paddy Ashdown) conform 
cărora dezintegrarea nu este o variantă imposibilă. 
Mai mult, după ce Curtea Internaţională de Justiţie 
a dat un aviz favorabil declaraţiei de independenţă 
a Kosovo, au existat, de asemenea, voci care au 
susţinut că liderii Republicii Srpska s-ar putea 
prevala de aceasta, utilizând-o ca precedent 
pentru propria secesiune de Bosnia-Herţegovina. 
Apreciem, totuşi, că există foarte puţine şanse 
ca aceştia să rişte să piardă principalul susţinător 
al lor – Serbia. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
liderii de la Belgrad nu susţin ambiţiile sârbilor 
bosniaci.

Totodată, acest impas politic nu permite nici 
adoptarea şi implementarea reformelor necesare 
aderării. Liderii politici par fie a avea priorităţi 
diferite în acest sens, fie pur şi simplu nu pot 
cădea de acord asupra viitorului statului pe care 
îl reprezintă. Legea recensământului, reforma 
Constituţiei, a sistemului de guvernare etc. sunt 
doar câteva exemple elocvente. Putem susţine, 
prin urmare, că Bosnia-Herţegovina se află într-
o spirală a crizei, într-un cerc vicios al căror 
unic rezultat constă în tergiversarea momentului 
aderării. Lipsa reformelor favorizează menţinerea 
disensiunilor dintre liderii politici ai celor două 
entităţi, iar lipsa consensului dintre aceştia 
face, practic, imposibilă, adoptarea reformelor 
necesare. Astfel este justificată necesitatea 
menţinerii Biroului Înaltului Reprezentant, 
prezenţă incompatibilă cu statutul de stat membru 
UE al Bosniei-Herţegovinei.

Totodată, această stare a lucrurilor are şi un alt 
impact asupra relaţiei dintre acest stat şi UE. Este 
vorba, de această dată, de repercusiuni asupra 
Uniunii, în special. Impasul politic şi instabilitatea 
din acest domeniu echivalează, în egală măsură, 
şi cu un eşec al politicii UE faţă de acest stat. 
Implicarea UE în Bosnia-Herţegovina este 
subsumată interesului strategic al UE de a garanta 
stabilitate la graniţele sale, dar şi celui de a juca 
rolul unui actor relevant pe scena internaţională. 
Drept urmare, UE şi-a asumat responsabilităţi 

crescute în Bosnia, atât din punct de vedere militar, 
cât şi civil, pe măsură ce prezenţa Statelor Unite a 
scăzut. Practic, garantarea securităţii şi stabilităţii 
pe termen lung în Balcanii de Vest, inclusiv 
în Bosnia-Herţegovina, se înscrie în eforturile 
UE de a-şi garanta propria securitate, dată fiind 
proximitatea geografică a regiunii per ansamblu. 
Pentru aceasta, Uniunea a avut două instrumente 
principale – Politica Europeană de Securitate şi 
Apărare (PESA) şi Politica de Extindere. În urma 
aplicării acestor instrumente, putem concluziona 
că UE a demonstrat, într-adevăr, că este capabilă 
să desfăşoară, să angajeze şi să susţină o forţă 
militară substanţială, chiar dacă climatul de 
securitate era relativ pozitiv atunci când a început 
intervenţia sa. În acest sens, putem constata că UE 
a mizat foarte mult pe dimensiunea soft a puterii 
sale, considerând că perspectiva aderării va 
reprezenta un impuls suficient de puternic pentru 
a crea coeziune la nivel intern între liderii politici 
ai Bosniei-Herţegovinei şi pentru a-i motiva pe 
aceştia să depună eforturi pentru modernizarea 
statului. Strategia UE a fost similară celei aplicate 
şi în cazul altor state dar, putem susţine acum, nu 
a luat în calcul specificul etnic, religios, politic al 
Bosniei-Herţegovinei. 

Totodată, o altă lacună a acesteia rezidă în 
poziţia diferită a celor două entităţi faţă de proiectul 
aderării. Din acest punct de vedere, aderarea nu 
este neutră din punct de vedere politic, ea fiind 
percepută pozitiv de către croato-bosniaci, fără 
ca acest lucru să se întâmple şi în cazul sârbilor 
bosniaci. Aceasta din cauză că, pentru a deveni 
stat membru al UE, Bosnia trebuie să adopte şi să 
implementeze un set de reforme care vor conduce, 
finalmente, la întărirea autorităţii instituţiilor 
centrale ale statului concomitent cu slăbirea 
autonomiei entităţilor administrative, perspectivă 
care contrazice aspiraţiile Republicii Srpska de 
secesiune. Astfel, chiar dacă Uniunea Europeană 
reuneşte într-un unic cadrul instituţional şi politic 
o mare diversitate de culturi, entităţile etnice ale 
Bosniei-Herţegovinei nu par a vedea acest cadru 
propice rezolvării diferendelor. Mai mult, setul 
de reforme cerut de UE implică aspecte politice 
disputate de către liderii politici ai celor două 
entităţi (reforma poliţiei, reforma constituţiei), 
ceea ce a făcut ca acestea să fie dificil sau 
imposibil de adoptat. Din acest motiv eforturile 
de reformare a instituţiilor Bosniei-Herţegovinei 
au fost inconstante şi superficiale, contribuind 
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la actuala stare a acestui stat. Drept consecinţă, 
este de aşteptat ca strategia UE faţă de Bosnia-
Herţegovina să se schimbe.

Concluzii

Criza politică din Bosnia-Herţegovina este 
una dintre cele mai recente crize care au marcat 
destinul regiunii vest-balcanice. Criza are un 
caracter complex care este determinat, în primul 
rând, de factori de natură politică, dar şi socială, 
mai exact, de o combinaţie a acestora. Cauzele 
sociale ale crizei s-au reflectat cu uşurinţă în mediul 
politic, instituţionalizându-se. Criza nu este încă 
încheiată. Liderii politici naţionali şi comunitatea 
internaţională nu au reuşit să identifice o soluţie 
de compromis, acceptabilă pentru toate părţile 
implicate în această criză. De asemenea, dată 
fiind prezenţa masivă a comunităţii internaţionale 
în Bosnia, este foarte puţin probabil ca această 
criză să ajungă în faza de conflict armat, chiar 
dacă această stare se reflectă într-o criză la nivel 
societăţii şi, viceversa, criza politică poate fi o 
reflecţie a unei crize care a avut loc, prima dată, 
la nivel social. 

Soluţia se conturează a fi dificil de atins. 
Negocierile de la Camp Butmir au demostrat 
că beneficiile pe care UE şi NATO le pot oferi 
bosniacilor, croaţilor şi sârbilor din Bosnia-
Herţegovina sunt, pentru acest moment, 
insuficiente pentru a-i determina să accepte soluţii 
de compromis. O soluţie viabilă va putea fi atinsă 
numai pe termen lung, după ce alte vulnerabilităţi 
de structură vor fi rezolvate. E necesară în 
continuare implicarea activă a comunităţii 
internaţionale pentru menţinerea păcii, stabilităţii 
şi securităţii în Bosnia.

În concluzie, starea de criză politică pe care 
Bosnia-Herţegovina o traversează în prezent 
se traduce printr-un climat politic instabil, care 
determină blocarea funcţionării instituţiilor de stat 
şi a procesului de luare a deciziilor. Acest aspect 
este deosebit de important deoarece Bosnia-
Herţegovina se află în punctul în care trebuie 
să adopte şi să implementeze un set de reforme 
pentru a-şi continua drumul către aderarea la 
UE. Deşi climatul politic negativ afectează, per 
ansamblu, poziţia Bosniei-Herţegovinei în cadrul 
comunităţii internaţionale, dat fiind că reprezintă 
un semn al instabilităţii, al insuficientei dezvoltări 
şi modernizări a acesteia, relaţia cu Uniunea 

suportă una dintre cele mai serioase repercusiuni. 
Aceasta atât din cauză că impasul politic 
tergiversează pe mai multe căi procesul de aderare, 
dar şi din cauză că are impact şi asupra Uniunii. 
Consecinţele sunt cu atât mai grave cu cât UE şi-a 
subordonat instituţiile comunităţii internaţionale 
în Bosnia-Herţegovina, asumându-şi rolul de 
îndrumător al procesului de modernizare, rol ce 
decurge din statutul său de actor relevant pe scena 
internaţională. Climatul politic din acest stat poate 
fi interpretat drept un semn al eşecului UE pe acest 
plan.

Ar fi prematur să vorbim, în acest moment, 
despre secesiunea Republicii Srpska sau despre 
posibilitatea izbucnirii unui nou conflict în 
regiunea Balcanilor de Vest, dar implicaţiile crizei 
politice actuale trebuie luate în consideraţie ca 
semnale de alarmă asupra relativităţii stabilităţii 
din Balcanii de Vest, dar şi asupra necesităţii 
unei abordări consecvente, unitare, adaptate şi de 
lungă durată a acestei regiuni. Dezintegrarea este 
puţin probabilă deoarece nu trebuie subestimată 
amintirea implicaţiilor unor conflict armat. Mai 
mult, Bosnia-Herţegovina este, deocamdată, 
singura formă de organizare viabilă, care permite 
ambelor entităţi urmărirea intereselor naţionale. 
Parafrazându-l pe actualul Înalt Reprezentant/ 
Reprezentantul Special, momentul pe care l-
am analizat mai sus este unul de răscruce, unul 
în care liderii politici vor trebui să decidă dacă 
sunt pregătiţi să îndeplinească condiţiile pentru 
închiderea Biroului Înaltului Reprezentant şi cele 
necesare continuării procesului de integrare euro-
atlantică. De asemenea, recenta criză politică 
nu a dus la oprirea sau la regresul pe drumul 
faţă de aderare, ci doar la tergiversarea acestui 
proces. Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că 
Bosnia-Herţegovina a înregistrat totuşi progrese 
către obţinerea dreptului cetăţenilor bosniaci 
de a călători fără vize în Europa. Cel mai recent 
progres este constituit de adoptarea unui Set de 
Reguli asupra Organizării şi Sistematizării Interne 
a Directoratului pentru Coordonarea Unităţilor de 
Poliţie ale Bosniei-Herţegovina17. 

Prin urmare, provocarea în acest caz rezidă 
în identificarea şi implementarea a două soluţii. 
Prima dintre ele se referă la reforma constituţională 
deoarece aceasta nu este conformă standardelor 
europene, constituind un obstacol în calea aderării, 
iar, cea de-a doua la reformarea instituţiei ce 
reprezintă comunitatea internaţională în Bosnia-
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Herţegovina, deoarece este evident că aceasta nu 
mai este adecvată realităţilor şi ambiţiilor politice 
din acest stat. 
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RESURSELE DE SECURITATE  
DIN PERSPECTIVA PRODUCŢIEI  

ŞI CONSUMULUI DURABILE      

Dr. Francisc TOBĂ

Resursele de securitate constituie unul din 
elementele fundamentale care permit realizarea 
obiectivelor strategice în domeniul securităţii 
unei naţiuni. Evoluţia mediului de securitate şi a 
modelelor statale au determinat şi reconfigurarea 
tipului de resurse de securitate. Dezvoltarea 
durabilă/sustenabilă constituie singura opţiune 
viabilă pentru generarea în perspectivă a nevoilor 
de resurse alocabile securităţii naţiunii. Una din 
premisele fundamentale ale dezvoltării durabile/
sustenabile o constituie promovarea modelelor de 
producţie şi consum durabile.

Cuvinte-cheie: resurse de securitate; 
dezvoltare durabilă/sustenabilă; producţie şi 
consum durabile.

În cvasimajoritatea strategiilor naţionale de 
securitate ale României, după 1990, problema 
resurselor de securitate a fost abordată superficial 
ea fiind, de regulă, inserată sub expresii cu caracter 
generalizator, de genul „asigurarea resuselor 
necesare pentru îndeplinirea acestui rol”.1 În finalul 
„Strategiei de Securitate Naţională a României” 
(2007)2, se afirmă că „principala resursă pentru 
îndeplinirea acestui program o reprezintă voinţa 
politică” şi faptul că „la fel de importante, 
resursele umane pe care societatea le oferă în 
prezent şi resursele economico-financiare create 
de economie au atins masa critică necesară şi sunt 
în măsură să garanteze îndeplinirea obiectivelor”.

În fapt, la jumătatea anului 2010, România se 
află în situaţia în care prevederile acestui document 
de maximă generalitate pentru securitatea naţiunii 
se dovedesc simple declaraţii de intenţie întrucât:

• voinţa politică, ca expresie a bunei 
funcţionări a sistemului politic în consonanţă cu 

voinţa poporului, se dovedeşte un deziderat şi 
nu o realitate şi, de foarte multe, ori ineficienţa 
guvernării (a administrării naţiunii în general) 
este explicată/justificată prin „lipsa de voinţă 
politică”;

• potenţialul resurselor umane este grav 
afectat, pe de o parte, de migraţia forţei de muncă 
(aproximativ patru milioane de români) spre 
statele din UE şi, pe de altă parte, de subfinanţarea 
cronică a sistemului educaţional şi de sănătate;

• resursele economico-financiare se dovedesc 
grav afectate, pe de o parte, de consecinţele – directe 
şi indirecte – ale crizei financiar-bancare globale 
şi, pe de altă parte, de gestionarea neperformantă 
a resurselor naţiunii de către sistemul politic.

Putem aprecia că potenţialul de asigurare 
a resurselor de securitate pentru realizarea 
obiectivelor „Strategiei de Securitate Naţională 
a României” (2007) este serios diminuat atât din 
motive obiective, cât şi subiective.

Pentru abordarea noastră este foarte importantă 
identificarea rolului pe care statul şi-l asumă 
în problematica gestionării securităţii naţiunii. 
Curentele doctrinare actuale sau şcolile economice 
globale au diferite abordări privind rolul şi locul 
statului nu doar în sfera socio-economică ci, foarte 
important pentru studiul nostru, şi în domeniul 
securităţii naţiunii. Statul asistenţial, statul 
regulator sau statul minimal par a fi concepte tot 
mai puţin capabile să gestioneze nu doar evoluţia 
proceselor economice globalizante cât, mai ales, 
să răspundă performant emergenţei unei noi palete 
de vulnerabilităţi şi riscuri naţionale, regionale 
sau globale.

Ultimele evoluţii geopolitice au demonstrat 
fluditatea relaţiei dintre societate şi stat, în sensul 
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în care, atunci când evoluţia socio-economică 
este securizantă, societatea doreşte o prezenţă 
minimală a statului, în timp, ce atunci când 
securitatea naţiunii – sub diferitele ei reprezentări 
– este periclitată, cetăţenii solicită prezenţa unui 
stat cu un mare potenţial de intervenţie şi de 
restabilire a condiţiilor iniţiale, securizante.

Foreign Policy România3 a publicat câteva 
puncte de vedere referitoare la „cine mai este 
statul român?”. Abordările oferă unele explicaţii 
ale limitelor de performanţă ale actualului stat 
român. Ele sunt cu atât mai relevante cu cât 
generarea resurselor de securitate, într-o lume 
globalizată, devine tot mai mult o problemă de 
adaptare conceptuală a rolului şi locului statului 
în arhitectura societală.

Considerăm de maximă importanţă faptul 
că ultima versiune a „Strategiei de Securitate 
Naţională a României” (2007) susţine că 
„resursele umane pe care societatea le oferă în 
prezent şi resursele economico-financiare create 
de economia românească au atins masa critică 
necesară şi sunt în măsură să garanteze îndeplinirea 
obiectivelor”(s.n.). În continuarea documentului, 
se pleacă de la premisa că „cetăţeanul român este, 
însă, principalul beneficiar al politicii de securitate 
şi, deci, are dreptul şi datoria de a contribui activ 
la construcţia ei cotidiană”(s.n.).

Aceste obiective inserate în „Strategia de 
Securitate Naţională a României” (2007) trebuie 
să se confrunte cu o realitate care vulnerabilizează 
constant gradientul de securitate al naţiunii. 
În România are loc un proces accelerat de 
„delegitimare a statului” pe fondul unei corupţii 
generalizate la nivelul instituţiilor administrative 
sau de forţă (justiţie sau interne), scăderea 
încrederii publice în instituţiile statului şi refuzul 
tot mai evident de participare la „viaţa cetăţii”. În 
aceste condiţii, „contribuţia activă a cetăţeanului la 
construcţia cotidiană a securităţii” este subminată 
tocmai de stat, prin instituţiile sale cele mai 
reprezentative în gestionarea securităţii.

Resursele de securitate au fost, de-a lungul 
timpului, într-o directă dependenţă de modelul de 
stat existent. Criza economică şi financiară actuală, 
spre exemplu, este rezultatul transformării statului 
într-o virtualitate.4

Evoluţia istorică a statului, în funcţie de cîţiva 
parametri, dintre care exemplificăm nivelul de 
dezvoltare, guvernanţa economică şi cultura 
societală, a promovat câteva modele dintre care 

enumerăm modelul anglo-saxon (mai mult sau 
mai puţin promotor al pieţei libere), modelul 
european francez (al reglementării şi al implicării 
guvernului), modelul venezuelean-nord corean 
(al proprietăţii de stat), modelul chinez (al 
economiei duale, administrată de stat), modelul 
israelian (al antreprenoriatului) sau o combinaţie 
a acestora.5

Realitatea impusă de condiţiile şi de consecinţele 
globalizării impune o reconsiderare fundamentală 
a modelelor statale. Fundamentalismul de piaţă, 
după cum l-a definit George Sörös, a degenerat 
competiţia comercială şi a relistat bunăstarea 
naţiunilor. În anul 2009 se vorbea despre „eşecul 
pieţei” şi despre nevoia de „intervenţie a statului” 
iar, la ora actuală, după involuţia socio-economică 
globală, noua temă de dezbaterilor o constituie 
eşecul statului.

Întrebarea fundamentală este: cum regândim 
relaţia stat-economie pentru realizarea premiselor 
dezvoltării sustenabile şi, implicit, maximizarea 
potenţialului de generare a resurselor de 
securitate?

Richard Rosencrance a identificat trei modele 
istorice de stat: statul teritorial, statul comercial şi 
statul virtual (cu care suntem contemporani şi care 
este motorul globalizării)6. 

Statul teritorial consideră că resursele natu-
rale sunt principala condiţie a dezvoltării. Evolu-
ţia globală de după a doua jumătate a secolului al 
XX-lea a demonstrat că „neocolonialismul econo-
mic” a jefuit unele state de resursele lor naturale, 
fără a permite dezvoltarea acestor „state-colonii 
de resurse”. Este de remarcat că Japonia a ajuns o 
mare putere fără a deţine resurse naturale notabile, 
promovând la scară naţională spionajul economic 
şi reciclarea materialelor.

Statul comercial a realizat bunăstarea naţională 
prin promovarea producţiei interne şi printr-un 
export agresiv. Liderii mondiali au contracarat 
acest proces prin instituirea unor bariere vamale 
descurajatoare şi monitorizarea atentă a balanţelor 
de plăţi comerciale.

Statul virtual a apărut ca o soluţie bazată 
pe maximizarea creativităţii resurselor umane 
şi pe mobilitatea capitalului. Marile corporaţii 
au identificat cu maximă eficienţă soluţiile de 
valorificare a resurselor umane ieftine şi calificate 
din statele mai puţin dezvoltate. Corporaţiile 
transnaţionale au devenit motoarele globalizării 
remodelând concepte precum „Produs Intern 
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Brut” sau „economie naţională”. Efectele 
„capitalului vagabond” rămân şi la ora actuală o 
problemă majoră de drept comercial internaţional 
generând spolierea potenţialului economico-
financiar al unor naţiuni vulnerabile. Statul virtual 
– inspirat din experienţa corporatistă globală 
– este centrat pe atragerea investiţiilor, realizarea 
producţiei dincolo de limitele graniţelor naţionale 
şi pe maximizarea potenţialului resurselor umane. 
Resursa umană a devenit moneda forte a statului 
virtual.7 

Globalizarea performantă, din perspectivele 
statului virtual, pune accentul pe educaţie şi 
training profesional, orientate spre cerinţele 
pieţei internaţionale şi parţial naţionale.8 Resursa 
umană performantă va utiliza infrastructura de 
producţie a altor state, iar resursele naturale devin 
tot mai mult o problemă de securitate a mediului, 
de reechilibrare a relaţiei dintre fiinţa umană şi 
mediul natural înglobant.

Una din întrebările legitime pe care trebuie 
să ni le punem este: ce fel de stat promovăm în 
România? În funcţie de modelul pentru care se 
optează, vom identifica, în ce priveşte conceptul 
de securitate pe care îl avansăm, şi procesele care 
generează resursele de securitate. Apartenenţa 
la Uniunea Europeană limitează opţiunea spre 
modelul de stat teritorial, având în vedere că UE 
are la bază libera circulaţie atât a capitalului cât şi 
a forţei de muncă. Soluţia statului comercial pare 
a nu fi viabilă în România întrucât potenţialul de 
realizare a unei producţii interne competitive a 
fost redus la valori de avarie prin destructurarea 
economiei – sub lozinca „privatizărilor strategice” 
– şi  privatizare unei mari părţi a resurselor 
naturale. Afacerile imobiliare au eliminat din 
peisajul economic marea majoritate a instituţiilor 
de cercetare/dezvoltare, iar resursa umană de 
specialitate a plecat în străinătate. Migraţia 
inteligenţei naţionale au fost consecinţa deciziilor 
în sfera economică şi nu expresia voinţei personale 
a cercetătorilor.

Un exemplu edificator de gestionare 
neperformantă a resursei umane înalt calificate o 
constituie semnarea, la 15 aprilie 2004, de către 
Microsoft Ireland Operation Limited şi Guvernul 
României, a contractului nr. 0115RO prin care 
„partea română i-a acordat celei americane dreptul 
şi obligaţia de a arbitra piaţa IT românească. De 
asemenea, dreptul de a decide în ceea ce priveşte 
politica IT a României, precum şi cesionarea 

resurselor naţionale intelectuale creative şi 
novatoare în domeniul dezvoltării şi publicării 
programelor pentru calculator”9.

Putem afirma că, la ora actuală, în mare 
măsură, deciziile strategice privind locul şi rolul 
statului nu favorizează realizarea obiectivelor 
Strategiei Naţionale de Securitate a României.

Pentru studiul nostru, considerăm utilă 
următoarea definiţie a conceptului de securitate 
naţională:

Securitatea naţiunii este un parametru 
de stare şi o procesualitate pe care naţiunea 
a moştenit-o, a acumulat-o şi o poate genera 
astăzi şi în viitor, precum şi potenţialul tuturor 
capabilităţilor naţionale şi colective internaţionale 
necesare identificării şi gestionării performante 
a vulnerabilităţilor, riscurilor, ameninţărilor şi 
agresiunilor de orice formă, interne şi externe.

Teza 1 – Instituţiile statului, comunităţile şi 
fiecare cetăţean vor acţiona în domeniul securităţii 
naţiunii în conformitate cu principiile precauţiei 
şi al echilibrului între obiective şi resursele 
disponibile, având ca obiectiv final prezervarea 
aspectelor fundamentale ale identităţii şi 
valorilor  naţionale, precum şi asigurarea 
condiţiilor dezvoltării sustenabile.

Teza 2 – Securitatea naţiunii nu mai este 
monopolul exclusiv al statului, iar gestionarea 
sa efectivă are la bază parteneriatul public-
privat şi comunicarea performantă, în baza unor 
reglementări moderne privind colaborarea cu 
mediul academic şi ştiinţific, mediul de afaceri, 
societăţile furnizoare de servicii private de 
securitate şi societatea în ansamblul ei.

Dacă admitem, pe de o parte, că securitatea 
naţiunii este o procesualitate şi, pe de altă parte, 
că obiectivele fundamentale sunt prezervarea 
aspectelor fundamentale ale identităţii şi 
valorilor  naţionale precum şi asigurarea 
condiţiilor dezvoltării sustenabile, problema 
generării resurselor de securitate este intrinsec 
determinată de procesele socio-economice 
specifice naţiunii române.

În cadrul acestei procesualităţi privind 
securitatea naţiunii, ne propunem să abordăm 
problema prezervării şi generării resurselor de 
securitate din pespectiva producţiei şi consumului 
durabil.

În opinia noastră, producţia durabilă este mai 
mult o problemă de ecodesign şi ecoengineering, 
iar consumul durabil, având la bază şi produsele 
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ecotehnologiei, este mai mult o problemă de stil 
de viaţă, de educaţie şi atitudine civică. Economia 
globală trebuie să renunţe treptat la carbo-
economie şi să opteze pentru eco-economie sau 
economia verde.

În condiţiile în care resursele financiare şi 
calitatea resurselor umane au tendinţe de diminuare 
sau, în cel mai fericit caz, de stagnare, este evident 
că doar abordările proactive constituie soluţia 
pentru generarea premiselor dezvoltării durabile/
sustenabile şi, pe cale de consecinţă, generarea 
resurselor de securitate impuse de necesităţile de 
securizare ale naţiunii. Costurile prevenirii sunt 
de zeci de ori mai mici decât costurile remedierii 
unei situaţii. Profilaxia trebuie să înlocuiască 
terapia. Prevenirea impune reconsiderarea listei 
de priorităţi a întregii agende politice naţionale. 
Poluarea şi cantitatea deşeurilor au o dinamică 
pe care nicio naţiune nu o va mai putea controla 
la un moment dat decât alocând resursele 
adecvate în „amontele” proceselor de fabricaţie, 
adică în domeniile cercetării, proiectării şi eco-
tehnologiilor.

Putem afirma că, prin comparaţie, starea 
de sănătate a unei naţiuni – una din resursele 
ei fundamentale de securitate – este în directă 
dependenţă de stilul de viaţă al copiilor, tinerilor 
şi adulţilor care optează pentru forme active ale 
existenţei umane, generatoare de vitalitate. Studiile 
au demonstrat că, la un moment dat, statul nu va 
mai putea acoperi costurile cu asistenţa medicală 
a propriilor cetăţeni, iar soluţia pentru care se 
optează tot mai mult o constituie profilaxia.10

În ultimele două decenii, s-a ajuns la concluzia 
că resursele materiale sunt determinante în eşecul 
ecologic al economiei actuale, identificabil în 
consumul exagerat al resurselor naturale. Modelele 
economice şi evoluţia proceselor globalizante ne 
permit să afirmăm că, dacă putem identifica o 
explicaţie a colapsului socialismului în faptul că 
preţurile nu reflectau adevărul economic, colapsul 
capitalismului va fi determinat de faptul că 
preţurile nu reflectă adevărul ecologic. O simplă 
analiză  a majorităţii proceselor de realizare a 
bunurilor materiale ne permite să ajungem la o 
concluzie surprinzătoare: „în prezent, peste 90% 
din resursele materiale extrase din natură nu se 
regăsesc în produsele finale”11.  

Institutul Wuppertal12 şi-a propus să promoveze 
cercetări orientate pe aplicarea principiilor suste-
nabilităţii, gestionarea provocărilor semnificative 

corelate dezvoltării sustenabile/durabile precum 
schimbările climatice sau epuizarea resurselor.

Experţii din domeniul securităţii mediului 
consideră că, dacă un produs va fi realizat şi 
achiziţionat în mod eficient, respectând şi protejând 
mediul natural, fiind ambalat în modalităţi care 
să nu genereze deşeuri şi să nu fie transportat pe 
distanţe lungi, atunci putem susţine că promovăm 
durabilitatea.

Clubul de la Roma a realizat raportul „Limitele 
creşterii” (1972), avertizând asupra dependenţelor 
dintre creşterea economică fără limite, într-un 
mediu natural limitat ca potenţial al resurselor 
naturale, şi starea mediului şi sănătatea populaţiei. 
Raportul a investigat procese globale precum 
industrializarea prea rapidă, epuizarea resurselor 
neregenerabile, creşterea stocurilor de hrană şi 
degradarea mediului natural.

În cadrul Summitului de la Rio privind 
Pământul (1992), a fost elaborată „Agenda 21” în 
care se afirmă: „cauza principală a deteriorării 
continue a mediului global o reprezintă modelele 
nedurabile de consum şi de producţie, mai ales 
în ţările industrializate, ceea ce este un motiv de 
îngrijorare, crescând sărăcia şi dezechilibrele”13.

Studiile privind evoluţia stării de securitate 
a naţiunilor au evidenţiat faptul că problematica 
securităţii interne – publice sau comunitare – 
devine prioritară pe agenda naţiunilor. Agresiunile 
clasice militare devin tot mai puţin probabile, în 
timp ce mişcările sociale interne, determinate de 
scăderea nivelului de trai sau accesul limitat la 
resursele vitale ale oamenilor devin procesualităţi 
tot mai dificil de gestionat. De regulă, aceste 
vulnerabilităţi interne ale unei naţiuni sunt 
consecinţa directă a unor decizii strategice 
eronate privind managementul resurselor vitale 
ale naţiunii. 

În România, privatizarea unor servicii 
vitale ale naţiunii – precum telecomunicaţiile, 
furnizarea de energie electrică, termică, apă sau 
gaze – a generat un monopol privat care permite 
escaladarea preţurilor pentru consumatori dincolo 
de limitele sustenabilităţii. Securitatea personală 
a devenit preocuparea cotidiană a cetăţenilor, iar 
participarea lor la eforturile de securizare naţională 
devine, în aceste condiţii, o utopie.

Definirea producţiei şi consumului durabile/
sustenabile a fost avansată la Simpozionul de 
la Oslo privind utilizarea durabilă a resurselor, 
organizat de Ministerul Mediului din Norvegia 
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(1994), astfel: „utilizarea serviciilor şi a produselor 
conexe care să răspundă necesităţilor de bază şi 
care îmbunătăţesc calitatea vieţii, în timp ce se 
reduce la minimum utilizarea resurselor naturale 
şi a materialelor toxice, a emisiilor deşeurilor 
şi poluanţilor de-a lungul ciclului de viaţă al 
serviciului sau produsului, pentru a nu pune în 
pericol nevoile generaţiilor viitoare”14.

În anul 1999, ONU a redactat „Ghidul pentru 
protecţia consumatorului” care include un capitol 
cu titlul „Promovarea consumului durabil al 
resurselor”. Documentul susţine ideea orientării 
preferinţelor consumatorilor spre produse 
ecologice care necesită o cantitate mai mică 
de resurse şi care sunt „prietenoase cu natura” 
(ecological friendly) prin impactul mai mic asupra 
mediului. Creşterea economică trebuie corelată cu 
menţinerea echilibrelor ecosistemelor naturale şi 
cu potenţialul natural de refacere al resurselor. 

Comisia Comunităţilor Europene a abordat 
problematica privind consumul şi producţia 
durabile în cadrul unui document din anul 200815. 
Documentul pune accent pe faptul că marea 
provocare a „Strategiei de la Lisabona” o constituie 
integrarea dezvoltării durabile/sustenabile printre 
obiectivele esenţiale ale Uniunii Europene. Acest 
demers politico-social vizează în mod direct 
modul de viaţă al europenilor, stil de viaţă în 
care ceea ce producem şi consumăm determină 
încălzirea globală, dinamica poluării (sub variate 
forme dintre care unele de mare subtilitate precum 
poluarea electromagnetică), utilizarea în exces 
a materiilor prime şi epuizarea potenţialului 
ecosistemelor şi a resurselor naturale.

Comunicarea Comisiei Comunităţilor Euro-
pene menţionează că producţia şi consumul du-
rabile devin prioritatea de maximă importanţă a 
evoluţiei întregii civilizaţii planetare apreciind că 
ele sunt componentele economiei globale cu cel 
mai mare impact asupra mediului natural. Planul 
de acţiune propus în comunicarea Comisiei Co-
munităţilor Europene avansează un posibil cadru 
unitar pentru abordarea acestei problematici şi o 
reconsiderare a modelelor naţionale privind pro-
ducţia şi consumul. La nivelul UE, este tot mai 
mult susţinută ideea realizării de produse „priete-
noase cu mediul”.

Dezvoltarea durabilă/sustenabilă impune 
modelul de abordare integrator privind obiectivele 
imediate cu cele strategice, acţiunile locale cu cele 
globale, problemele dezvoltării economice cu cele 

de securitate a mediului. Succesul unui asemenea 
model nu poate fi decât consecinţa parteneriatului 
public-privat, având la bază un set motivant de 
principii politice, economice, sociale, de educaţie 
şi de atitudine civică.

Srategia pentru Dezvoltare Durabilă a UE 
promovează şapte direcţii de acţiune, astfel:

1. schimbarea climatică şi energia curată;
2. transportul durabil;
3. producţia şi consumul durabile;
4. conservarea şi managementul resurselor 

naturale;
5. sănătatea publică;
6. incluziunea socială, demogafia şi migraţia;
7. sărăcia şi provocările la nivel global.
„Agenda Lisabona” (2000)16 a presupus 

adoptarea, la nivelul UE, a unei strategii extrem 
de ambiţioase privind dezvoltarea durabilă/
sustenabilă. Cei trei piloni ai „Strategiei Lisabona” 
– competitivitatea economică, incluziunea socială 
şi securitatea mediului – au o evoluţie asincronă 
în cadrul realităţii comunitare europene. Problema 
competitivităţii a devenit obiectivul prioritar – 
adeseori distorsionat de interesele naţionale – iar 
strategia de dezvoltare durabilă/sustenabilă este 
tot mai mult identificată doar cu pilonul de mediu 
al „Strategiei Lisabona”.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului (5 iunie), 
Universitatea Ecologică Bucureşti a organizat o 
sesiune de comunicări ştiinţifice care şi-a propus 
să abordeze tema: „Este posibilă o dezvoltare 
durabilă în România?” 

Rectorul Universităţii Ecologice Bucureşti, 
prof. univ. dr. Mircea Duţu, a prezentat lucrarea 
cu titlul Proiectul Stockholm şi perspectivele 
„dezvoltării durabile”, în care susţine că 
„soluţia generală, de principiu, a parteneriatului 
public-privat, cu consecinţele sale (inclusiv 
supravieţuirea reglementării şi instituţionalizării 
interesului public ecologic), a trebuit să cedeze 
total şi definitiv concepţiei asimilării protecţiei 
mediului ca un aspect minor al economiei de 
piaţă, refuzului normatizării juridice şi soluţionării 
problemelor ecologice prin autoreglarea naturală 
a mecanismului”17.

În România, Ministerul Mediului şi Pădurilor 
trebuie să-şi asume rolul de „manager naţional” 
al proceselor de recalibrare a economiei naţionale 
spre modele durabile de producţie şi consum. 
Trebuie accesate toate fondurile europene în acest 
domeniu întrucât ele sunt nerambursabile, iar 
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presiunea asupra bugetului naţional este, în acest 
fel, diminuată.18

La ora actuală, există trei proiecte care vizează 
domeniile producţiei şi consumului durabil, 
astfel:

• Proiectul LIFE – testarea la nivelul Români-
ei, la nivel pilot, a modelului de „simbioză indus-
trială” (implementat cu succes în Marea Britanie 
printr-un program guvernamental), care îşi pro-
pune revalorificarea în mod inovativ a deşeurilor 
industriale prin realizarea unei reţele de firme care 
să colecteze şi să proceseze deşeurile şi produsele 
secundare ale altor companii. Simbioza industri-
ală îşi propune să „imite” natura, unde sistemele 
naturale prelucrează „deşeurile” generate de unele 
susbsisteme în cadrul unor activităţi „productive” 
ale altor subsisteme. Deşeurile generate de un sis-
tem devin materii prime pentru alte sisteme. 

• Achiziţii publice ecologice – instruirea unui 
număr de 40 de achizitori publici în domeniul 
achiziţiilor publice ecologice prin inserarea în 
prevederile caietelor de sarcini de achiziţii a unor 
criterii ecologice. În final, se va realiza o reţea de 
achizitori „verzi”.

• Dezvoltarea unei pieţe ecologice – 
producătorii şi consumatorii sunt educaţi cu 
privire la avantajele producerii şi achiziţionării 
produselor ecologice. Vor exista două componente 
majore : EcoTechnoNet şi Green Procura.

Producţie durabilă

Aşa cum am precizat anterior, performanţa în 
domeniul producţiei şi consumului durabile îşi are 
rădăcinile în faza de proiectare a fiecărui produs 
sau serviciu. 

În comunicarea Comisiei Comunităţilor 
Europene din anul 2008 la care am mai făcut 
referire, au fost identificate o serie de acţiuni 
concrete care vizează producţia şi consumul 
durabil dintre care exemplificăm:

• directiva privind proiectarea tehnologică – 
defineşte normele de proiectare ecologică pentru 
produsele energofage;

• etichetarea produselor – se referă la 
etichetarea energetică, informaţie care permite 
utilizatorului să opteze pentru produse cu consum 
redus de energie;

• măsuri de stimulare – statele vor avea 
libertatea de promova măsuri de stimulare care 
să încurajeze alegerea produselor cu performanţe 

energetice şi ecologice (se admit normele privind 
ajutoarele de stat).

În lucrarea „Manual de inginerie industrială”19, 
H. B. Maynard susţine că 75-80% din performanţele 
unui produs se realizează în faza de proiectare 
(design), restul fiind realizat în cadrul proceselor 
tehnologice de fabricaţie. În mod cert, această 
abordare trebuie promovată şi în cadrul a ceea ce 
azi cunoaştem sub denumirea de „eco-design” sau 
de proiectare ecologică, care trebuie să pornească 
de la premisa că resursele naturale sunt limitate, 
iar potenţialul de reciclare al deşeurilor în cadrul 
ecosistemelor naturale se află la niveluri critice.

Parlamentul European şi Consiliul European 
au emis Directiva 2009/125/CE, din 21 octombrie 
2009, privind „instituirea unui cadru pentru 
stabilirea cerinţelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor cu impact 
energetic”.20 

Directiva susţine că produsele cu impact 
energetic au o pondere importantă în consumul 
de resurse naturale şi de energie la nivelul 
Comunităţii. Proiectarea ecologică trebuie să 
devină o componentă fundamentală a strategiei 
comunitare privind politica integrată a produselor, 
ea înscriindu-se în abordarea proactivă, 
profilactică a dezvoltării durabile/sustenabile. 
Directiva îşi propune o abordare holistică care 
să vizeze securitatea mediului, impactul social, 
economic şi asupra sănătăţii publice. Directiva nu 
se aplică pentru mijloacele de transport destinate 
persoanelor şi bunurilor cu toate că acestea poartă 
o răspundere semnificativă pentru emisiile de 
bioxid de carbon la nivel planetar.

Statele dezvoltate investesc masiv în cercetarea 
şi dezvoltarea tehnologiilor verzi, oferindu-le 
apoi statelor mai puţin dezvoltate din perspectiva 
economiei de piaţă. Din aceste raţiuni economiile 
unor naţiuni foarte dinamice (China) sunt mai 
reticente în a plăti costurile, directe sau indirecte, 
ale proiectelor de dezvoltare durabilă/sustenabilă. 
Este evident că interesele economice naţionale 
nu sunt armonizate, decât în mică măsură, cu 
interesele generale ale omenirii privind devenirea 
ei durabilă.

Parametrii de proiectare ecologică propuşi prin 
Directiva 2009/125/CE sunt:

• alegerea şi utilizarea materiei prime;
• fabricare;
• ambalare, transport şi distribuţie;
• instalare şi întreţinere;
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• utilizare;
• sfîrşitul vieţii, semnificând starea unui 

produs ajuns la termenul primei utilizări până la 
eliminarea finală.

Din analiza acestor parametri, este clar că 
procesul de proiectare trebuie să ţină seama de 
realităţile naţionale privind accesul la materii 
şi materiale (cu costurile aferente), accesul la 
tehnologii moderne, infrastructura de transport 
şi mentenanţă şi exploatarea pe perioade de timp 
lungi cu posibilitatea reciclării şi reutilizării 
produselor scoase din uz.

Frecvenţa achiziţionării şi numărul de produse, 
tipul de produs şi modalitatea de exploatare sunt 
determinate de trecerea de la stilul de viaţă bazat pe 
consumerism pe cel care vizează sustenabilitatea.

Consumul durabil

Studiile au demonstrat că „�0-40% din toate 
problemele de mediu au la bază, în mod direct sau 
indirect, modelele de consum predominante”.21 

Un consum durabil/sustenabil al resurselor 
face apel la utilizarea preponderentă a energiei 
regenerabile într-un ritm care să permită refacerea 
resurselor prin apelul la creşterea eficienţei 
energetice.

Erik Assadourian22 afirmă că prevenirea 
colapsului civilizaţiei umane impune reconsiderarea 
din temelii a modelelor culturale dominante, un 
proces care se va derula în decenii şi în care trebuie 
să fie implicate instituţiile de educaţie, mediul 
de afaceri, instituţiile guvernamentale, media 
şi mişcările sociale. La ora actuală, studiile au 
demonstrat că umanitatea consumă cu 30% peste 
potenţialul oferit de mediul natural, generând 
fragilizarea  ecosistemelor de care depinde. Dacă, 
spre exemplu, întreaga populaţie a globului ar 
avea standardul de viaţă american, atunci am avea 
nevoie de resursele furnizate de încă patru planete 
de talia Pământului !

Problematica consumului durabil trebuie 
abordată ca un „sistem de sisteme”, cu finalităţi şi 
interdependenţe specifice. Modificările climatice, 
spre exemplu, constituie doar unul din simptomele 
nivelelor excesive de consum. Poluarea aerului, 
pierderea anuală, în medie, a 7 milioane de hectare 
de pădure, eroziunea solului, generarea anuală a 
peste 100 milioane de tone de deşeuri periculoase 
sunt consecinţe ale politicilor corporatiste de a 
produce mai mult şi mai ieftin. Consecinţele, printre 

multe altele, pentru consumatori şi producători 
sunt obezitatea generalizată şi creşterea stresului 
cotidian. Toate acestea sunt abordate secvenţial, 
separat, chiar dacă interdependenţele sunt 
evidente, iar rădăcinile se regăsesc în modelele 
consumeriste promovate agresiv.

Erik Assdourian afirmă că „studiile au 
demonstrat că, dacă se menţine consumul actual 
de energie şi se doreşte înlocuirea resurselor fosile 
în producerea ei, în următorii 25 ani trebuie să 
se aloce fonduri pentru construirea a 200 m² de 
panouri solare fotovoltaice în fiecare secundă, plus 
100 m² panouri solare termice în fiecare secundă, 
plus 24 de turbine eoliene cu putere instalată de 
3 Mw în fiecare oră. Toate acestea să fie realizate 
timp de 25 de ani continuu”.23

La începutul anilor ’90, au apărut primele 
orientări spre consumerim în cadrul instituţiilor 
dominante din cadrul diferitelor culturi – de la 
mediul de afaceri şi instituţii guvernamentale 
până la media şi educaţie. Concomitent, în 
ultima jumătate a secolului trecut au apărut 
descoperiri majore în viaţa cotidiană precum 
televiziunea, tehnicile tot mai sofisticate de 
publicitate, corporaţiile transnaţionale, francizele 
şi Internetul. Toate acestea formează o arhitectură 
care facilitează răspândirea consumerismului la 
nivel global.

Un rol determinant în acest proces de promovare 
a consumerismului l-a avut şi îl are media, care 
este un mijloc foarte influent în transmiterea 
simbolurilor culturale, normelor, miturilor şi 
poveştilor de succes. În anul 2006, în jur de 83% 
din populaţia lumii avea acces la televiziune şi 
21% aveau acces la Internet.

Guvernul este o altă instituţie care modelează 
cultura consumeristă, iar un exemplu edificator 
l-a oferit fostul preşedinte al SUA, George W. 
Bush, şi fostul premier britanic, Tony Blair, 
care, după atacurile de la 11 septembrie 2001, 
au invitat cetăţenii propriilor ţări fie să iasă fără 
teamă la cumpărături, fie să continue a călători 
cu ajutorul companiilor naţionale aeronautice. 
Există suficiente exemple care demonstrează că 
nu de puţine ori guvernele au devenit cei mai 
puternici promotori ai intereselor unor companii 
prin validarea unor acte normative favorizante. 
În anul 2008, spre exemplu, în SUA, campaniile 
prezidenţiale au beneficiat de donaţii, din partea 
mediului de afaceri, în valoare de aproximativ 3,9 
miliarde de dolari (reprezentând 71% din totalul 
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contributorilor) şi au fost cheltuiţi aproximativ 2,8 
miliarde de dolari pentru lobby politic (86% din 
suma totală alocată pentru lobby)24.

Educaţia joacă şi ea un rol extrem de important, 
mai ales atunci când mediul de afaceri devine 
unul din cei mai influenţi sponsori ai mediului 
academic. 

Analiştii din domeniul consumerismului au 
ajuns la concluzia că cea mai importantă pârghie de 
modificare a unui sistem îl constituie schimbarea 
modelului sistemului. În cazul consumerismului 
trebuie modificate convingeri, cum ar fi acelea că 
a deţine mai multe bunuri semnifică satisfacţie şi 
fericire, că o creştere continuă este benefică, că 
fiinţa umană este separată de natură, iar aceasta 
este un „depozit de resurse” destinat exclusiv 
nevoilor omenirii.

Pentru protejarea potenţialului ecosistemelor 
a fost avansat un nou concept: jurisprudenţa 
Pământului. Acest concept se referă la faptul că 
locuitorii Pământului au drepturi fundamentale 
pe care cadrul legal actual al omenirii trebuie 
să-l includă. Un pas semnificativ în acest sens l-
a realizat Ecuadorul care a inclus în Constituţie 
(2008) următoarea afirmaţie: „Natura, unde viaţa 
se reproduce şi există, are dreptul la existenţă 
proprie, să persiste, să se menţină şi să-şi 
regenereze ciclurile vitale, structurile, funcţiile şi 
procesele evolutive” precum şi „fiecare persoană, 
comunitate şi naţiune trebuie să recunoască 
drepturile Naturii în faţa instituţiilor publice”25.

Concluzii

La ora actuală, în România, nu putem  identifica 
modelul de stat pentru care s-a optat – nu există o 
viziune pe termen lung nici referitor la locul şi rolul 
nostru în cadrul UE – şi, pe cale de consecinţă, nu 
putem identifica mijloacele prin care decidenţii 
strategici naţionali şi-au propus să genereze şi să 
gestioneze resursele de securitate.

Dezvoltarea durabilă/sustenabilă este conside-
rată la nivel global ca singura opţiune care poate 
garanta continuitatea civilizaţiei umane. România 
deţine o „Strategie Naţională pentru Dezvolta-
re Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-
2030”, dar implementarea timidă a prevederilor 
acestui document rămâne o problemă de „opţiu-
ne politică”, deci de alocare a uneia din cele mai 
importante „resurse de securitate” în atingerea 
obiectivelor propuse.

Destructurarea economiei naţionale şi 
renunţarea la domeniile generatoare de inovare 
şi dezvoltare – institutele de cercetare/dezvoltare 
– au determinat scăderea dramatică a potenţialului 
uman dedicat creşterii competitivităţii şi 
identificării soluţiilor necesare asigurării 
premiselor dezvoltării durabile/sustenabile, 
implicit a potenţialului resurselor de securitate.

Connie Hedegaard, Comisarul European pentru 
Schimbări Climatice, a dat recent un interviu 
revistei „InfoMEDIU Europa” în care afirma că 
„ar fi complet iresponsabil  din partea noastră 
să lăsăm copiilor noştri nota de plată pentru o 
viaţă bine trăită”. Ea a subliniat  nevoia unui 
efort colectiv în gestionarea acestei problematici, 
subliniind că „toate componentele societăţii 
trebuie să se implice. Politicieni, întreprinderi, 
ONG-uri şi – poate mai ales – cetăţeni obişnuiţi 
trebuie să-şi asume responsabiltatea şi să-şi aducă 
contribuţia”26.

Din analiza realizată am ajuns la concluzia 
că documente de maximă importanţă pentru 
securitatea naţiunii, mai ales privind realizarea 
obiectivelor strategice, nu constituie un sistem de 
referinţă pentru generarea unor politici şi strategii 
realiste în domeniul securităţii. Problematica 
resurselor de securitate devine tot mai mult o 
problemă de adaptare atât a modelului statal, cât şi 
de identificare şi susţinere a noilor vectori specifici 
securităţii unei naţiuni. Potenţialul economic 
depinde tot mai mult de creativitate şi, implicit, de 
calitatea resursei umane, singura „investiţie” care 
deţine un factor de multiplicare al valorii limitat 
doar de imaginaţia omului.

Din această perspectivă, România dovedeşte 
– prin deciziile strategice avansate în ultimele 
două decenii – o reală „miopie politică”, ceea ce 
antrenează consecinţe insecurizante pe termen 
lung.
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RESURSELE DE APĂ ŞI MEDIUL  
DE SECURITATE      

Irina CUCU

Aşa cum se cunoaşte, materiile prime dar, în 
primul rând, resursele energetice sunt, în general, 
limitate şi repartizate neuniform pe glob. Deficitul 
acestora este şi cauza declanşării sau amplificării 
a numeroase conflicte din ultimii ani. Deţinerea 
controlului resurselor conferă puteri politice, 
economice dar şi militare sporite. Se obişnuieşte 
ca, atunci când se vorbeşte de resurse, să se refere 
doar la cele energetice dar astfel se omit resursele 
de apă, de hrană, de forţă de muncă, tot atât de 
importante, unele chiar vitale pentru dezvoltarea 
şi menţinerea vieţii pe pământ.

Cuvinte-cheie: apă; securitate; criză; securitate 
ecologică.

În prezent, un stat este considerat o mare 
putere nu doar pentru faptul că dispune de arme 
nucleare, ci, îndeosebi pentru resursele pe care le 
mobilizează reuşind astfel să genereze o putere 
fără rival în toate domeniile, la nivel strategic şi 
tactic. Globalizarea este principalul fenomen care 
influenţează atât competiţia, cât şi cooperarea 
pentru obţinerea resurselor şi, implicit, lupta 
pentru putere, antrenând consecinţe asupra 
mediul de securitate contemporan, creând atât 
oportunităţi, dar şi riscuri şi ameninţări. Deţinerea 
controlului asupra resurselor şi puterea de 
valorificare a acestora a dus la o separare a statelor 
în state sărace şi state bogate. Accesul diferenţiat 
la resurse afectează relaţiile dintre state având 
consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm 
la o accentuare a dezastrelor naturale, la epuizarea 
resurselor energetice, la creşterea demografică 
corelată cu reducerea resurselor de apă şi hrană, 
la încălzirea climei, fenomene ce continuă să 
influenţeze stabilitatea şi securitatea globală1. 

Creşterea nevoii de apă potabilă şi micşorarea 
drastică a acestor resurse a stârnit interesul 

corporaţiilor multinaţionale, care vând apă pentru 
sume mari de bani. Industria apei este speculată 
de Banca Mondială ca o industrie potenţială cu 
profituri de ordinul trilioanelor de dolari. Astfel, 
apa a devenit ,,aurul albastru” al secolului al 
XXI-lea (pe locul 2 după petrol, considerat aurul 
negru)2. 

Cursa pentru controlul resurselor de apă este 
în plină ascensiune, de aceea este posibil ca în 
următorii 50 de ani să asistăm la o competiţie 
pentru deţinerea controlului acestui tip de resursă. 
Situaţia apei este agravată şi de încălzirea globală 
care reduce o mare parte a resurselor hidrologice 
deja existente. Un exemplu în ceea ce priveşte 
problema apei sunt ţările din Asia în care, în 
ciuda evidentei creşteri economice, peste 700 de 
milioane de persoane nu au acces la apa curentă, 
multe dintre acestea neavând acces nici măcar la 
facilităţile sanitare necesare. Climatologii au lansat 
un avertisment cu privire la reducerea rezervelor de 
apă şi la efectele devastatoare pe care le au emisiile 
de dioxid de carbon în atmosferă, rezultate în urma 
arderii combustibililor fosili3.

În acest sens, Uniunea Europeană alocă 
fonduri importante pentru dezvoltarea energiilor 
nepoluante, în primul rând, datorită dependenţei 
tot mai mari de resursele energetice din zone cu un 
mediu de securitate instabil dar şi a costurilor tot mai 
ridicate ale acestor resurse. Totodată, transportul, 
prelucrarea şi consumul acestora poluează mediul 
şi poate avea consecinţe dezastruoase nu doar 
asupra unui stat, ci a întregii regiuni geografice. 

În mod special, resursele de apă reprezintă un 
aspect care reflectă o legătură între degradarea 
mediului şi izbucnirea conflictelor. Ca ameninţare 
de securitate, cantităţile deficitare de apă dulce 
constituie nu doar o cauză directă a insecurităţii, 
ci şi o ameninţare indirectă de securitate, prin 
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potenţialul lor de a genera conflicte. Apa dulce 
reprezintă o resursă fundamentală, esenţială pentru 
agricultură, funcţionarea industriilor, furnizarea 
de energie şi asigurarea sănătăţii şi a igienei. 
Resursele de apă sunt însă distribuite neuniform. 
Unele zone ale planetei deţin resurse de apă dulce 
din abundenţă, în timp ce altele se confruntă cu o 
acută lipsă a acestei resurse.  

Apa este de fapt cea mai importantă resursă. 
Fără apă nu ar exista viaţa pe pământ. Un om 
poate rezista fără hrană timp de trei săptămâni, dar 
fără apă doar trei zile şi acest lucru este valabil şi 
pentru celelalte vieţuitoare ale planetei. Apa are 
aceeaşi importanţă în procesul de evoluţie al vieţii 
pe pământ ca şi aerul. Rămâne de văzut care va 
fi capacitatea de adaptare a organismelor vii la 
consumul de aer şi apă poluate. Să fie aceasta o 
cauză a diverselor boli apărute în ultima perioadă 
şi pentru care nu se cunosc soluţii de tratare??

Totodată, s-a dovedit eficienţa apei în 
producerea de energie electrică, se fac cercetări 
pentru folosirea ei, alături de alte substanţe mai 
puţin poluante, ca şi combustibil pentru motoare. 
Pe viitor  ar putea înlocui cu succes petrolul, 
resursă atât de costisitoare şi poluantă.

Potrivit Comisiei ONU pentru Dezvoltarea 
Durabilă, peste 40% din ţări se află în zone 
unde apa constituie o problemă şi 28% din 
tensiunile cauzate de apă au condus la conflicte. 
În primul rând, producţia insuficientă de alimente 
determinată de insuficienţa cantităţilor de apă, 
combinată cu creşterea populaţiei caracteristică 
ţărilor lumii a treia, conduce la deteriorarea 
condiţiilor de viaţă în zonele în care apa constituie 
deja o problemă. Aceasta declanşează de asemenea 
probleme de mediu, ca epuizarea cantităţilor de 
apă, despăduriri şi deşertificare. Unele dintre 
consecinţe sunt sărăcia, malnutriţia şi, ocazional, 
foametea, acestea putând produce migraţia în 
plan intern sau extern. Oamenii care fug din calea 
conflictelor armate aduc cu ei o cerere mai mare 
de apă. De exemplu, în 2006, numărul refugiaţilor 
din Eritreea, care căutau azil în Sudan, s-a mărit cu 
30%. Această creştere bruscă a cauzat o presiune 
suplimentară asupra resurselor limitate de apă din 
Sudan. Tendinţa urmează să se amplifice odată cu 
schimbările climatice mai pronunţate4.

Pe de altă parte, şi conflictele au efecte directe 
asupra resurselor de apă, cum ar fi poluarea 
acesteia. De exemplu, în timpul genocidului din 
Rwanda, cadavrele aruncate în fântâni şi în râuri 

au poluat resursele de apă, fapt care a generat 
riscul transmiterii unor boli infecţioase. Dunărea a 
fost, de asemenea, poluată în perioada conflictelor 
din fosta Iugoslavie – atât cel din Bosnia, cât mai 
ales cel din Kosovo5.

Deşi aparent resursele de apă sunt considerabile, 
tot atât de adevărat este că şi nevoile sunt la fel de 
mari. Accesul la apă este limitat datorită aşezării 
geografice a unei zone sau a alteia, de nivelul 
de trai şi facilităţile de distribuire a apei. Putem 
vorbi de o criză a apei care este declanşată de 
diversificarea activităţilor şi nevoilor umane, 
iar, prin implicaţiile pe care le are, nu de puţine 
ori devine un element de interes geopolitic sau 
geostrategic. 

Tendinţele care vor amplifica criza apei în 
viitor sunt: perturbarea dinamicii ecologice a 
fluviilor şi râurilor prin amenajări raţionale (baraje, 
diguri, drenări de terenuri, despăduriri), poluarea 
industrială, cea produsă prin efectuarea diferitelor 
servicii (curăţenia străzilor, transporturile), 
poluarea din agricultură (folosirea îngrăşămintelor 
chimice, dejecţiile animaliere) şi poluarea produsă 
de locuitorii planetei în calitate de consumatori. 
Este inutil să amintim aici că mulţi analişti 
consideră că adevărata cauză a crizei din Orientul 
Mijlociu o constituie apa6.

Organizaţia IBM a prezentat în 2009 un raport 
privitor la problema cuantificării şi administrării 
resurselor de apă (2009 Global Innovation Outlook 
Report on Water), în care menţionează şi câteva 
din cantităţile necesare producerii unor bunuri de 
larg consum şi anume:

• pentru o foaie de hârtie sunt necesari 10 litri 
de apă;

• pentru un măr sunt folosiţi 70 de litri;
• 140 de litri intră într-o ceaşcă de cafea;
• 1.300 de litri sunt necesari pentru 1 kg. de 

grâu;
• 10.855 de litri pentru o pereche de blugi;
• 15.500 de litri intră într-un kilogram de carne 

de vită.
Aceste calcule iau în considerare fiecare picătură 

de apă (denumită şi “apă virtuală”) consumată pe 
toată durata ciclului de producţie, de la irigaţii la 
consum, trecând prin întregul proces de prelucrare 
industrială7.

Dacă la început omul era supus naturii, 
de-a lungul timpului – prin forţa cunoaşterii, 
inteligenţei şi creaţiei – omul s-a transformat pe 
sine, a transformat natura conform necesităţilor 
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sale, dar încet, încet, a adus şi dezechilibre în 
procesele definitorii pentru mediul ambiant. 

Până în prezent, bătălia se ducea pentru 
deţinerea şi prelucrarea petrolului dar, pe viitor, 
această luptă se va da pentru resursele de apă 
potabilă. În ultimele decenii au apărut uzine de 
desalinizare a apei oceanice care, deşi aduc o 
importantă cantitate de apă potabilă în zone fără 
resurse sunt foarte controversate întrucât, pe lângă 
consumul mare de energie (deci este şi producătoare 
de gaze de seră), distrug ecosistemul marin şi nu 
numai. Pe viitor se vor dezvolta companiile care 
îmbuteliază şi comercializează apa potabilă şi 
asta cu atât mai mult cu cât actualele surse de apă 
sunt infestate cu diverse substanţe nocive care au 
efecte dezastruoase nu doar asupra omului, ci şi 
asupra vieţii în general. 

Întreaga relaţie dintre om şi natură a suferit 
profunde transformări datorită faptului că, 
urmându-şi interesele, din neglijenţă şi ignoranţă 
– uneori chiar din rea-credinţă – prin acţiunile sale 
necugetate, îndreptate împotriva naturii, omul a 
ajuns să devină autorul crizei cu care se confruntă 
mediul înconjurător, criza ce pune sub semnul 
întrebării propria supravieţuire. Ca suport al vieţii, 
mediul natural a imprimat şi continuă să imprime 
acţiunilor militare numeroase particularităţi.

Conceptul de securitate ecologică a fost 
promovat la sfârşitul anilor 1980 de către 
militanţii pentru protecţia mediului şi organizaţii 
neguvernamentale şi reprezintă capacitatea unei 
comunităţi de a sesiza, anticipa suficient de 
cuprinzător riscurile ecologice ale dezvoltării 
şi de a-şi construi în timp real instrumentele de 
acţiune adecvate.8 Acest concept, extrem de actual 
şi important, a fost însuşit de oamenii politici şi 
datorită implicaţiilor tot mai mari ale efectelor 
poluării asupra sănătăţii planetei.

Ca noţiune, criza continuă să plutească între 
concret şi abstract, stârnind preocupări analitice, 
în contextul unor oportunităţi. Relevant este şi 
faptul că, în lume, în ultimii ani, din multitudinea 
de manifestări cu tematică politico-socială, 
mai mult de jumătate au avut în centrul atenţiei 
crizele şi necesitatea unui management eficient 
al acestora. Dar, criza constituie întotdeauna şi 
un început deoarece este urmată de o soluţie ce 
deschide noi posibilităţi.

Până în prezent, impactul crizelor asupra 
ecologiei nu a captat prea mult atenţia 
specialiştilor. 

De fapt, crizele din ultimii ani au arătat că 
pe parcursul soluţionării lor au fost întrebuinţate 
diverse metode sau tehnologii ce au avut 
repercusiuni asupra ecosistemelor. Utilizarea 
muniţiilor cu fragmentaţie şi uraniu sărăcit au 
afectat suprafeţe de teren cu urmări asupra culturilor 
din zona afectată, care cu timpul pot avea efecte 
şi asupra populaţiilor locale. Minele antipersonal, 
chiar dacă au fost interzise, şi alte categorii de 
explozive au transformat mari suprafeţe de teren 
în locuri improprii pentru activităţi umane.

Dacă vorbim de crizele economice, putem 
arăta că dezvoltările planificate pentru profituri 
imediate au afectat şi ele capacitatea de adaptare a 
speciilor la noile dezvoltări economice, câteodată 
haotice. Perturbarea ecosistemelor din cauze 
economice au efecte negative manifestate prin: 
creşterea temperaturii globale, lipsa semnificativă 
a precipitaţiilor, dispariţia anumitor specii de 
vieţuitoare.

Efectele unor astfel de crize se pot transforma 
în crize globale cu consecinţe semnificative pentru 
mediul ambiant. Impactul ecologic al acestora 
poate fi paradoxal prin biodiversitatea efectelor de 
nişă ecologică, ca de exemplu, dispariţia speciei 
umane, aşa cum au dispărut şi alte specii. 

În ultima perioadă, în arealul situaţiilor de criză, 
s-au manifestat riscuri scăpate de sub control, cum 
ar fi: acţiuni teroriste, trafic de armament, muniţie, 
materiale şi componente nucleare, droguri, trafic 
de persoane, dezvoltarea economiei subterane, 
exploatarea vulnerabilităţilor infrastructurii critice 
(alimentare cu apă, energie, telecomunicaţii, 
transport). Uneori, toate acestea pot constitui 
premisele apariţiei unor crize pur ecologice.

Crizele pot duce şi la catastrofe ecologice. 
Posibila efectuare a unor atacuri asupra sistemelor 
de protecţie a mediului, barajelor, folosirea 
deşeurilor toxice şi radioactive pot determina 
producerea unor catastrofe ecologice. 

Construirea canalului navigabil Bâstroe, 
care constituie un pericol pentru echilibrul 
ecologic al Deltei Dunării, demonstrează clar 
intenţiile Ucrainei în ceea ce priveşte politica 
zonei. Construirea acestuia nu ar determina doar 
distrugerea ecosistemului Deltei, ci şi dezavantaje 
economice pentru România. Acestea sunt date, 
pe de o parte, de micşorarea numărului de turişti, 
îndeosebi străini, care vin anual în Deltă, dar, pe 
de altă parte, de scăderea traficului navigabil pe 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, aducând, astfel, 
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în ambele cazuri, mai puţin profit pentru ţara 
noastră. 

O influenţă devastatoare asupra mediului o au, 
în primul rând, conflictele armate care, uneori au 
provocat adevărate dezastre. Exemplele în acest 
caz sunt multiple, cele mai relevante în acest caz 
fiind războaiele din Vietnam, Golful Persic şi fosta 
Iugoslavie. 

În urma războiului din Vietnam, conform datelor 
oficiale, datorită răspândirii a circa 70 milioane litri 
de ierbicide foarte puternice, în special de „agent 
oranj”, o cincime din pădurile sud-vietnameze au 
fost distruse chimic şi peste o treime din mlaştini 
au dispărut. Foarte puţine dintre ele au putut să 
se refacă, marea lor majoritate devenind simple 
mărăcinişuri, mediul iniţial nemaiavând nici o 
şansă de refacere. Toate aceste substanţe s-au 
infiltrat în pânza freatică şi astfel, pe lângă poluarea 
apei, substanţele toxice au fost transportate la 
distanţa de sute, poate chiar mii de kilometri. În 
Serbia, deşi evenimentele politice domină mediul 
informaţional, răzbat din când în când informaţii 
şi despre efectele folosirii loviturilor cu uraniu 
sărăcit.

Unul din cele mai mari dezastre ecologice 
ale secolului al XX-lea a fost provocat în Golf, 
considerat în esenţa sa ca secvenţă a unui război 
economic la nivel global în domeniul energetic9. 
Înaintea retragerii, trupele irakiene au vărsat 
în apele Golfului Persic, potrivit sursei citate, 
aproximativ 3 milioane de barili de petrol şi mult 
mai mult în deşert, dând foc la peste 600 de puţuri 
de petrol, estimându-se că s-au răspândit în mediu 
circa 10 milioane de m3 de petrol. Tot atunci, 
terenurile petroliere ale Kuweitului au ars aproape 
un an producând o poluare de 10 ori mai mare decât 
toate combinatele industriale ale Statelor Unite 
ale Americii. Nici după şase luni de la stingerea 
puţurilor petroliere incendiate, dimensiunile 
catastrofei ecologice provocate nu s-au diminuat, 
zone întregi ale teritoriului erau încă dominate de 
bălţi de petrol infiltrat până la adâncimea de cinci 
metri. Puţina vegetaţia a deşertului dispăruse şi 
majoritatea animalelor nu au putut supravieţui din 
cauza ploilor infestate cu reziduuri chimice şi a 
apei poluate cu petrol. 

Efectele distructive ale războiului din Golf sunt 
mult mai mari, ele fiind cauzate şi de bombardarea 
buncărelor şi depozitelor armatei irakiene, rupând 
astfel straturile de pietriş care menţineau avansarea 
dunelor. În urma traficului intens al maşinilor 

de mare tonaj (tancuri, transportoare de trupe, 
camioane), stratul de sol atât de fragil în deşert, a 
cărui refacere necesită sute de ani, a fost afectat pe 
o suprafaţă de peste 900 km2  distrugând vegetaţia. 
Din păcate, în aceeaşi zonă, grav afectată cu 
puţin timp în urmă, a reînceput războiul. Probabil 
că, peste câţiva ani, se va constata amploarea 
dezastrului ecologic produs şi după acest de-al 
doilea conflict. Problema cea mai gravă este că 
astfel de situaţii care agresează fizic doar o anumită 
zonă au repercusiuni mari şi în zonele învecinate. 

Distrugerea ecosistemelor acţionează ca un joc 
de puzzle. Chiar dacă pe moment avem impresia 
că este afectată doar o suprafaţă restrânsă, cea 
agresată fizic, în timp vom observa că suprafaţa 
afectată este mult mai mare, iar dezastrul se 
propagă în jur, chiar dacă cu o forţa mică. 

Din păcate, conflictele militare izbucnesc mereu, 
în tot mai multe zone ale globului. Un alt conflict 
investigat din punctul de vedere al distrugerilor 
ecologice este cel din fosta Iugoslavie10. Potrivit 
constatărilor Echipei Speciale pentru Balcani 
a O.N.U., conform sursei menţionate, patru 
localităţi au fost afectate în mod special de 
poluare: Pancevo, Novi Sad, Kragujevac şi Bor. 
Bombardarea complexului petrochimic Pancevo 
a determinat arderea a circa 800 tone de clorură 
de vinil monomer, produs cancerigen. În urma 
arderii s-au degajat în aer, printre alţi compuşi 
toxici, acid clorhidric şi dioxină. Golirea la timp a 
rezervoarelor de amoniac a dus la evitarea generării 
unei grave poluări în oraş, însă a provocat, prin 
deversare, distrugerea faunei Dunării până la 30 
km în amonte. De asemenea, peste 1.000 tone de 
hidroxid de sodiu (sodă caustică) au fost aruncate 
în fluviu, rezultând astfel o gravă poluare. La 
Novi Sad, în urma bombardamentelor succesive 
asupra rafinăriei, circa 73.000 tone petrol brut 
şi produse derivate au ars sau au fost deversate 
în canalizare, infiltrându-se în apa subterană. La 
Kragujevac, bombardarea uzinei de autovehicule 
„Zastava” a provocat o poluare de mare amploare, 
care a afectat solul, apele şi aerul, în special prin 
bifenilii policloruraţi. Bombardarea minelor de 
cupru, a centralei electrice şi a depozitului de 
hidro-carburi, situate în proximitatea oraşului Bor, 
aproape de frontiera bulgară, a generat o poluare 
transfrontalieră. Dioxidul de carbon şi oxizii de 
azot, formaţi prin arderea kerosenului utilizat 
pentru cele peste 7.000 de zboruri ale avioanelor 
de luptă, de explozia a peste 1.000 de rachete care 
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– din  punctul de vedere al poluării – fac fiecare cât 
30 de avioane, de arderea mai multor rafinării şi 
depozite de combustibili, vor afecta cu certitudine 
stratul de ozon11. 

Efectele produse de astfel de conflicte, în timp şi 
spaţiu, sunt uriaşe. Poate că aşa cum există legi care 
reglementează statutul şi drepturile persoanelor 
civile în timpul unor astfel de conflicte ar trebui 
să se instituie şi legi care să protejeze mediul. 
Trebuie să avem în vedere că trebuie să protejăm 
viaţa, chiar dacă este vorba de viaţa oamenilor, a 
plantelor sau a vieţuitoarelor. Până în prezent, a 
fost mai importantă obţinerea victoriei, neţinându-
se cont de protejarea mediului natural. 

Din păcate, atâta vreme cât există războaie, 
scopurile militare sunt mai importante decât 
problemele ecologice. Nu se va putea proteja 
niciodată în totalitate mediul de riscurile de natură 
militară. Totuşi, având în vedere situaţiile grave 
care pot apărea în timp şi care deja au început să îşi 
facă simţită prezenţa (vorbind doar de încălzirea 
globală), se poate lua în consideraţie măcar 
atenuarea efectelor distructive ale războiului. 

Este dovedit faptul că nu doar conflictele armate 
afectează mediul, ci şi cele economice. În goana 
după profit şi îmbogăţire rapidă, atâta timp cât 
concurenţa este foarte mare, marile companii uită 
de protecţia mediului, deversând diverse substanţe 
în mediul înconjurător afectându-l, atât ca spaţiu, 
cât şi în timp.

Chiar dacă în prezent sunt numeroase organizaţii 
neguvernamentale care s-au implicat activ în 
protecţia mediului, acţiunile şi măsurile propuse 
de acestea nu sunt suficiente. Până când decidenţii 
politici, politico-militari, managerii marilor 
corporaţii transnaţionale nu vor conştientiza cât 
de gravă este problema protecţiei mediului versus 
dezvoltare economică haotică/conflicte, ea nu îşi 
va găsi o rezolvare imediată. Un rol important în 
sensibilizarea găsirii soluţiilor reale şi oportune 
pe termen lung în protecţia mediului ar trebui să îl 
reprezinte implicarea proactivă a specialiştilor în 
domeniu ori din domeniile de graniţă, prin analize 
temeinic documentate care să evidenţieze efectele 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

Întotdeauna, natura a fost privită ca un izvor 
nesecat de resurse şi un loc ideal pentru depozitarea 
deşeurilor. Resursele naturale au devenit axa 
de forţă a resurselor de securitate. Dezvoltarea 
armelor de distrugere în masă, mai ales a celei 
nucleare, ridică tot mai mult semne de întrebare 

privind supravieţuirea naturii şi a speciei umane 
în general dacă asemenea mijloace se vor folosi 
semnificativ într-un conflict armat în viitor. În 
plus, dezvoltarea diferitelor industrii poluante au 
contribuit din plin la afectarea negativă a mediului 
natural înconjurător. În acelaşi timp, transformările 
mediului înconjurător făcute de om pentru a-şi 
satisface nevoile sale de hrană, apă, adăpost şi 
nu numai au avut rolul lor negativ în deteriorarea 
acestuia, uneori ireversibilă. Totuşi, se pare că, 
în prezent, oamenii au început să conştientizeze 
că protejarea naturii echivalează cu menţinerea 
condiţiilor necesare existenţei lor. În acest sens, tot 
mai multe state şi organizaţii nonguvernamentale 
adoptă şi solicită altora măsuri de protecţie 
adecvată a mediului natural. Într-un fel, se poate 
vorbi de o securitate a mediului. Prin acest 
concept „(...) înţelegem atât biosecuritatea, adică 
securitatea a tot ceea ce este viu, cât şi securitatea 
lumii anorganice, cea care generează resursele şi 
găzduieşte biosul pe glob”12. În continuare, sursa 
citată, face precizarea că „securitatea mediului 
este conceptul de maximă generalitate în sfera 
securităţii şi este o limitare contraproductivă 
dacă este redusă doar la protecţia mediului sau 
securitatea ecologică. Securitatea mediului, din 
perspectiva ultimelor documente ale UE, devine 
premisa fundamentală a dezvoltării durabile”. 

În acest scop, se impun adoptate măsuri 
adecvate atât la nivel naţional, cât şi european. 
De fapt, pentru statele membre ale UE, realizarea 
unui cadru legal la nivel european şi adaptarea lui 
la nivelul fiecărui stat membru al UE este un prim 
pas dintr-un lung proces important şi necesar dar 
nu şi suficient. Europa este un mozaic de culturi 
organizaţionale, iar statele care vin din fostul 
Tratat de la Varşovia, spre exemplu, prezintă 
particularităţi de care trebuie să se ţină seama. 
România a fost timp de jumătate de secol sub 
regim totalitar în care cultura comunităţilor nu 
a existat întrucât centralismul excesiv, propriu 
acestui tip de organizare statală, a exclus orice 
iniţiativă şi, implicit, responsabilitate asumată de 
conducerile comunităţilor. 

La toate acestea, se adaugă efectele negative 
ale actualei crize economico-financiare, ce a 
cuprins lumea începând cu 2008. Criza face ca 
resursele financiare alocate sau, mai bine zis, ce ar 
trebui destinate protecţiei mediului înconjurător şi 
dezvoltării de activităţi industriale şi agricole, în 
principal, nepoluante, să fie drastic diminuate. 
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Pe de altă parte, criza face ca unele activităţi 
„aducătoare de profit” imediat să se dezvolte 
semnificativ. Astfel, în România, unul din factorii 
care aduc atingere securităţii mediului o constituie 
şi abuzul de proprietate, mai ales în domeniul 
defrişărilor. Strategia Naţională pentru Dezvoltare 
Durabilă a României prevede elaborarea şi 
implementarea unui „Program Naţional pentru 
Gestionarea Durabilă a Pădurilor” care să permită 
crearea premiselor de gestionare responsabilă a 
fondului naţional forestier. 

Legislaţia privind limitarea uzului de 
proprietate, mai ales atunci când efectele negative 
au un mare impact asupra comunităţilor, nu este 
suficient de clară iar abuzurile proprietarilor sunt 
justificate prin dreptul de exercitare nelimitat 
al uzului de proprietate. De cele multe ori, 
beneficiile sunt private iar insecurizarea mediului 
este publică/comunitară. 

Cadrul legal general actual din România acordă 
importanţa cuvenită problematicii securităţii 
mediului. Strategia de Securitate Naţională a 
României (2007) apreciază că securitatea naţională 
poate fi pusă în pericol de o serie de fenomene 
grave, de natură geofizică, meteo-climatic ori 
asociată, provenind din mediul înglobant sau 
reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare 
a unor activităţi umane periculoase, dăunătoare 
sau iresponsabile. În categoria fenomenelorÎn categoria fenomenelor 
grave putem include, printre altele, şi catastrofele 
industriale sau ecologice care determină un număr 
mare de victime, poluarea gravă a mediului pe 
teritoriul naţional sau în regiunile adiacente.

Prin urmare, se poate afirma că există un impact 
puternic al mediului asupra securităţii naţionale 
iar actuala criză economico-financiară îl amplifică 
mai ales pe dimensiunea sa negativă.
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CONTROVERSA LEGALĂ PRIVITOARE 
LA ACTIVITĂŢILE MILITARE  

ŞI CULEGEREA DE INFORMAŢII  
ÎN ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ  
ŞI SECURITATEA ACESTUI SPAŢIU

Dr. Oana ADĂSCĂLIŢEI

Regimul juridic al Zonei Economice Exclusive 
(ZEE,) recunoscut de Convenţia Naţiunilor Unite 
asupra Dreptului Mării (UNCLOS)/198�, are la 
bază echilibrul fragil dintre dreptul de navigaţie 
şi survol al statelor terţe şi drepturile statului 
costier. O tehnologie extrem de avansată permite 
astăzi desfăşurarea de activităţi militare şi de 
culegere de informaţii în ZEE a unui stat străin 
mult mai frecvent, intrusiv şi mai periculos decât 
în momentul elaborării Convenţiei UNCLOS 198�. 
Echilibrul nu mai există. Controversa este centrată, 
în primul rând, pe manevrele militare, ridicările 
hidrografice şi activităţile de supraveghere în 
ZEE a altui stat. Sunt aceste activităţi conforme 
dreptului internaţional şi  Convenţiei UNCLOS? 
Disputa legală se întemeiază pe interpretarea 
dispoziţiilor relevante ale Convenţiei şi pe 
modalităţile de gestionare a conflictelor. Articolul 
îşi propune să analizeze o parte din termenii 
consideraţi controversaţi: „scopuri/utilizări 
paşnice”; „libertatea de navigaţie şi survol”; 
„drepturi reziduale”; „alte utilizări paşnice ale 
mării recunoscute internaţional”. De asemenea, 
vor fi trecute în revistă modalităţile propuse de 
gestionare a disputelor.

Cuvinte-cheie: ZEE; „scopuri/utilizări 
paşnice”; „libertatea de navigaţie şi survol”; „alte 
utilizări legale ale mării”; „acordarea atenţiei 
cuvenite”; drepturile reziduale; gestionarea 
conflictelor; aspecte de securitate.

I. Introducere

Dreptul de a se angaja în activităţi militare 
şi de culegere de informaţii în Zona Economică 
Exclusivă (ZEE) a altui stat rămâne o problemă 
controversată cu grupuri de state care susţin puncte 
de vedere în mod dramatic opuse. Statele rămân 
extrem de divizate asupra faptului dacă lansarea 
de armament, ridicările hidrografice şi activităţile 
de supraveghere în ZEE a altui stat sunt conforme 
dreptului internaţional şi, în particular, Convenţiei 
Internaţionale a Dreptului Mării (UNCLOS) 19821. 
O serie de incidente internaţionale recente precum 
ciocnirea dintre avionul de supraveghere US EP 3 
şi avionul cu reacţie chinez desupra ZEE a Chinei, 
urmărirea şi confruntarea dintre nava japoneză a 
pazei de coastă şi o ambarcaţiune nord-coreeană 
în ZEE a Japoniei şi protestele Vietnamului la 
adresa exerciţiilor militare cu muniţie de război 
desfăşurate de China în pretinsa ZEE a Vietnamului 
au readus în discuţie problema2. 

Întrunirile internaţionale pe aceasta temă, 
desfăşurate la Bali, Tokio sau Honolulu au indicat 
în mod clar faptul că anumite dispoziţii UNCLOS 
formulate acum 30 de ani într-un context politic şi 
tehnologic foarte diferit de cel actual trebuie să fie 
reinterpretate în lumina unor noi circumstanţe3. Mai 
mulţi factori trebuie luaţi în considerare. Astfel, se 
consideră inevitabil ca, pe măsură ce tehnologia 
avansează, neînţelegerile privitoare la activităţile 
militare şi de strângere de informaţii în ZEE străine, 
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să nu sporească4. Chestiunea este complicată de 
confuzia şi standardele duble privitoare la acest 
regim şi incertitudinea referitoare la frontiere şi 
prin urmare la jurisdicţie5. În mod evident, există un 
dezacord tot mai pronunţat între puterile maritime 
şi statele costiere în acestă chestiune6. Activităţile 
militare şi activităţile de strângere de informaţii 
de către naţiunile străine în ZEE altor state devin 
tot mai frecvente datorită ritmului accelerat al 
globalizării; creşterii uriaşe a comerţului mondial; 
creşterii în dimensiune şi calitate a flotelor multor 
naţiuni, precum şi a progreselor tehnologice 
care permit flotelor a utiliza mai eficient zonele 
oceanice. Alte conflicte rezultă din creşterea 
deficitului de resurse, ameninţarea crescândă la 
adresa mediului marin, şi din preocupările legate 
de siguranţa rutelor maritime7. În acelaşi timp, 
statele costiere acordă o importanţă din ce în ce 
mai mare controlului propriilor lor ZEE8. Noi 
ameninţări, precum armele de distrugere în masă, 
traficul de droguri şi de fiinţe umane, terorismul 
încurajează statele să-şi extindă supravegherea în 
ZEE străine, adâncind astfel conflictul9.

În afara factorilor amintiţi, care duc la 
intensificarea activităţilor militare şi de culegere 
de informaţii în ZEE a altui stat, menţinerea 
dezacordului privitor la interpretarea dispoziţiilor 
relevante ale UNCLOS 1982 şi cu privire la 
modalităţile de gestionare a conflictelor fac 
ca problema să rămână deschisă10. Analiza 
controversei legale privitoare la activităţile militare 
şi de culegere de informaţii în ZEE şi securitatea 
acestui spaţiu are ca punct de plecare articolele 
Convenţiei UNCLOS privitoare la regimul juridic 
al ZEE, la care vom face trimitere în continuare.

II. Regimul juridic al ZEE

ZEE a devenit parte a dreptului internaţional 
prin intermediul procedurilor dreptului cutumiar. 
Cu toate acestea, elementele esenţiale ale acestui 
concept sunt cele exprimate în termenii Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării11. ZEE 
este un concept orientat în primul rând spre resurse 
şi a reprezentat o încercare de formulare a unei 
noi zone jurisdicţionale dictate de schimbările în 
elaborarea legislaţiei internaţionale şi de impactul 
năucitor al tehnologiei moderne12.

Elementele esenţiale ale regimului său legal in-
clud articolele 56, 57, 58, 59 şi 74 din UNCLOS. 
Articolele 57 şi 74 stipulează principiile delimită-

rii Zonei Economice Exclusive dintre state cu ţăr-
muri adiacente sau situate faţă în faţă13. Celelalte 
articole stipulează natura şi numărul drepturilor şi 
obligaţiilor de care se bucură atât statele costiere, 
cât şi statele terţe în această zonă maritimă14. Ar-
ticolul 56 prevede că „statul costier se bucură de 
drepturi suverane în scopul exploatării, conservă-
rii şi administrării resurselor naturale” şi jurisdic-
ţie exclusivă aşa cum este asigurat de prevederile 
relevante ale acestei convenţii privitor la „anumite 
chestiuni”15. Articolul 58 stabileşte că „toate state-
le” se bucură, în condiţiile prevăzute de libertăţile 
menţionate de art. 87, „de libertăţile de navigaţie 
şi survol” şi de „alte utilizări legale ale mării recu-
noscute internaţional, legate de exercitarea aces-
tor libertăţi16. Acest articol face, de asemenea, tri-
mitere la art. 88 şi 115 şi alte reguli pertinente de 
drept internaţional aplicabile ZEE, în măsura în 
care nu sunt incompatibile cu această Parte. Art. 
59 stabileşte baza soluţionării conflictelor privi-
toare la atribuirea de drepturi şi jurisdicţie în ZEE, 
aşa numita regulă a „drepturilor reziduale”17.

Încercarea de a defini ZEE a reprezentat o 
confruntare politică pentru supremaţie care a 
implicat un număr mare de state cu o istorie diferită, 
resurse inegale şi interese maritime diferite18. 
În timp ce un grup important, „teritorialiştii”, 
şi-a imaginat această zonă ca pe o prelungire a 
jurisdicţiei naţionale în care statele costiere se 
bucură de suveranitate cu anumite limitări, marile 
puteri maritime au dorit ca această zonă să rămână 
parte a mării libere cu anumite drepturi şi obligaţii 
acordate statelor costiere asupra resurselor din 
larg. Rezultatul a fost crearea unei zone sui 
generis, nici parte a mării libere şi nici parte a 
mării teritoriale19. Terminologia abstractă folosită 
de cei care au redactat Convenţia a aruncat un 
văl asupra chestiunilor spinoase legate de ZEE,  
lăsându-le deschise unei multitudini de interpretări 
care pot genera dispute internaţionale20. Acest 
fapt a devenit evident în urma incidentelor şi 
a conflictelor legate de drepturile de navigaţie 
şi a limitărilor activităţilor militare străine şi de 
culegere de informaţii în ZEE21.

III. Dispoziţiile controversate  
din Convenţia UNCLOS 1982

Interpretarea unor dispoziţii din Convenţia 
UNCLOS 1982 a condus la dezacorduri care se 
referă, în general, la sensul presupus exact al 
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termenilor din Convenţie, precum şi la sensul 
unor articole specifice: „scopuri/utilizări paşnice”; 
„libertatea de navigaţie şi survol”; „drepturile 
reziduale”; „alte utilizări paşnice ale mării 
recunoscute internaţional”; „acordarea atenţiei 
cuvenite”22.

1.  „Scopuri/utilizări paşnice”

Atât Convenţia UNCLOS cât şi alte tratate 
internaţionale încheiate ulterior – Atlantic Treaty, 
the Outer Space Treaty, the Moon Treaty şi the 
Seabed Arms Control Treaty nu oferă o definiţie a 
noţiunii de „scopuri/utilizări paşnice”. Contextul 
şi circumstanţele fiecărui instrument juridic 
internaţional oferă înţelesul adecvat acestei 
noţiuni potrivit părerilor exprimate în dreptul 
internaţional23. Convenţia UNCLOS prezintă 
noţiunea de „scopuri/utilizări paşnice” în termeni 
generali, fără a utiliza criterii specifice: art. 301 
menţionează „utilizări paşnice” ale mării în 
termeni generali şi stipulează că „în exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, 
conform acestei Convenţii, Statele Părţi se vor 
abţine de la recurgerea la ameninţarea cu forţa sau 
la folosirea forţei împotriva integrităţii teritoriale 
sau independenţei politice a oricărui stat, sau 
în orice alt mod incompatibil cu principiile de 
drept internaţional enunţate în Carta Organizaţiei 
Naţiunilor Unite”. Art. 58 face referire la art. 
88 şi stabileşte că „marea liberă va fi folosită în 
scopuri paşnice”. Art. 141 stipulează că „zona 
este deschisă utilizării în scopuri exclusiv paşnice 
de către toate statele” iar art. 240 prevede că 
„cercetarea ştiinţifică marină va fi efectuată 
exclusiv în scopuri paşnice”24.

Controversa noţiunii de „scopuri/utilizări 
paşnice” constă în determinarea faptului dacă 
implică interzicerea sau limitarea tuturor 
activităţilor militare sau, în cazul în care nu 
interzice toate activităţile militare în zonă, care 
sunt activităţile militare interzise25. Activităţile 
care au determinat o asemenea dispută sunt 
studiile miliare, manevrele miliare, activităţile de 
recunoaştere şi alte activităţi care nu au o legătură 
directă cu trecerea sau survolul întreprins de 
navele militare străine în ZEE şi spaţiul aerian de 
deasupra acesteia26.

Originea cotroversei se regăseşte în cea de 
a treia Conferinţă UNCLOS din 1976 când a 
fost perfectat textul art. 88 şi 301 prilej cu care 

au fost exprimate o serie de opinii divergente 
ai căror principali exponenţi pot fi consideraţi 
Ecuador şi SUA. Varianta finală a textului art. 88, 
adoptată cu acest prilej, indică motivaţia primară 
a principalelor puteri maritime în negocierea 
Convenţiei, de protejare a celei mai largi 
posibilităţi de conducere a activităţilor militare pe 
mare şi implicit de excludere a oricăror restricţii 
legale asupra acestor activităţi27. Celălalt articol 
definitoriu pentru noţiunea de „scopuri/utilizări 
paşnice”, art. 301 constituie o reflectare a art. 2(4) 
din Carta ONU fără să adauge ceva nou la obligaţia 
deja existentă a statelor de a se conforma regulii de 
drept internaţional care interzice ameninţarea cu 
forţa sau folosirea forţei28. Din această formulare 
se poate reţine, pe de o parte, că sunt interzise 
numai acele activităţi care ameninţă cu forţa sau 
folosesc forţa într-o manieră neconformă cu Carta 
ONU. Pe de altă parte, aceeaşi formulare susţine 
punctul de vedere potrivit căruia toate activităţile 
navale de pregătire pentru autoapărare sunt 
compatibile cu Convenţia şi trebuie considerate 
„utilizări paşnice”29.

Aspectul care nu este pe deplin lămurit este 
legat de modul în care se raportează la prevederile 
Cartei şi a legislaţiei internaţionale ulterioare 
o serie de activităţi de o factură cu totul nouă 
care nu implică nici ameninţarea cu forţa şi nici 
utilizarea forţei: războiul electronic (EW), războiul 
informaţional (IW) şi în particular activităţile 
SIGINT. În cazul acestor activităţi, amestecul în 
sistemul de apărare şi de comunicaţii ale statului 
riveran vizat este mult mai mare decât orice altă 
activitate tradiţională de culegere de informaţii 
dirijată din afara teritoriului naţional30.

2. „Libertatea de navigaţie şi survol”

Libertatea de navigaţie şi survol este stipulată de 
Convenţia UNCLOS 1982 la art. 58 care prevede 
că: „În Zona Economică Exclusivă, toate statele, 
fie că sunt riverane sau fără litoral, se bucură, în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile pertinente 
ale convenţiei, de libertăţile de navigaţie şi de 
survol şi de a pune cabluri şi conducte submarine, 
menţionate la art. 87 (…)”.

În aparenţă, textul nu ridică nici un fel de 
probleme de interpretare cu excepţia determinării 
„condiţiilor prevăzute de dispoziţiile pertinente 
ale convenţiei”31. În literatura de specialitate, au 
fost identificate următoarele limitări ale exercitării 
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dreptului de navigaţie şi survol: 1) să nu interfereze 
sau să pună în pericol drepturile suverane ale 
statului costier privitoare la conservarea sau 
gestionarea resurselor naturale ca şi jurisdicţia 
acestuia în legătură cu protecţia şi conservarea 
mediului marin (art. 56(1)(a)), 62 şi 77 şi Partea 
a-XII-a); 2) să nu implice cercetarea ştiinţifică 
marină fără consimţământul statului costier sau 
cu încălcarea altor prevederi ale Convenţiei (art. 
56(1)(b), 246(2) şi Partea a-XIII-a); 3) să nu 
interfereze cu drepturile statului costier în ceea ce 
priveşte stabilirea şi folosirea insulelor artificiale, 
instalaţiilor şi lucrărilor (art. 56(1)(b), 60 şi 80); 4) 
să nu implice activităţi care constituie ameninţarea 
sau folosirea forţei într-o manieră neconformă cu 
Carta ONU (art.301)32; 5) principiul general al 
acordării „atenţiei cuvenite” intereselor celorlalte 
state (art. 77(2) care este citat de art. 58(3))33.

3. „Alte utilizări legale ale mării”

Termenul este conţinut de art. 58(1) şi trebuie 
examinat în legătură cu mai multe categorii 
de activităţi: manevrele militare; utilizarea de 
echipamente, instalaţii şi structuri care sunt 
ataşate de fundul mării; activitatea de culegere 
de informaţii; folosirea de instrumente marine 
nerecuperabile; cercetarea. 

Activităţile militare în ZEE au constituit 
o chestiune chestiune controversată în timpul 
negocierilor pentru textul Convenţiei UNCLOS 
1982 şi continuă să fie astfel în practica statelor34. 
Cu toate că prin art. 87 a fost încorporat principiul 
care în mod tradiţional permitea folosirea mării 
libere pentru manevre sau exerciţii militare inclusiv 
folosirea armamentului, nu există în Convenţie 
nici o prevedere explicită care să permită să se 
concluzioneze că astfel de activităţi sunt permise 
şi în ZEE35. Mai mult, deşi art. 58 face trimitere 
la art. 87, legalitatea unor activităţi precum 
culegerea de informaţii strategice de către navele 
şi aeronavele de colectare de informaţii; lansarea, 
aterizarea pe nave sau îmbarcarea de aeronave şi 
tehnică militară, rămâne controversată36.

Anumite state costiere printre care Bangladesh, 
Brazilia, Republica Capului Verde, Malaysia, 
Pakistan şi Uruguay au susţinut că alte state nu 
pot efectua exerciţii militare sau manevre în sau 
deasupra ZEE fără consimţământul lor. Îngrijorarea 
acestora se datora faptului că asemenea activităţi le 
pot ameninţa securitatea naţională şi pot submina 

suveranitatea asupra resurselor37. Alte state au 
susţinut contrariul. Puterile maritime precum SUA 
au insistat asupra libertăţii activităţilor militare în 
ZEE fiind îngrijorate că mobilitatea şi accesul lor 
naval şi aerian ar putea fi sever restricţionate de 
mişcarea globală de închidere a ZEE38. SUA au 
adoptat punctul de vedere potrivit căruia activităţi 
precum manevrele forţelor speciale, operaţiunile 
de zbor, exerciţiile militare, supravegherea, 
activităţile de culegere de informaţii, tragerile şi 
testarea muniţiei, sunt utilizări ale mării libere 
recunoscute istoric care sunt menţinute de art. 
5839.

Argumentele juridice ale puterilor maritime 
s-au bazat pe porţiunea finală a art. 58(1): „(…) 
legate de exercitarea acestor libertăţi şi compatibile 
cu celelalte prevederi ale convenţiei, îndeosebi în 
cadrul exploatării navelor (...)” care a fost inclusă 
la insistenţa lor deoarece potrivit interpretării 
acestora implică legalitatea manevrelor militare 
în ZEE străină ca o activitate asociată cu operarea 
navelor şi aeronavelor40. În viziunea lor, trimiterea 
la art. 87: „În Zona Economică Exclusivă, toate 
statele, fie că sunt riverane sau fără litoral, se 
bucură, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile 
pertinente ale convenţiei, de libertăţile de navigaţie 
şi de survol şi de a pune cabluri şi conducte 
submarine, menţionate la art. 87 (...)” statuează 
în mod clar că libertăţile altor state în ZEE sunt 
aceleaşi cu cele din marea liberă41. În completare, 
art. 58 face o trimitere generală la art. 88-115 
şi la alte reguli pertinente de drept internaţional 
care sunt aplicabile în ZEE. De asemenea, inclus 
în această trimitere este şi art.89, care interzice 
supunerea oricărei părţi a mării libere suveranităţii 
oricărui stat42.

Mai recent, China susţine că libertatea de 
navigaţie şi survol nu include libertatea de a 
conduce activităţi militare şi de recunoaştere 
în ZEE şi spaţiul aerian de deasupra. În opinia 
reprezentanţilor chinezi, activităţile militare în ZEE 
violează principiul potrivit căruia în exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, 
Statele Părţi se vor abţine de la ameninţarea sau 
folosirea forţei împotriva integrităţii teritoriale 
sau independenţei politice ale oricărui stat sau în 
orice manieră neconformă cu principiile dreptului 
internaţional cuprinse în Carta ONU43. Un alt 
argument susţinut de chinezi este că UNCLOS 
1982 stabileşte în mod clar că ZEE va fi folosită 
în scopuri paşnice.44
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În ciuda argumentelor şi a contra-argumentelor, 
părerea multor comentatori este că art. 58 permite 
în general manevrele militare în ZEE a altui stat fără 
consimţământul acestuia. Rămân însă şi probleme 
nesoluţionate. De pildă, chestiunea legalităţii 
manevrelor militare şi a exerciţiilor balistice, care 
împiedică temporar unele state de la folosirea 
unei arii vaste din marea liberă. Un alt exemplu 
îl constituie testarea extinsă a armamentului 
precum lansarea de toripile şi tragerile de artilerie 
în ZEE a altui stat care cu greu pot fi considerate 
utilizări asociate cu operarea navelor, aeronavelor 
şi cablurilor submarine45.

Categoriile de echipamente, instalaţii şi 
structuri pe care puterile maritime le-au desfăşurat 
în mare, inclusiv ZEE a altor state cuprind sonare 
de monitorizare (sonar monitoring), sisteme de 
supraveghere precum sisteme de matrice acustice 
(acoustic array systems), amplasate pe platoul 
continental, şi ajutoare de navigaţie (navigaţional 
aids) pentru submarine şi nave de război46. În 
literatura de specialitate, se afirmă că utilizarea 
de echipamente, instalaţii şi structuri în scopuri 
militare, cu excepţia sistemelor de armament 
(weapons systems) ar fi permisă, sub rezerva 
„acordării atenţiei cuvenite”47. Aceasta deoarece, 
în sensul art. 58(1), utilizarea de echipamente, 
instalaţii şi structuri ataşate de fundul mării poate 
fi încadrată în rândul: „utilizărilor mării legate 
de [libertatea de navigaţie (…) şi amplasarea 
de cabluri submarine] precum cele asociate cu 
operarea navelor (…) şi cablurilor submarine 
(…) şi compatibile cu alte prevederi ale acestei 
Convenţii”48.

În mod tradiţional, activităţile de culegere de 
informaţii au fost privite ca parte a exercitării 
libertăţilor mării libere şi, prin urmare, legale de 
asemenea în ZEE prin intermediul art. 58(1)49. În 
prezent această situaţie s-a schimbat, în condiţiile 
în care puterile maritime folosesc mult mai intens 
sisteme noi de culegere de informaţii extrem de 
intrusive: capacităţi sporite de război electronic 
(EW), dezvoltarea pe scară largă a capacităţilor de 
război informaţional (IW), misiunile aeronavelor 
SIGINT, vehicule aeriene fără pilot (UAVs) de 
mare altitudine, cum ar fi Global Hawk.50 

Capacităţile  SIGINT şi EW pot afecta siste-
mele de informaţii electronice cu care sunt pre-
văzute rachetele cu rază lungă de actiune, inclu-
siv rachetele de croazieră de atac la sol, rachetele 
anti-navă, rachetele aer-sol anti-radiaţii şi unele 

rachete aer-aer care au nevoie de informaţii des-
pre ţinta dincolo de linia orizontului sau dincolo 
de raza vizuală51. De asemenea, la nivel strategic, 
sistemele de colectare care furnizează informa-
ţii strategice pentru factorii de decizie, precum 
şi informaţii operaţionale pentru comandanţii de 
apărare, şi care sunt, de obicei, vulnerabile atât la 
atacurile fizice, cât şi la cele şi electromagnetice, 
devin ţinte de înaltă prioritate în strategiile de con-
trol şi contra-comandă52. În particular, zborurile 
aeronavelor periferice sunt considerate adevărate 
provocări, deoarece acestea sunt semne vizibile 
ale eforturilor depuse pentru a penetra secretele 
electronice ale ţării vizate. 

Astfel de activităţi pot chiar provoca în mod 
deliberat şi apoi monitoriza răspunsurile electro-
nice ale ţării vizate, cum ar fi schimbările în mo-
durile de operare radar şi frecvenţele comunicaţii-
lor, precum şi în lanţurile de comandă şi reportare 
la niveluri de alertă mai ridicate53. Toate aceste 
activităţi de culegere de informaţii vor genera ten-
siuni şi crize mai frecvente, vor produce reacţii 
defensive şi dinamici escaladante şi vor duce la 
o mai slabă stabilitate în regiunile cele mai afec-
tate54.

Instrumentele marine nerecuperabile sunt 
instalate pentru colectarea de date din coloana de 
apă în scopul de a fi utizate în operaţiunile navale, 
inclusiv în războiul anti-submarin, cercetarea 
ştiinţifică marină (Marine Scientific Research 
– MSR), industria oceanică comercială; acestea 
sunt, de asemenea, esenţiale pentru siguranţa 
navigaţiei55. Regimul legal aplicabil acestora se 
încadrează în „alte utilizări legitime ale mării” 
în cazul instrumentelor folosite pentru studii în 
timp ce cele utizate pentru MSR sunt guvernate 
de Partea a –XIII-a a Convenţiei56.

În ceea ce priveşte ridicările hidrografice şi 
cercetările militare în ZEE unele state consideră 
că acestea sunt permise în baza „altor utilizări 
legale ale mării”57. În opinia puterilor maritime, 
aceste activităţi sunt distincte de MSR, fiind 
astfel nerestricţionate de prevederile UNCLOS 
1982. Potrivit acestui punct de vedere, cercetările 
militare de culegere de informaţii nu au legătură cu 
exploatarea resurselor, iar rezultatele cercetărilor 
nu vor fi în mod normal publicate sau diseminate 
ca cercetare ştiinţifică. S-a mai argumentat ca 
ridicările hidrografice implică cartografierea 
fundului mării pentru a facilita siguranţa navigaţiei, 
în special a submarinelor58.
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Punctul de vedere contrar este susţinut de 
China, care consideră că în mod intenţionat aceste 
state fac distincţie între cercetarea ştiinţifică 
marină (MSR) şi strângerea de informaţii sau 
ridicările hidrografice, în scopul de a evita 
jurisdicţia statului riveran59. Din punct de vedere 
militar, aceste ultime activităţi pot fi apreciate ca 
o pregătire a câmpului de luptă şi prin aceasta 
o ameninţare cu forţa împotriva statului costier 
prin care se violează principiul utilizării paşnice 
a mării60. Practicarea acestei distincţii a făcut 
regimul cercetării ştiintifice marine în ZEE mai 
complicat şi mai problematic. La aceasta se 
adaugă progresul tehnologic care, prin apariţia 
platformelor de detecţie de la distanţă din spaţiu 
şi aeriene ca modalităţi de cercetare ştiintifică 
marină, a contribuit la slăbirea jurisdicţiei statului 
riveran asupra cercetării ştiinţifice marine în 
ZEE61.

4. „Acordarea atenţiei cuvenite”

Principiul „acordării atenţiei cuvenite” este 
precizat de UNCLOS 1982 în art. 56 şi 58 atunci 
când se face referire la exercitarea drepturilor şi 
obligaţiilor statelor terţe şi ale statelor costiere în 
ZEE62. 

În timp ce primul articol indică faptul că 
statul costier trebuie să ţină seama în mod 
corespunzător de drepturile şi obligaţiile celorlalte 
state şi trebuie să se comporte într-o manieră 
compatibilă cu prevederile Convenţiei, ultimul 
articol stipulează că statele terţe trebuie să ţină 
seama în mod corespunzător de drepturile statului 
costier şi „trebuie să se conformeze legilor şi 
reglementărilor adoptate de statul costier potrivit 
prevederilor acestei Convenţii şi a altor legi 
de drept internaţional în măsura în care nu sunt 
incompatibile cu această Parte”63. 

Obiectivele legale menţionte de cele două 
articole nu sunt egale. Statele costiere trebuie să 
acorde atenţia cuvenită drepturilor statelor terţe 
în zonele lor maritime, drepturi deja limitate de 
prevederile dreptului internaţional şi de către 
regimul juridic al ZEE. De cealaltă parte, statele 
terţe sunt condiţionate de drepturile de care se 
bucură în mod corespunzător statele costiere 
potrivit dreptului internaţional şi altor legi 
internaţionale, drepturile suverane şi jurisdicţia 
exclusivă ale statului costier conform regimului 
ZEE64.

Întinderea obligaţiilor statuată de articolele 
56 şi 58 este asimetrică. Obligaţia „acordării 
atenţiei cuvenite” pentru statul costier este, în 
primul rând, cuprinsă în legile şi reglementările 
naţionale elaborate şi implementate de către 
aceste state în Zona lor Economică Exclusivă. 
Pentru statele terţe, obligaţia „acordării atenţiei 
cuvenite” este mult mai extinsă. În primul rând, 
în timp ce efectuează activităţi în ZEE a altui 
stat, statele terţe nu trebuie să violeze principiile 
de bază ale dreptului internaţional cuprinse în 
Carta ONU şi nu trebuie să ameninţe sau să 
utilizeze forţa împotriva integrităţii teritoriale 
sau independenţei politice ale statului costier sau 
să ameninţe sau să utilizeze forţa sub orice altă 
formă care nu se conformează principiilor de bază 
stabilite de Carta ONU65. În al doilea rând, în timp 
ce efectuează activităţi într-o ZEE străină, statele 
terţe nu trebuie să interfereze cu sau să violeze 
legile şi reglementările statului riveran şi trebuie 
să se supună jurisdicţiei autorităţilor de executare 
a legii66.

Convenţia nu explică în mod clar principiul, 
însă semnificaţia sa poate fi dedusă din istoria 
redactării art. 5867. Declaraţia adoptată cu ocazia 
introducerii textului final al art. 58 în Textul 
Revizuit de Negociere Unică arăta că „acordarea 
atenţiei cuvenite” trebuie înţeleasă, la modul 
general, ca neamestecul în drepturile statului 
costier68. Varianta de text care făcea referire la 
interesele de securitate ale statului riveran nu a 
fost acceptată69.

În ceea ce priveşte practica statelor în această 
chestiune, potrivit SUA, elementul esenţial 
al standardului „acordării atenţiei cuvenite” 
ar fi datoria de abţinere de la activităţile care 
interferează în mod nerezonabil cu exercitarea 
drepturilor statului costier. În urma incidentului 
din 1 Aprilie 2001, China interpretează art. 58 nu 
numai ca respectarea drepturilor statului riveran 
dar şi ca solicitarea adresată utilizatorilor străini ai 
ZEE de a se abţine de la orice activitate care pune 
în pericol suveranitatea, securitatea şi interesele 
naţionale ale statelor costiere70.

Natura interferenţei pe care activităţile statelor 
terţe o pot cauza este destul de largă – de la daune 
semnificative la adresa resurselor statului, la 
interferenţa potenţială cu drepturile şi interesele 
statului costier71. Pe de altă parte, nu există nici 
un criteriu specific convenit de urmat pentru 
state în determinarea faptului dacă activităţile lor 
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îndeplinesc cerinţa „acordării atenţiei cuvenite”. 
Singurul criteriu larg aplicabil tuturor cazurilor 
ar fi dacă activitatea implicată interferează cu 
drepturile şi interesele statului riveran. Nu există 
nici un acord asupra a ceea ce constituie „drepturi 
şi interese” exceptând poate activităţile care ar 
cauza daune semnificative resurselor care sunt 
exploatate de statul costier sau împiedicarea 
accesului la zona exploatată72. Lipsa acordului este 
legată şi de faptul dacă interferarea în cauza trebuie 
să fie nerezonabilă sau nu şi dacă interferarea ar 
putea să fie sau trebuie să fie actuală73.

5. „Drepturile reziduale”

Regula „drepturilor reziduale” conţinută de 
art. 59 UNCLOS 1982 furnizează un mecanism 
legal de soluţionare a disputelor în cazul în care 
Convenţia nu atribuie drepturi şi jurisdicţie în 
interiorul zonei economice exclusive, nici statului 
riveran, nici altor state74. Părţile la un asemenea 
conflict îl pot soluţiona prin mijloace paşnice, la 
alegerea lor sau, în cazul eşecului unei astfel de 
soluţionări, Părţile pot înainta disputa procedurilor 
obligatorii prevăzute de Partea a-XV-a, Secţiunea 
2 din Convenţie care fac obiectul excepţiilor 
permise în baza art. 29875. 

Regula „drepturilor reziduale” poate fi 
interpretată din două perspective diferite. Una 
din interpretări este că dacă regula se aplică 
regimului ZEE atunci acest regim nu este un doar 
un sistem de distribuţie a resurselor naturale, ci 
un sistem legal cuprinzător care acoperă o mare 
parte a oceanului planetar şi a spaţiului aerian 
de deasupra, ca şi activităţile umane de acolo 
precum navigaţia, survolul şi activităţile militare. 
În această situaţie, drepturile reziduale ar trebui să 
includă toate celelalte dreptruri care apar în ZEE 
şi nu sunt distribuite în actualul regim al ZEE. În 
acest caz, discuţiile legate de chestiunea legală a 
utilizărilor militare a ZEE ar trebui să continue în 
cadrul regimului ZEE76.

O altă interpretare a regulii „drepturilor 
reziduale” este că aceasta nu este aplicabilă 
regimului ZEE văzut ca un sistem de distribuire a 
resurselor naturale, ci va fi folosită în schimb pentru 
soluţionarea unor dispute viitoare, cum ar fi cele 
privitoare la activităţile militare şi de recunoaştere 
în ZEE. Atunci disputa nu va fi legată de regimul 
ZEE în sine ci de activităţile din această zonă 
maritimă77. În acest caz, activităţile militare şi de 

recunoaştere nu au nici o legătură cu regimul ZEE 
şi ar trebui discutate ca o chestiune care rezultă 
din „Zonele maritime de securitate”78.

Dincolo de interpretările oferite de literatura de 
specialitate, o adevărată problemă este faptul că, 
potrivit textului Convenţiei, există posibilitatea ca 
disputele privitoare la drepturile reziduale asupra 
activităţilor militare în ZEE să nu fie rezolvate 
în mod clar până când nu va exista un consens 
în practica statelor sau nu va apărea un nou 
acord79. În acest sens, art. 298 al.1(b) stipulează 
că „orice stat poate declara oricând că nu este de 
acord cu procedurile obligatorii de soluţionare 
cu privire la diferendele referitoare la activităţi 
militare, inclusiv activităţile militare ale navelor 
şi aeronavelor de stat afectate unui serviciu 
necomercial (…)”80. Permiţând această excepţie, 
Convenţia recunoaşte în mod clar statutul special 
al activităţilor militare şi utilizarea forţei de către 
navele guvernamentale81.

IV. Modalităţile de gestionare a disputelor

Disputele cu privire la activităţile militare şi 
de strângere de informaţii în ZEE se pot soluţiona 
în două modalităţi principale. Una dintre acestea 
o reprezintă continuarea discuţiilor în vederea 
îmbunătăţirii regimului ZEE. Cealaltă modalitate 
este de a discuta utilizările militare ale mării în 
cadrul şi în afara regimului ZEE şi de a pune 
în valoare noile Linii Directoare privitoare la 
activităţile maritime în timp de pace82. 

Au fost propuse mai multe alternative legale. 
Ar putea fi solicitat un aviz juridic într-o chestiune 
specială fie prin intermediul Curţii Internaţionale 
de Justiţie în calitate de “aviz consultativ”, 
fie prin intermediul Tribunalului Internaţional 
pentru Dreptul Mării83. Chestiunile ar putea fi, de 
asemenea, abordate prin legislaţiile naţionale. În 
cazul în care tot mai multe state costiere adoptă 
unilateral o legislaţie naţională care interzice 
exercitarea activităţilor militare şi de strângere 
de informaţii în şi deasupra ZEE lor, atunci 
interzicerea desfăşurării unor astfel de exerciţii 
ar putea deveni parte a dreptului internaţional 
cutumiar prin practica de stat, în ciuda opoziţiei 
unor ţări, mai ales dacă aceste ţări nu sunt părţi 
la UNCLOS 198284. În sfârşit, o altă opţiune o 
constituie aranjamentele bilaterale sau regionale 
între puterile maritime şi statele costiere, precum 
şi între ţări învecinate adiacente sau situate faţă în 
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faţă85. Există deja numeroase acorduri bilaterale în 
legătură cu Prevenirea Incidentelor în şi deasupra 
Mării libere inclusiv pentru Rusia cu SUA (1972); 
Marea Britanie (1986); Germania (1988); Franţa, 
Canada şi Italia (1989); Olanda, Norvegia şi Spania 
(1990); Grecia (1991) şi Japonia (1994). Aceste 
acorduri sunt destinate eliminării în timp de pace, 
inclusiv în ZEE a unui stat străin, a manevrelor 
navale periculoase precum şi a prevenirii riscurilor 
şi a deciziilor inadecvate adoptate de comandanţii 
navelor şi aeronavelor care poate avea ca rezultat 
un comportament iresponsabil al celeilalte părţi86. 
Fiecare din aceste alternative reprezintă o opţiune 
în sine.

Se apreciază că statele implicate trebuie să 
continue intensificarea dialogului şi să depună 
eforturi pentru găsirea soluţiilor de compromis şi a 
consensului. Din acest punct de vedere, experienţa 
şi practica referitoare la gestionarea conflictelor în 
Marea Chinei de Sud ar putea sta la baza dialogului 
promovat în legătură cu activităţile militare şi de 
culegere de informaţii între puterile maritime 
regionale şi globale şi statele riverane relevante, 
în special cele care sunt sensibile la desfăşurarea 
de astfel de activităţi în propriile ZEE. Finalitatea 
dialogului ar trebui să fie elaborarea unor Linii 
Directoare87.

În opinia unor autori precum M. J. Valencia şi 
K. Akimoto, elaborarea Liniilor Directoare pentru 
activităţile militare şi de culegere de informaţii în 
ZEE trebuie însoţită de dezvoltarea unei înţelegeri 
comune a terminologiei, a unui plan de acţiune 
şi a unor etape specifice ulterioare: constatarea 
faptelor cu privire la incidentele anterioare; 
elaborarea unui glosar pentru termenii importanţi 
sau o clasificare a acestora; clasificarea activităţilor 
în ZEE cu privire la ceea ce ar trebui să fie permis 
sau restricţionat; maniera de punere în aplicare a 
drepturilor statelor costiere; mijloacele şi maniera 
de executare a oricăror reguli convenite; sugestii 
pentru politică88. Procesul de elaborare a noului 
Regim va fi unul de durată care presupune, în 
afară de etapa strategică, tehnologie, resurse şi 
proceduri89.

Alţi autori, ca Ren Xiaofeng şi Cheng 
Xizhong, sugerează că punerea în valoare a 
Liniilor Directoare voluntare pentru activităţile 
militare şi de culegere de informaţii în ZEE 
ar putea fi rezolvată în mai multe etape90. În 
primul rând, formularea unui set de criterii 
legale pentru activităţile militare în ZEE luând în 

considerare practica trecută şi prezentă a statelor 
precum şi trendurile actuale şi viitoare legate de 
tehnologia şi echipamentele navale. Atunci, pe 
baza acestor criterii, acele activităţi militare din 
ZEE care sunt legale ca şi cele care sunt ilegale 
pot fi delimitate şi diferenţiate91. Apoi ar urma 
formularea de mecanisme concrete, proceduri, 
moduri şi mijloace de monitorizare a acestor 
activităţi. Aceste mecanisme pot fi bilaterale sau 
multilaterale dar este preferabil să fie bilaterale. 
Următoarea etapă ar fi formularea principiilor şi 
a liniilor directoare pentru activitatea navelor şi 
aeronavelor străine în şi deasupra ZEE92. Aceste 
etape sunt corelate şi trebuie adoptate secvenţial.
Principiile şi liniile directoare pot fi formulate 
numai după ce „criteriile legale” şi „mecanismele 
efective de monitorizare” sunt adoptate93.

Un proiect de Linii Directoare voluntare privind 
activităţile militare şi de culegere de informaţii 
în ZEE a fost deja propus. Opiniile referitoare 
la aceste Linii Directoare variază de la rezerve 
puternice în legătură cu orice restricţii privind 
aceste activităţi până la acceptarea unor restricţii. 
În timp ce puterile maritime doresc un maximum 
de flexibilitate pentru flotele lor militare, statele 
costiere doresc protecţie împotriva oricărei acţiuni 
intimidante94. Există două mari neajunsuri care 
ameninţă viabilitatea acestor Linii Directoare. 
În primul rând, lipsa caracterului obligatoriu. În 
al doilea rând, din punctul de vedere al puterilor 
maritime, aceste Linii Directoare ar putea să pară 
că transformă ceea ce este de regulă cunoscut ca 
„libertatea de navigaţie” aşa cum a fost recunoscută 
de UNCLOS 1982 şi de care se bucură navele 
militare în ZEE într-un regim mult mai restrictiv, 
înrudit cu dreptul de trecere inofensivă recunoscut 
navelor militare în marea teritorială a statului 
riveran. În această interpretare, Liniile Directoare 
ar constitui o rescriere a elementului fundamental 
al UNCLOS 1982 şi ar submina compromisul 
esenţial în baza căruia a fost acceptat conceptul 
de ZEE95. 

Deşi în aparenţă există o paletă largă de 
posibilităţi, va fi dificil de găsit o solutie de 
gestionare a conflictelor în condiţiile în care 
puterile maritime nu doresc modificarea 
actualului statu-�uo care le avantajează, în 
favoarea unor noi reguli care le-ar limita acţiunile. 
De aceea continuarea dialogului şi acceptarea 
compromisului sunt condiţii pentru a rezolva în 
timp problema gestionării conflictelor legate de 
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activităţile militare şi strângerea de informaţii în 
ZEE.

V. Impactul activităţilor militare  
şi de culegerii de informaţii în ZEE  

asupra securităţii acestui spaţiu

Există o serie de avantaje distincte în a fi 
capabil de a opera în ZEE a unui stat străin 
precum prezenţa pavilionului, testarea răspunsului 
statului costier, colectarea anumitor semnale de 
informaţii (signal intelligence) şi de aceea puterile 
maritime vor continua să reziste presiunilor de 
limitare a acestor activităţi96. În aceste condiţii, 
se preconizează că activităţile militare şi de 
strângere de informaţii în ZEE vor deveni, cel mai 
probabil, mai controversate şi mai periculoase97. 
Această perspectivă îngrijorătoare este reflectată 
de creşterea cererilor de informaţii tehnice, 
programele puternice de achiziţie de armament, 
capacităţile sporite de război electronic (EW) şi 
dezvoltarea pe scară largă a capacităţilor de război 
informaţional98. În plus, amploarea şi domeniul 
de aplicare al activităţilor maritime şi aeriene de 
colectare de informaţii sunt de natură să se extindă 
rapid în următorii ani, implicând niveluri şi tipuri 
de activităţi fără precedent în timp de pace. Ele 
nu vor deveni doar mai intense, acestea vor fi, 
în general, mai intruzive99. Acestea vor genera 
tensiuni şi crize mai frecvente, vor produce reacţii 
defensive şi dinamici escaladante şi vor duce la o 
mai slabă stabilitate în regiunile cele mai afectate, 
în special în Asia100.

Statele costiere vizate de activităţile militare 
şi de culegere de informaţii vor adopta în mod 
inevitabil contra-acţiuni, care ar putea varia de 
la doborârea, în cazuri extreme, a aeronavelor 
care încalcă prevederile legale la, mai probabil, 
dezvoltarea de contra-măsuri electronice 
(ECM). Acestea din urmă vor genera, în schimb, 
o modernizare a capacităţilor EW. Astfel, 
angajamentele EW „pe timp de pace” vor deveni 
mai frecvente şi, în situaţii de criză, activităţile 
SIGINT şi EW ar putea deveni inflamatorii şi ar 
escalada101. 

Concluzii

Dreptul de navigaţie al statelor terţe în ZEE 
nu este un drept absolut. Controversa în jurul 
termenilor Convenţiei UNCLOS nu este legată de 

faptul că statele au sau nu dreptul de a desfăşura 
activităţi militare în ZEE, ci de măsura în care 
acestea afectează drepturile statului riveran. Acest 
aspect este deosebit de evident în cazul culegerii 
de informaţii şi a studiilor ştiinţifice. Vechiul 
regim juridic al ZEE consacrat de Convenţie este, 
din acest punct de vedere, perimat. Indiferent de 
factorii care au contribuit la aceasta – progres 
tehnologic, incertitudinea privind frontierele, 
aspecte legate de securitatea rutelor maritime 
etc. – este  necesară construirea unui nou regim 
juridic axat pe respectarea dreptului internaţional 
şi a egalităţii suverane a statelor. O paletă largă 
de posibilităţi, din care elaborarea unor Linii 
Directoare pare a fi soluţia preferată, pot ajuta la 
gestionarea conflictelor privind activităţile militare 
şi culegerea de informaţii în ZEE. Interesele de 
ordin politic şi militar vor îngreuna adoptarea 
unei soluţii care să satisfacă deopotrivă puterile 
maritime şi statele costiere. Numai continuarea 
dialogului şi acceptarea compromisului pot crea 
condiţiile găsirii unei soluţii.
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Acest articol oferă o evaluare multi-criterială a 
două potenţiale rute de interes naţional în vederea 
alegerii unui coridor strategic de transport 
feroviar pe teritoriul României. Se utilizează 
indicatori socio-economici, care evidenţiază 
particularităţile opţiunilor strategice ale acestui 
traseu ales. În contextul general al importanţei 
acordate accesibilităţii de politicile europene din 
domeniul amenajării teritoriului, compararea 
eficienţei rutelor şi coridoarelor de transport 
europene şi internaţionale reprezintă o problemă 
deosebit de relevantă pentru România ca punct 
de plecare în analiza rutelor interne. Pentru 
rezolvarea acesteia, lucrarea de faţă propune o 
metodologie bazată pe determinarea accesibilităţii 
potenţiale, calculate pe baza populaţiei totale 
deservite şi pe baza eficienţei rutei, într-o formă 
iniţială pentru rutele europene, apoi pentru rutele 
interne.

Cuvinte-cheie: accesibilitate; eficienţă; 
securitate natională; transport feroviar.

1. Introducere

Într-un text de-al său, filosoful Michel 
Foucault afirma că, în societatea contemporană, 
nenumăratele relaţii de putere traversează, 
caracterizează şi constituie corpul social, 
individul nefiind un vis-à-vis al puterii, ci un efect 
al acesteia, el constituindu-se ca un releu pe care 
puterea îl tranzitează (Foucault, 2009).

În aceste condiţii, puterea se exercită în 
reţea, reţea prin care indivizii nu doar circulă, 
ci reprezintă în acelaşi timp elemente-nucleu ale 
tranzitului perceput într-un dublu sens, într-un 

context global, procedurile puterii deplasându-se, 
extinzându-se şi modificându-se.

Dinspre această ipoteză porneşte cercetarea 
noastră asupra reţelelor care permit iniţial 
generarea şi ulterior echilibrul fluxurilor de 
transport, având drept scop identificarea modului 
în care se atinge fluidizarea optimă a acestora 
pe suprafaţa eşantionului propus la nivelul ţării 
noastre.

În Europa, tendinţa actuală în dezvoltarea 
globală a transportului este generată de motivele 
statelor de a construi o infrastructură feroviară 
de mare viteză, ce implică, în primul rând, 
micşorarea timpul de călătorie pe rutele lungi şi, 
apoi, îmbunătăţirea accesibilităţii inter-regionale 
dinspre/înspre regiunile îndepărtate în vederea 
stimulării integrării europene (Willigers et al., 
2005).

 În primul rând, pentru a putea discuta despre 
conceptul de linie feroviară naţională, trebuie să 
facem o paralelă către sistemul european, sistem 
ce reprezintă modelul dinspre care se proiectează 
şi înspre care se extinde calea ferată românească.

Astfel, propunerea de faţă face o trimitere 
oarecum indirectă către optimizarea coridoarelor 
pan-europene existente, optându-se într-un studiu 
mai amplu pentru prelungirea acestora înspre 
zonele identificate ca fiind deficitare şi lipsite de 
astfel de oportunităţi de mobilitate. 

Atunci când au fost concepute traseele 
coridoarelor europene neconventionale, analiza 
matematică a fost întemeiată pe compararea 
diferenţelor dintre două rute alternative propuse, 
identificate ulterior pe hartă şi denumite 
„Magellan” şi respectiv „Columbus”.

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

Anca-Andreea GHIŢULEASA
Liviu Gabriel GHIŢULEASA

Dr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR 

ACCESIBILITATEA POTENŢIALĂ 
ŞI OPTIMIZAREA CORIDORULUI 

NAŢIONAL DE SECURITATE 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2010�2

Pornind de la reţeaua europeană către 
delimitarea unei rute feroviare naţionale, se face 
o paralelă faţă de întregul sistem în care este 
înglobat traseul românesc. Într-o analiză anterioară 
asupra mediului feroviar european, s-a constatat 
că noile propuneri, pe traseele stabilite, includ 
rutele feroviare existente pe teritoriul fiecărui stat 
membru, cu modificări ale traseului în funcţie de o 
serie parametrii. Astfel, pentru cele zece coridoare 
pan-europene existente la ora actuală, s-a constat 
o eficientizare a doar cinci dintre ele, respectiv 
aşa numitele „coridoare neconvenţionale” – II, 
III, IV, V şi X, acestea traversând următoarele 
state europene, după cum urmează: coridorul II 
porneşte din Spania, parcurge Franţa, Luxemburg, 
Belgia, Olanda, se ramnifică în Germania spre 
Danemarca, Suedia, Norvegia şi Finlanda şi către 
Polonia, Belarus şi Rusia; coridorul III începe 
din Spania şi traversează Franţa, se ramnifică 
spre Marea Britanie şi Belgia, Luxemburg, 
Germania, Polonia şi ajunge până în Ucraina; 
coridorul IV porneşte din Portugalia, traversează 
Spania, Franţa, Elveţia, Germania, Cehia, Austria, 
Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, 
Turcia; coridorul V porneşte din Franţa spre 
Elveţia, se bifurcă pe teritoriul Italiei către sudul 
acesteia înspre zona Siciliei şi către estul Europei, 
traversând Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, 
Ungaria, Austria, Slovacia, Ucraina şi România; 
coridorul X porneşte din Franţa, parcurge Belgia 
şi Luxemburg, traversează Germania, se bifurcă în 
Slovenia către Austria şi Croaţia, Ungaria, Serbia, 
Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Albania şi Grecia.

Conceptul de coridor neconvenţional se referă 
la acea rută de transport care nu a fost stabilită ca 
urmare a unui tratat în domeniu la nivel european, 
cum este cazul celor zece coridoare pan-europene, 
ci a fost trasat pe baza unei reţele, în conformitate 
cu o exterioritate demonstrabilă. Astfel, cele cinci 
rute neconvenţionale, enumerate în rândurile de 
mai sus, au fost alese ca trasee optime de transport 
feroviar pe baza mai multor criterii, cum ar fi 
accesibilitatea spre mai multe oraşe, importanţa 
economică a zonelor de tranzit sau de destinaţie, 
forme de relief, fiind o prelungire a coridoarelor 
pan-europene înspre zona de sud-est a Europei, 
lipsită de astfel de modalităţi de transport. De 
asemenea, trebuie avută în vedere perspectiva în 
care coridorul pan-european de transport trebuie 
privit, aşa cum am menţionat deja, ca o formulă 
specifică de implementare a politicilor europene 

în vederea dezvoltării infrastructurilor de transport 
din ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est. Astfel, 
noile rute propuse, neconvenţionale, constituie 
o hartă deschisă, inter-conectabilă, ce trimite la 
ideea de performanţă. Gândirea acestei reţele de 
coridoare neconvenţionale are caracteristica de a 
nu recuza celelalte mijloace de transport, ci oferă, 
în urma unei analize multi-criteriale, varianta 
optimă de a călători spre regiunea dorită.

Proiectarea unui sistem în care toate reţelele 
sunt inter-relaţionate, nu trebuie privită doar ca o 
operaţiune în urma căreia rezultă o reţea zonală, 
ci mai mult ca un element al unui sistem menit 
de a fi inclus într-un program internaţional. Astfel, 
transformarea la nivel european într-un mecanism 
eficient, porneşte chiar de la conceptul de „euro-
coridor” în interiorul căruia impulsurile economiei 
naţionale şi investiţiile în zona transporturilor pe 
„euro-coridoare” sunt de importanţă sporită.

Ca atare, studiul securităţii naţionale este o 
necesitate care trimite la investigaţie, iar, în cazul 
de faţă, acesta se va concentra asupra domeniului 
feroviar autohton.

Pe baza acestor considerente, lucrarea de 
faţă propune un model aflat la confluenţa dintre 
statistică şi matematică, model optim în alegerea 
unui coridor feroviar de securitate naţională, 
având drept ipoteze majore reprezentarea regiunii 
analizate şi populaţia oraşelor aferente, adiacent 
fiind prelucraţi şi o serie de indicatori prin 
intermediul cărora se măsoară, din punct de vedere 
cantitativ, accesibilitatea în funcţie de importanţa 
şi proximitatea centrelor urbane învecinate.

2. Materiale şi metode

Gândind aceste aspecte la un nivel naţional şi 
totodată pornind dinspre prevederile Legii nr. 363 
din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea I 
- Reţele de transport, lit. B, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 806 din 26 septembrie 2006, în care 
este previzionată ipoteza existenţei unui coridor 
de transport de importanţă strategică pentru 
România, au fost comparate caracteristicile a două 
trasee, respectiv unul pentru ruta Bucureşti-Arad, 
iar celălalt pe ruta Bucureşti-Oradea. Compararea 
traseelor posibile a implicat utilizarea a două 
demersuri metodologice.

(1) Prima metodă se bazează pe accesibilitatea 
potenţială, definită pe baza izocronelor de 45 de 
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minute (National Capital Region Transportation 
Planning Board, 2006; Nordic Centre for Spatial 
Development, 2005), respectiv localităţile 
accesibile pentru oricare mijloc de transport sau 
anumite mijloace în timp de 45 de minute. Cu 
toate acestea, indicatorul utilizat în acest studiu 
nu a fost numărul acestor aşezări, ci populaţia 
lor totală, în încercarea de a măsura importanţa 
serviciului pentru toţi locuitorii. Având în 
vedere că viteza medie este de 90 km/h în afara 
localităţii, izocronele de 45 de minute corespund 
unei distanţe de 67,5 km, rotunjită la 70 km 
pentru a lua în calcul accelerarea, decelerarea 
şi ambuteiajele de la intrările în localitate. La 
populaţia fiecărui nod de cale ferată s-a adăugat 
cea a unităţilor administrative aflate la distanţa de 
cel mult 70 km. Populaţia localităţilor aflate la cel 
mult 70 km de două sau mai multe noduri de cale 
ferată a fost adăugată doar celei a nodului celui 
mai apropiat. S-au folosit în prezentul studiu, 
pentru definirea eşantionului reprezentativ, date 
referitoare la populaţia României anului 2007 
(Institutul Naţional de Statistică, 2008).

(2) Cea de-a două metodă se bazează pe acelaşi 
principiu ca şi regresia liniară simplă din statistică 
(Legendre, 1806), respectiv pe metoda celor mai 
mici pătrate. Potrivit acestui principiu, traseul 

optim, potrivit unei mulţimi de puncte, este cel 
care minimizează suma pătratelor distanţelor în 
linie dreaptă dintre fiecare punct şi traseu. În acest 
studiu, ruta optimă este cea care minimizează 
suma pătratelor distanţelor în linie dreaptă dintre 
centrele tuturor localităţile accesibile (definite, din 
nou, pe baza izocronei de 45 de minute) şi fiecare 
traseu. Indicatorul utilizat în acest caz, suma 
pătratelor distanţelor, este o măsură simplificată 
a eficienţei rutei, fără a ţine seama de eventuale 
devieri determinate de configuraţia reliefului. 
Calculele au fost efectuate atât pe direcţia nord-
sud, corespunzătoare metodei celor mai mici 
pătrate, cât şi pe direcţia est-vest, atunci când 
orientarea rutei a impus această modificare.

Metodele au fost aplicate doar aşezărilor umane 
cu statut de „oraş” sau „municipiu” conform Legii 
nr. 351 din 2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a 
IV-a Reţeaua de localităţi (Parlamentul României, 
2001).

3. Rezultate

Zona Uniunii Europene include 27 de state 
membre, dintre care doar 25 au linii de cale ferată. 
Harta rutelor feroviare europene arată o distribuţie 
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Surse de variabilitate

Surse de 
variabilitate

Metodă
Proiecţie ortogonală Proiecţie radială

df SS MS F p df SS MS F p

Model 9 789951 87772 6,42 <0,001 9 1471816 163535 12,43 <0,001
Eroare 538 7353658 13669 1430 18811369 13155
Total 547 8143608 1439 20283185

Surse de 
variabilitate

Metodă
Proiecţie ortogonală Proiecţie radială

df SS MS F p df SS MS F p
Cele două 

rute 1 272776 272776 19,96 <0,001 1 878636 219659 16,70 <0,001

Coridor (II, 
III, IV, V 
sau X)

4 350684 87671 6,41 <0,001 4 165137 165137 12,55 <0,001

Combinaţie 
coridor - 

rută
4 128911 32228 2,36 0,05 4 428042 107010 8,13 <0,001

Tabelul 1 – Rezultatele analizei varianţei (ANOVA) folosită pentru a analiza diferenţele dintre coridoarele pan-
europene
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relativ omogenă, iar calitatea şi capacitatea acestor 
linii este bună. În cadrul strategiei de dezvoltare 
europeană, realizarea unei reţele de transport 
pan-european reprezintă un obiectiv important. 
În Europa există astăzi căi ferate diferite, atât în 
structură, organizare, finanţare cât şi în cererile 
de deplasare în creştere, dar, în întreaga istorie 
a acestora, conceptul de cale ferată a evoluat 
continuu în liniile directoare contemporane, 
observându-se schimbări fundamentale atât în 
tehnologie cât şi în mentalitate.

Nu putem omite însă faptul că buna funcţiona-
re a serviciilor de transport pe calea ferată este în 
strânsă legătură cu atitudinea tuturor participanţi-
lor implicaţi în acest domeniu. Astfel, noile con-
texte generate atât de fenomenul globalizării, cât 
şi de criza economică, imprimă transportului fero-
viar necesitatea de a adopta noi norme în dome-
niul cooperării dintre organismele internaţionale 
ce au drept obiective asigurarea siguranţei şi a se-
curităţii, care generează şi imprimă la rândul lor 
calitatea serviciului prestat la nivel regional, naţi-
onal sau european. Pe acest fond, strategia de se-
curitate reprezintă un concept de sinteză ce devine 
operaţional prin intermediul planurilor, măsurilor 
şi acţiunilor desfăşurate cu scopul de a preveni şi 
combate riscurile care ar putea pune în pericol va-
lorile naţionale sau pe cele europene. Prin urmare, 
strategia naţională privind securitatea integrează 
în structurile sale politica externă şi se alătură ac-
ţiunilor de cooperare internaţională. Astfel, inte-
grarea şi armonizarea eforturilor depuse în acest 
sens acoperă cadrul naţional şi dinamica relaţiilor 
create în zona europeană, şi nu numai.

Conform prevederilor europene în domeniul 
feroviar, România are ca priorităţi reabilitarea, 
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor 
de transport, în special a coridoarelor care fac 
legătura între regiunea Mării Negre cu restul 
statelor europene, cooperarea şi parteneriatul fiind 
metodele prin intermediul cărora se vor finanţa 
aceste proiecte naţionale (Strategia Naţională de 
Securitate a României, 2007).

În Tabelul 1 sunt centralizate informaţiile 
aferente analizei la nivel european obţinute în 
urma unui studiu mai amplu întreprins anterior. 
La vremea respectivă, în favoarea parcursului 
ştiinţific al analizei, au fost comparate câte două 
trasee pentru fiecare coridor neconvenţional 
în parte, luându-se în calcul distanţele dintre 
coridorul propus şi 274 de oraşe pentru metoda 

proiecţiei ortogonale şi 718 oraşe pentru metoda 
proiecţiei radiale. Astfel, rezultatele obţinute la 
nivelul european oferă ca soluţie o îmbinare pe 
anumite porţiuni a celor două rute aferente celor 
cinci coridoare pan-europene.

În urma acestor rezultate obţinute la nivel eu-
ropean, reiese modul în care fluxurile de transport 
aferente teritoriului românesc sunt influenţate de 
faptul că acesta este traversat de coridoarele con-
venţionale IV şi IX. În acest moment este opor-
tun, de asemenea, să aducem în discuţie şi faptul 
că municipiul Bucureşti este tranzitat simultan de 
două fluxuri cărora le corespund cele două cori-
doare de transport pan-european la care am făcut 
referire, coridorul IX pornind din Finlanda, prin 
Rusia, asigurând prin Giurgiu legătura cu partea 
de sud-est a Europei pentru ca, intersectându-se 
ulterior în Bulgaria cu ruta coridorului IV, să per-
mită realizarea unei conexiuni multi-modale în 
portul Alexandroupolis la Marea Egee. Totodată, 
datorită faptului că traseul coridorului pan-euro-
pean IX traversează partea de est a României pe 
ruta Ploieşti-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi, se asi-
gură astfel conexiunea cu Republica Moldova. 
Pentru că studiul prezent are un caracter relativ 
limitat, în analiza de faţă vom prelua nemodificat 
doar segmentul dintre Giurgiu şi Bucureşti.

Studiind elementele grafice din compunerea 
Legii nr. 363/2006, se poate observa cu uşurinţă 
faptul că traseul liniei feroviare de mare viteză 
prevăzută este bine definit doar pe segmentul 
dintre Constanţa către Bucureşti şi pe segmentul 
dintre Bucureşti înspre Braşov. În lumina acestei 
perspective, textul legii pe care sunt fundamentate 
ipotezele noastre devine neclar dincolo de limita 
oraşului Braşov, axa rezultantă poziţionându-se 
peste crestele munţilor Carpaţi, între coridoarele 
feroviare existente care ar permite legăturile de 
tranzit către graniţa de vest a ţării cu Ungaria prin 
situarea în apropierea acesteia a oraşelor Arad şi 
Oradea.

Un alt punct de pornire în alegerea rutei 
naţionale de securitate este argumentat chiar de 
faptul că prin potenţiala alegere a coridorului IV 
pe porţiunea ce traversează teritoriul României, 
se realizează legătura externă economică şi 
comercială a ţării, atât cu Uniunea Europeană, cât 
şi cu zona de sud a Europei si Turcia. Totodată, 
acest coridor are ca puncte finale terminalul Arad 
înspre zona vest europeană şi Constanţa, ca zonă 
de schimb mutimodală a mijloacelor de transport, 
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respectiv zona maritimă ce asigură legătura spre 
Asia, aşa cum reiese din Figura 1. 

Un alt factor determinant în analiză a fost acela 
al fluxurilor dominante reprezentate pe hărţi prin 
săgeţi de culoare roşie, amplasate în zonele de 
frontieră a ţării, respectiv în oraşele Constanţa, 
Giurgiu, Arad şi Oradea, aceste oraşe reprezentând 
zonele principale prin care s-a calculat potenţialul 
rutelor de tranzit.

Ţinând cont de toate aceste aspecte, s-a 
putut delimita atât aria, cât şi direcţia aferente 
coridorului de securitate studiat.

Noua propunere utilizează rutele feroviare 
existente, cu modificări ale traseului în funcţie de 
mai mulţi factori şi parametrii.

În ceea ce priveşte analiza de faţă, în urma 
identificării aşezărilor aflate la o distanţă maximă 
de 70 km faţă de gările aflate pe oricare dintre cele 
două coridoare, s-au identificat ca fiind accesibile 
105 oraşe pe direcţia nord-sud, 13 pe direcţia est-
vest şi 165 pentru oricare direcţie. 

Pentru trasarea noului coridor de securitate 
naţională s-a preluat un segment al rutei 
coridorului IV în relaţia Bucureşti-Braşov-Arad 
care, prin natura sa, este avantajat de statutul de  
traseu pan-european, în comparaţie cu varianta de 
intersecţie Bucureşti-Piteşti-Oradea, susţinută de 
o serie de caracteristici importante care să poată 
oferi ulterior o comparaţie corectă între cele două 
trasee.

Dacă acceptăm faptul că direcţia imprimată 
prin lege se poate identifica sub forma unei 
rezultante existente în prezent între oraşele Braşov 
şi Alba Iulia prin intermediul rutei coridorului de 
transport pan-european IV, dincolo de acest punct, 
se impune realizarea unei analize riguroase a zonei 
de graniţă menţionată mai sus.

Existenţa celui de-al doilea segment identificat 
între Bucureşti şi Braşov pune în dificultate 
şi condiţionează în acelaşi timp modul în care 
trebuie gândit traseul care porneşte dinspre Alba 
Iulia către graniţa de vest a ţării, cum este arătat 
în  Figura 2.

Astfel, se întrevede posibilitatea existenţei 
a două direcţii în transportul terestru, în primul 
scenariu fiind vorba despre un segment care să 
unească oraşul Alba Iulia cu oraşul Arad, iar într-
o a doua ipoteză să fie imaginată o legătura între 
oraşul Alba Iulia şi Oradea.

Chiar dacă la nivelul teritoriului studiat există 
un segment comun, pe care îl vom identifica 
ulterior între oraşele Sebeş şi Alba Iulia, pentru 
simplificarea analizei în cadrul modelului 
conceptual vom utiliza ca reper de aici înainte 
doar oraşul Alba Iulia ca fiind echivalentul întregii 
arii cuprinse între acesta şi oraşul Sebeş. 

Totuşi, la nivelul legii cadru la care facem 
referire şi dinspre care pornim în fundamentarea 
argumentaţiei noastre, deocamdată nu există 
niciun indiciu din care ar putea reieşi cu certitudine 
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Figura 1- Coridorul neconvenţional IV rezultat în urma analizei geo-statistice
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supremaţia strategică a rutei Alba Iulia–Arad în 
detrimentul segmentului echivalent, generat de 
poziţionarea oraşului Oradea în proximitatea 
graniţei de vest a României.

În aceste condiţii, o analiză realizată în detaliu 
asupra reprezentării grafice existente în conţinutul 
Legii nr. 363/2006, permite subîmpărţirea acestui 
traseu în patru segmente strategice, fiecare dintre 
acestea fiind la rândul său particularizat de 

existenţa unor elemente secundare distincte.
Astfel, putem identifica un prim segment de 

importanţă strategică între oraşul Constanţa şi 
capitala ţării, un al doilea segment între Bucureşti 
şi Braşov, un al treilea între Braşov şi Alba Iulia şi 
un ultim element între Alba Iulia şi Arad, conform 
hărţii detaliate în Figura 3.

Acceptând ipoteza existenţei acestor patru 
elemente de bază, putem deduce faptul că dinspre 

Figura � – Fluxuri dominante reprezentate prin proiecţia ortogonală pe direcţia N-S.

Figura � – Fluxuri dominante ale variantelor pentru coridorul de securitate prin proiecţia ortogonală pe 
direcţia V-E.
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oraşul port Constanţa se deplasează către Bucureşti 
un întreg flux de călători şi de mărfuri. Cu toate 
acestea, deşi în acest caz trama rutei de transport 
se suprapune identic peste segmentul menţionat în 
lege, în zona de sud a ţării se mai poate identifica 
o zonă de acces către Bucureşti prin existenţa 
segmentului de transport dinspre Giurgiu, segment 
oarecum echivalent din punctul de vederea al 
accesibilităţii pe teritoriul României.

Este adevărat că cele două puncte de acces 
nu sunt echivalente în totalitate, Constanţa fiind 
printre altele un nod de transport inter-modal 
mult mai mare, fluxurile de trafic desfăşurându-
se diferit acolo faţă de Giurgiu, dar, deoarece 

spaţiul lucrării de faţă este limitat, pentru moment 
ne vom referi la cele două oraşe doar din punctul 
de vedere al accesibilităţii lor potenţiale. Prin 
urmare, în analiza întreprinsă sunt acceptate ca 
fiind valabile ambele căi de acces, atât cea dinspre 
Constanţa cât şi cea dinspre Giurgiu, ambele 
asigurând fluidizarea traficului spre Bucureşti. Pe 
acest fond al accesibilităţii potenţiale pe care l-am 
menţionat în paragraful anterior, nu putem exclude 
existenţa rutei Giurgiu-Bucureşti în detrimentul 
celei dinspre Constanţa-Bucureşti.

Acest fapt ne îndreptăţeşte să identificăm 
un traseu alternativ celui de-al doilea segment, 
care să reprezinte o soluţie sustenabilă păstrând 

Metodă Parametru
Valoare pentru 

coridorul Bucureşti 
– Arad

Valoare pentru 
coridorul Bucureşti 

– Oradea

Accesibilitate potenţială Populaţie totală / număr 
de aşezări 2085673 / 84 1729108 / 78

Ruta optimă (N-S)
Suma pătratelor 

distanţelor / număr de 
aşezări

73457,6 / 56 504459,6 / 49

Ruta optimă (E-V)
Suma pătratelor 

distanţelor / număr de 
aşezări

13694,29 / 12 165641,5 / 1

Tabelul � - Comparaţie multi-criterială a celor două coridoare, Bucureşti-Arad şi Bucureşti-Oradea, pentru 
alegerea rutei optime a coridorului naţional de securitate

Figura 4 – Proiectarea fluxurilor dominante în varianta radială în vederea analizării şi obţinerii datelor 
corespunzătoare rutei de comparaţie Bucureşti-Arad.
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însă aceeaşi orientare către graniţa de vest a 
ţării, în conformitate cu legea la care am mai 
făcut trimitere, doar că de această dată, pe o rută 
echivalentă propusă de noi între Bucureşti şi 
Râmnicu Vâlcea.

Existenţa unei zone comune, pe ruta 
Constanţa-Bucureşti, respectiv Giurgiu-Bucureşti 

şi posibilitatea celor două trasee alternative 
Bucureşti-Braşov-Sighişoara-Alba Iulia şi 
Bucureşti-Râmnicu Vâlcea-Sibiu-Alba Iulia, 
fundamentează în continuare valabilitatea celor 
două segmente principale dinspre care a pornit 
analiza de faţă şi anume Alba Iulia-Cluj-Oradea şi 
Alba Iulia-Deva-Arad.

Figura 5 – Proiectarea fluxurilor dominante în varianta radială a rutei Bucureşti-Oradea pentru obţinerea 
datelor de comparaţie.

Figura 6 – Sinteza proiecţiilor ortogonale pentru cele două fluxuri dominate în vederea alegerii traseului optim 
al coridorului naţional de securitate.
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În urma analizei multi-criteriale au rezultat 
informaţiile cuprinse în Tabelul 2, din studiul 
cărora reiese faptul că traseul Bucureşti-Oradea 
prin Râmnicu Vâlcea nu este optim.

De asemenea, mai putem menţiona că, din cauza 
traficului existent pe Dunăre şi datorită încadrării 
acestui fluviu în categoria coridoarelor de transport 
pan-europene, un alt segment al unui al doilea 
coridor prea apropiat, ar putea să fie ineficient atât 
din punctul de vedere al fluxurilor economice cât 
şi din cel al geo-strategiei, fapt pentru care, cel 
puţin în acest moment al cercetării noastre, traseul 
dintre Bucureşti şi Alba Iulia prin Râmnicu Vâlcea 
apare într-o lumină nefavorabilă.

Chiar şi aşa, pe fondul inexactităţii reprezentării 
grafice din Legea cadru, trebuia găsită o rută 
echivalentă care să contrabalanseze segmentul 
de trafic dintre Braşov şi Alba Iulia, caz în care 
singura variantă plauzibilă era posibilitatea 
existenţei unui element asemănător între Sibiu şi 
Alba Iulia, cu acces dinspre Râmnicu Vâlcea.

În urma măsurătorilor efectuate au rezultat 
lungimile totale pentru cele două zone comune, 
respectiv de la Constanţa la Bucureşti, de 165,25 
km şi de la Giurgiu la Bucureşti de 70,9 km, aşa 
cum este ilustrat în Figurile 4 şi 5. 

Pe de altă parte, chiar dacă ruta Bucureşti-
Arad este mai scurtă – 619 km şi traversează 6 
municipii reşedinţă de judeţ, şi varianta Bucureşti-

Oradea oferă accesibilitate pentru 7 municipii pe o 
lungime de 649 km, aceste două criterii se adaugă 
celorlalte pentru alegerea optimă a traseului 
feroviar de securitate naţională.

4.  Concluzii

În prezent, Uniunea Europeană parcurge o 
etapă de redefinire a identităţii şi a coeziunii sale 
interne, în contextul necesităţii de a se afirma ca 
actor competitiv şi dinamic într-o lume în continuă 
globalizare.

În domeniul organizării securităţii europene, 
actorii geo-politici se implică în crearea unui 
sistem de securitate multi-etajat (U.E., N.A.T.O, 
O.N.U.), astfel antrenarea pe unul sau mai multe 
niveluri se va face în funcţie de specificul sarcinilor 
de securitate concrete (Atanasiu M., 2008).

Prin urmare, aşa cum se arată în Figura 6, 
la nivel regional, rezultatele indică coridorul 
Bucureşti-Arad drept ruta optimă în România 
deoarece, indiferent de metoda de analiză utilizată, 
acesta serveşte cele mai multe aşezări.

În plus, fiecare metodă subliniază alte 
avantaje ale coridorului Bucureşti-Arad: pe baza 
accesibilităţii potenţiale, coridorul serveşte o 
populaţie mai mare ca cel pe ruta Bucureşti-
Oradea, iar în ceea ce priveşte traseul optim, 
coridorul Bucureşti-Arad minimizează suma 

Figura 7 – Fluxurile dominate ale celor două rute de comparare în vederea alegerii coridorului naţional de 
securitate, în varianta de sinteză a proiecţiilor radiale.
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pătratelor distanţelor faţă de aşezările accesibile, 
indiferent de ipoteza în care s-a efectuat calculul 
acestora, respectiv atât pe direcţia nord-sud cât şi 
în direcţia est-vest.

În final, pornind de la general înspre particular, 
chiar dacă această analiză a parcurs fiecare 
porţiune de teritoriu în parte, cum se poate observa 
şi în Figura 7, traseul coridorului de securitate s-
a obţinut ca „însumare” a tuturor elementelor 
prezentate.

Studiul rutelor interne s-a axat în primul rând 
pe dispoziţiile legislative naţionale existente, 
aşa cum au fost menţionate anterior şi apoi pe 
necesitatea racordării sistemul feroviar românesc 
la cel al Uniunii Europene. Astfel, culoarul feroviar 
Bucureşti-Arad, ca parte integrantă a coridorului 
IV pan-european, întruneşte toate criteriile pentru 
a putea purta titulatura de coridor de securitate 
regională.
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ECHILIBRUL DE PUTERE ÎN VIZIUNE 
REALISTĂ

Niculae TABARCIA

Articolul de faţă pleacă de la premisa că 
ideea de „echilibru al puterii” reprezintă unul 
dintre conceptele fundamentale pentru domeniul 
Relaţiilor Internaţionale, atât din punctul de 
vedere al teoriei, cât şi al practicii acestuia. 
Analiza se axează pe viziunile autorilor realişti 
şi neorealişti care au abordat acest subiect, fiind 
trecute în revistă opiniile unora dintre cei mai 
marcanţi teoreticieni ai conceptului de echilibru de 
putere – Hans Morgenthau, Hedley Bull, Kenneth 
N. Waltz şi John Mearsheimer. Sunt evidenţiate 
particularităţile abordării acestora, dar şi punctele 
comune ale viziunilor lor – echilibrul de putere 
este interpretat ca fiind capacitatea sistemului 
internaţional de a compensa modificările unor 
comportamente, astfel încât starea sistemului să 
nu se schimbe sau să aibă o evoluţie lentă. 

Cuvinte-cheie: Relaţii Internaţionale; sistem 
internaţional; balanţa de putere; securitate; 
alianţă; putere.

Echilibrul puterii reprezintă unul dintre 
conceptele fundamentale pentru teoria şi practica 
Relaţiilor Internaţionale. Studiul contemporan 
al Relaţiilor Internaţionale consideră paradigma 
echilibrului de putere drept cel mai disponibil 
şi eficient instrument pentru a descrie dinamica 
profundă a sistemului internaţional modern. 

Teoriile realiste şi neorealiste în domeniul 
Relaţiilor Internaţionale pun în discuţie problema 
instabilităţii inerente a sistemului internaţional şi 
utilizează conceptul de echilibru al puterii pentru 
a interpreta acţiunile şi mutaţiile care au loc pe 
scena mondială.

Conform teoriei echilibrului de putere, 
interacţiunea dintre state  are tendinţa de a limita 
sau de a modifica aspiraţia la hegemonie a unui 
stat şi presupune formarea unei alianţe care să 
contrabalanseze puterea statului respectiv. 

Echilibrul de putere nu este asociat numai cu 
ideea de alianţe antihegemonice, ci şi de conceptul 
de securitate, dat fiind faptul că statele au încercat 
întotdeauna să-şi menţină libertatea de acţiune 
pentru promovarea intereselor naţionale şi crearea 
condiţiilor de dezvoltare economico-socială.

Abordarea teoretică a echilibrului de putere 
în viziunea teoreticienilor realişti şi neorealişti 
evidenţiază modelele echilibrului de putere în raport 
cu două metafore asociate acestuia: balanţa şi 
arcada. Interpretarea clasică a modelului balanţei 
puterii implică o distribuţie specifică a puterii între 
entităţile ce compun sistemul internaţional, astfel 
încât niciun stat şi nicio alianţă existentă să nu 
poată obţine în mod predominant puterea. Ideea 
non-predominanţei constituie miezul analitic 
fundamental al oricărei teorii clasice a balanţei 
de putere. Aşadar, modelul balanţei interpretează 
echilibrul de putere ca fiind unul adversativ, rezultat 
din alianţe adversative aflate în echilibru. Premisa 
fundamentală în construcţia acestui model este 
aceea că, în dinamica Relaţiilor Internaţionale, se 
poate ajunge la o formulă capabilă să controleze 
ambiţiile de dominaţie a unităţilor individuale. 
Metafora ataşată acestui principiu este cea folosită 
de istoricul englez William Camden şi anume un 
„cântar, o balanţă“ şi a „greutăţilor de pe cântar“. 
Atunci când balanţa este în stare de echilibru, 
există stabilitate în Relaţiile Internaţionale. 
Atunci când ea este în dezechilibru sau se află în 
proces de echilibrare, Relaţiile Internaţionale sunt 
într-o dinamică turbulentă, care poate însemna 
război sau o situaţie de instabilitate în politica 
internaţională.

Modelul arcadei promovează ideea unui 
echilibru asociativ în realizarea căruia voinţa 
statelor are un rol determinant. Acest echilibru 
poate avea la bază fie recunoaşterea la nivelul 
întregului sistem a faptului că se poate crea o 
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coaliţie care să contrabalanseze orice manifestare 
hegemonică, fie realizarea unei înţelegeri privind 
împărţirea puterii, astfel încât să se asigure 
menţinerea securităţii comune şi instalarea unui 
echilibru de putere.

 Unul dintre cele mai importante studii 
contemporane privind  echilibrul de putere 
este realizat de Richard Little care, în lucrarea 
„Echilibrul puterii în relaţiile internaţionale: 
metafore, mituri şi modele”, identifică patru 
abordări majore ale unor cunoscuţi teoreticieni 
realişti şi neorealişti, respectiv:  Hans Morgenthau 
în „Politica între naţiuni” (1948); Hedley Bull  
în „Societatea anarhică” (1977); Kenneth N. 
Waltz în „Teoria politicii internaţionale” şi John 
Mearsheimer în „Tragedia politicii de forţă”1.

Opiniile celor patru autori acoperă cel mai 
bine întreaga gamă de nuanţe ce există în cadrul 
şcolii realiste  în ceea ce priveşte locul şi rolul 
echilibrului de putere în teoria şi practica Relaţiilor 
Internaţionale.

În lucrarea „Politica între naţiuni”, Hans 
Morgenthau utilizează conceptul „echilibrului” 
ca fiind sinonim „balanţei” şi atribuie patru 
posibile sensuri sintagmei „balanţă de putere” 
astfel: politică urmărind anumite rezultate; stare 
de lucruri; distribuţie aproximativ egală a puterii 
şi orice distribuţie de putere.

În viziunea lui Morgenthau, echilibrul puterii 
apare ca o „consecinţă naturală inevitabilă a luptei 
pentru putere”. În acest context, Morgenthau 
sintetizează resorturile dinamicii de putere 
internaţională astfel: „dorinţa de putere a unei 
naţiuni intră în conflict cu dorinţa de putere a 
alteia”, astfel că în orice moment al istoriei se 
manifestă două modalităţi de „ciocnire”: modelul 
opoziţiei directe şi modelul competiţiei.

Modelul opoziţiei directe presupune că 
echilibrul de putere rezultă din „dorinţa fiecărei 
naţiuni de a-şi impune politicile asupra celeilalte”. 
Dinamica atingerii echilibrului este descrisă în 
termeni mecanici şi este văzută ca generând un 
echilibru de putere fragil şi o stabilitate în pericol 
de a fi perturbată şi restabilită mereu.

Modelul competiţiei ameliorează efectele 
primului model, întrucât este favorizată restaurarea 
unui echilibru de putere stabil, autoadministrat la 
nivel conştient.

Teoria lui Morgenthau descrie un model de 
echilibru al puterii care combină două procese 
dinamice diferite. Primul asociază echilibrul pu-

terii cu rezultatul involuntar al interacţiunii mari-
lor puteri angajate într-un impuls mecanic pentru 
hegemonie. Al doilea proces dinamic este asociat 
cu un set complex de factori sociali, ideaţionali 
şi materiali, care ameliorează efectele primului 
proces şi ajută marile puteri în menţinerea unui 
echilibru care le asigură securitatea colectivă şi 
interesele comune. Aceste două procese cores-
pund într-o oarecare măsură diferenţei dintre un 
echilibru adversativ şi unul asociativ al puterii. 

Echilibrul puterii joacă un rol important şi 
în teoria Relaţiilor Internaţionale prezentată de 
Hedley Bull în lucrarea „Societatea anarhică”. 
Acesta consideră echilibrul puterii ca fiind una 
dintre cele cinci instituţii fundamentale care au 
dezvoltat şi au susţinut societatea internaţională, 
alături de dreptul internaţional, războiul, 
diplomaţia şi marile puteri.

Hedley Bull, apreciază că cele cinci instituţii 
sunt interdependente, iar instituţia echilibrului 
de putere asigură condiţiile de funcţionare a 
celorlalte patru instituţii, de care depinde ordinea 
internaţională. El realizează o distincţie clară între 
echilibrul spontan al puterii şi cel planificat, 
pornind de la următoarele premise:

- într-un sistem internaţional anarhic, echilibrul 
puterii apare accidental între state, fiind, prin 
urmare, un fenomen instabil pe care nu se poate 
fundamenta o ordine internaţională stabilă;

- echilibrul planificat, instituţional, al puterii 
presupune prezervarea autonomiei tuturor statelor 
şi recunoaşterea unui interes comun în menţinerea 
caracteristicilor esenţiale ale societăţii;

- statele trebuie să prevină apariţia unui stat 
hegemonic în cadrul societăţii internaţionale.

În ecuaţia echilibrului puterii, Bull identifică 
cinci elemente variabile: influenţa polarităţii 
asupra practicilor internaţionale, diversitatea 
genurilor de putere, distribuţia geografică a puterii, 
dezvoltarea armelor nucleare şi distincţia dintre 
echilibrul spontan al puterii şi cel planificat.

Concepţia lui Bull despre echilibrul puterii 
se bazează pe distincţia pe care o operează între 
sistemul internaţional şi societatea internaţională.

În cadrul sistemului internaţional, echilibrul 
puterii poate fi explicat prin schimbarea distribuţiei 
puterii prin război şi lupta pentru putere. Astfel, 
într-un sistem anarhic internaţional statele au o 
siguranţă relativă, formarea unei alianţe devine 
o opţiune realistă, iar echilibrul sistemic al puterii 
apare în mod fortuit.
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În cadrul societăţii internaţionale, războiul 
şi lupta pentru putere din sistemul internaţional 
sunt înlocuite de colaborare şi relaţia controlată 
dintre state. Încercările statelor de a-şi ameliora 
sau de a-şi menţine statutul de elită pot fi 
asociate cu un echilibru competitiv al puterii, 
iar ameninţările la adresa echilibrului creează o 
tendinţă de contracarare pentru a realiza echilibrul 
planificat.

Modelul echilibrului puterii, în teoria lui 
Hedley Bull, are două dinamici2: controlul 
restrictiv al celorlalte state, care implică în 
mod inevitabil o relaţie adversativă, şi controlul 
restrictiv al propriului stat, care presupune o 
relaţie asociativă.

Acest model presupune ca statele să prevină 
apariţia unei puteri hegemonice ce va elimina 
autonomia unităţilor care formează societatea 
internaţionala şi să se reţină de la a-şi satisface 
propriile ambiţii hegemonice. Echilibrul 
instituţional al puterii constituie fundamentul 
pe care se bazează concepţia lui Hedley Bull 
despre societatea internaţională şi acesta reflectă 
angajamentul comun prin care o astfel de societate 
îşi poate asigura supravieţuirea.

Kenneth Waltz, teoretician neorealist al 
Relaţiilor Internaţionale, este autorul unui model 
al echilibrului puterii, din perspectiva abordării 
structurale a politicii internaţionale, care a 
fost prezentat în lucrarea sa, „Teoria politicii 
internaţionale” .

 Acesta consideră că  politica se referă, în 
principal, la modul de organizare al puterii pentru 
a produce ordine, iar echilibrul puterii se bazează 
pe logica numerelor mici, ceea ce ar presupune 
definirea structurii sistemului internaţional 
printr-un număr limitat de puteri.

Teoria prin care el abordează politicile 
internaţionale se axează, aproape în mod exclusiv, 
pe interacţiunea marilor puteri - structura politică 
a sistemului internaţional fiind rezultatul dinamicii 
marilor puteri.

Un alt factor definitoriu pentru structura 
politică internaţională este caracterul părţilor din 
care este constituit sistemului internaţional, ţinând 
cont de faptul că, în contextul ierarhiei sistemelor 
politice, părţile componente diferă unele de altele 
prin funcţiile pe care le execută.

 În susţinerea teoriei sale, privind balanţa 
de putere, Waltz porneşte de la următoarele  
supoziţii:

- statele sunt actori unitari care, la nivel minim, 
îşi urmăresc propria conservare, iar la nivel maxim 
pornesc în cursă către dominaţia universală;

- statele sau cei care acţionează în numele lor 
încearcă să utilizeze mijloacele aflate la dispoziţie, 
în vederea atingerii finalităţilor pe care le au în 
vedere. Aceste acţiuni se înscriu, în principal, în 
două categorii: eforturi de ordin intern (presupun 
sporirea capabilităţilor economice, a forţei 
militare, dezvoltarea unor strategii de adaptare) şi 
eforturi de ordin extern (presupun consolidarea şi 
lărgirea alianţelor din care fac parte sau slăbirea şi 
restrângerea celor oponente). De asemenea, Waltz 
descrie constrângerile care iau naştere în timpul 
acţiunilor respective, indicând rezultatul aşteptat 
şi anume formarea balanţei de putere. 

 Teoria lui Kenneth Waltz poate fi sintetizată 
astfel: statele care urmăresc cel puţin propria lor 
conservare şi acţionează pentru atingerea acestei 
finalităţi într-un sistem de tip auto-ajutorare, ca-
racterizat printr-o ordine anarhică, adoptă com-
portamente de tip balansare sau aliniere („balan-
cing” sau „bandwagoning”3) faţă de statele care 
încearcă să dezvolte o politică anti statu-�uo.

O altă teorie neorealistă interesantă privind 
echilibrul de putere a fost elaborată de John 
Mearsheimer, în deceniul ce a urmat încheierii 
Războiului Rece. În lucrarea sa, „Tragedia politicii 
de forţă”, a transferat discursul ştiinţific din planul 
puterii de la nivelul sistemului internaţional la 
cel regional, demonstrând că nu poate exista un 
echilibru general al puterii decât dacă există o 
relaţie sistemică între echilibrele regionale ale 
puterii.

Mearsheimer a construit o teorie a politicii 
internaţionale ce are drept centru de gravitaţie 
marile puteri care „modelează sistemul 
internaţional”. Acestea scriu scenariul atât pentru 
ele, cât şi pentru ceilalţi.

În abordarea echilibrului de putere, 
Mearsheimer consideră că:

- statele adoptă perspective pe termen scurt şi 
lung;

- pe termen scurt, echilibrul puterii reflectă 
distribuţia puterii militare;

- pe termen lung, analiza echilibrului de putere 
trebuie să ia în calcul şi „puterea latentă”, adică 
bogăţia statului şi dimensiunea lui demografică;

- logica anarhiei obligă fiecare mare putere 
să adopte o atitudine agresivă în sistemul 
internaţional; 
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- structura sistemului internaţional forţează 
marile puteri să devină optimizatori de putere şi, 
în consecinţă, să ţintească spre revizionism;

- marile puteri trebuie să monitorizeze 
permanent distribuţia puterii militare şi a celei 
latente, iar din această perspectivă să aplice 
strategii care vor îndrepta echilibrul puterii în 
favoarea lor.

Ceea ce îl individualizează pe Mearsheimer 
între teoreticienii realişti ai Relaţiilor Internaţionale 
este legătura ce o stabileşte între geografie şi 
structura politicii internaţionale.  

    În plan geografic, Mearsheimer introduce 
o distincţie foarte importantă: cea dintre apă şi 
uscat, care are un impact semnificativ asupra 
logicii echilibrului puterii.4

Modelul lui Mearsheimer demonstrează că 
marile puteri insulare şi continentale abordează 
diferit echilibrul puterii întrucât „marile suprafeţe 
de apă limitează drastic capacitatea unei armate de 
a-şi proiecta puterea militară”5. Acesta consideră 
că este imposibil să înţelegem consecinţele 
structurale ale anarhiei şi distribuţia puterii în 
sistemul internaţional dacă aceşti factori nu au 
luat în considerare dihotomia uscat/apă.

Mearsheimer evidenţiază faptul că dinamica 
sistemului internaţional este mediată de această 
dihotomie, iar, pentru a ajunge la un compromis în 
legătură cu logica echilibrului puterii, este necesar 
să distingem statele insulare de cele continentale. 
El atribuie diferenţa dintre o putere insulară şi 
una continentală unei chestiuni pe care o numeşte 
„puterea apei de a servi drept scut”6.

Sintetizând abordările echilibrului de putere 
din perspectiva şcolii realiste, lumea pare marcată 
de câteva elemente fundamentale:

− trăsătura fundamentală a sistemului Relaţiilor 
Internaţionale este anarhia. Aceasta nu înseamnă 
haos, ci mai curând inexistenţa unei ierarhii 
încremenite, cu o dinamică marcată de competiţie 
şi război, într-o lume lipsită de o autoritate 
suprastatală;

− statele au o capacitate militară ofensivă 
care le poate permite să se atace şi chiar distruge 
reciproc;

− nu există nici o garanţie că un stat nu-şi va 
folosi capacitatea militară împotriva altor state;

− la baza motivaţiei şi atitudinii statelor stă 

dorinţa de hegemonie sau aceea de a supravieţui;
− statele raţionează strategic şi acţionează 

pentru a influenţa echilibrul de putere astfel încât 
să-şi asigure supravieţuirea. 

În concluzie, chiar dacă cele patru abordări 
majore ale echilibrului puterii au nuanţe diferite, 
considerăm că ele au în comun, de cele mai 
multe ori, interpretarea echilibrului de putere 
ca fiind capacitatea sistemului internaţional de 
a compensa modificările unor comportamente în 
aşa fel încât starea sistemului să nu se schimbe 
sau să evolueze lent.  

Echilibrul de putere trebuie văzut ca unul 
dinamic determinat de numeroşi factori, dintre 
care evidenţiem domeniul de manifestare (militar, 
economic, demografic, tehnologic, etc), arealul 
geografic (global, continental, regional) şi 
coexistenţa unei tendinţe de echilibru planificat 
al puterii cu cea a unei tendinţe de echilibru 
spontan.

Este de menţionat faptul că, întrucât  puterea 
nu poate fi cuantificabilă, tot aşa nici echilibrul 
de putere nu poate fi descris în termeni analitici. 
De altfel stările de echilibru într-un domeniu pot 
coexista cu cele de dezechilibru în alt domeniu. 

Este posibil ca secolul al XXI-lea să marcheze 
coexistenţa tendinţei de a menţine un echilibru de 
tip asociativ, generată, în principal, de existenţa 
armelor nucleare, globalizare şi problemele legate 
de protecţia mediului, cu tendinţa de realizare 
a unui echilibru adversativ generat de voinţa 
puterilor emergente de a redefini ecuaţia de putere 
globală.
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ROMÂNIA LA RĂSCRUCE CU EUROPA?

Dr. Nicolae RADU

În încercarea de a înţelege atitudinea şi 
responsabilitatea pentru prezent, ce revin 
poporului nostru, apelul la istorie este mai mult 
decât esenţial. Există oare altă posibilitate să 
înţelegem cine suntem cu adevărat? Oare câţi 
dintre cei din tânăra generaţie mai ştiu despre 
strămoşii geto–daci, pecetluiţi spre nemurire pe 
Columna lui Traian? Cum altfel, tindem spre a fi 
europeni, uitând de fapt că înaintaşii noştri sunt 
cei ce au dat conţinut Europei? Continuitatea 
trecut - prezent - viitor este definită, firesc şi în 
registrul de responsabilitate - morală - datorie de 
către Papa Ioan Paul al II-lea (născut Karol Josef 
Wojtyla, 19�0-�005, pontificat 1978-�005), în 
timpul primei sale vizite din 7-9 mai 1999, alături 
de regretatul Părinte Patriarh Teoctist (pe numele 
de mirean Toader Arăpaşu, 1�1�-200�, Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române între anii 1986-�007): 
„fiecare este responsabil de fraţii săi şi de viitorul 
ţării”.

Cuvinte-cheie: ameninţări succesive; 
veteranii; coloniştii; urbanizare; petrol contra 
pace; vorbitori de limba română.

  
1. Succinte consideraţii asupra trecutului 

nostru istoric

Fie că amintim de România Modernă (Riker, 
1944), fie că ne oprim asupra României de astăzi, 
nimic nu ar putea căpăta esenţă asupra realităţii 
imediate fără să înţelegem adevărul istoric. Că 
place sau că nu, români au fost şi sunt pretutindeni, 
continuitatea fiind incontestabilă. 

Despre geţi s-a scris foarte mult (Crişan, 
1993; Dumitrescu, 1998). La fel de mult s-a scris 
şi despre daci (Baboş, 1979; Petolescu, 2000; 
Vulpe, Zaharide, 1987). Nu mai spun despre vlahi 
si români. Nu trebuie însă uitat că teritoriul locuit 
din mileniul II înainte de Hristos, de triburile indo-
europene ale tracilor, iar ceva mai târziu, începând 

cu secolul al VI-lea înainte de Hristos, în regiunea 
Dunării de Jos de către geţi, iar în ţinuturile 
Banat şi Transilvania, de către daci, în vremea lui 
Burebista (82-44 î.Hr.), respectiv statul geto-dac 
se întindea: în nord – Carpaţii Păduroşi, în sud 
– munţii Haemus (Balcani), în vest – confluenţa 
râului Morava cu Dunărea mijlocie, iar în est, 
până la râul Bug. 

Geto-dacii sunt şi cei ce au lăsat neamului 
nostru mai mult decât bruma de onestitate şi 
curajul de a duce lucrurile până la capăt. Nu 
se poate spune însă că geto-dacii au fost şi 
buni jucători pe scena compromisului! Regele 
Burebista avea să se implice în conflictul dintre 
Cezar şi Pompei, susţinându-l pe acesta din urmă. 
Împăratul roman Iulius Cezar a plănuit ulterior o 
campanie împotriva dacilor, dar a fost asasinat în 
anul 44 î.Hr. (Daicoviciu, 1972). Câteva luni mai 
târziu, Regele Burebista a avut parte de aceeaşi 
soartă, fiind asasinat de unul dintre slujitorii săi.

Cucerit în anul 106 d.Hr., împăratul roman 
Traian, statul geto – dac, aflat sub administraţie 
romană, întâlneşte invazii succesive ale triburilor 
germanice (Opreanu, 1995; Stanciu, 1997). 
Administraţia romană se retrage din provincie 
două secole mai târziu, anul 271 d.Hr., fiind 
considerat drept anul „Retragerii Aureliene”. Ce 
să însemne acest lucru? Să fie oare politica de mai 
târziu „petrol contra pace”?

Petrecută în timpul Împăratului Aurelian, 
„retragerea” a semnificat de fapt o reaşezare 
strategică a graniţelor de la Dunăre ale imperiului 
pentru o administraţie mai eficientă şi apărare 
mai eficace a provinciilor din această zonă (Lupu, 
1993; Ruscu, 1998).

Cum bine este ştiut, factorii romanizării au 
fost administraţia, armata, veteranii, coloniştii, 
urbanizarea, religia, dreptul şi învăţământul în 
limba latină. Impactul acestor factori asupra 
autohtonilor, a fost asimilarea, în mod conştient, 
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a civilizaţiei romane (Bârzu; Brezeanu, 1991). 
Aşezările daco-romane nord-dunărene cunosc 
o locuire neîntreruptă, precum vechile centre 
urbane: Sucidava, Dierna, Sarmizegetusa, 
Napoca, Porolissum. Însă, o parte a locuitorilor 
vechilor oraşe se retrag spre ţinuturile rurale 
din cauza migratorilor şi întemeiază noi aşezări 
(Bichir, 1984; Rostovtsev, 1971). Răspândirea 
creştinismului în limba latină la nordul Dunării 
demonstrează romanizarea ireversibilă a dacilor 
şi continuitatea daco-romanilor (Pârvan, 1911; 
Zugravu, 1997).

Secolele IV – XIII nu sunt lipsite de evenimente, 
teritoriul vechii Dacii fiind străbătut de valuri de 
invazii: hunii în secolul al IV-lea, gepizii în secolul 
al V-lea, avarii în secolul al VI-lea, slavii în secolul 
al VII-lea, ungurii în secolul al IX-lea, pecenegii, 
cumanii, uzii şi alanii în secolele X-XII şi tătarii 
în secolul XIII (Opreanu, 1995). Invazia slavă 
din secolul al VII-lea va avea şi efecte nefaste 
pentru români. Întâi, va permite grecilor să includă 
teritoriile de peste Dunăre în Imperiul Romanic 
Bizantin (prin termenul de romanic se atesta că 
Imperiul Roman de Răsărit, având capitala la 
Constantinopol, e continuatorul Imperiului Roman 
distrus de către barbari). Slavii şi bulgarii vor separa 
astfel pe românii de la sud de Haemus (Munţii 
Balcani), de cei din nord. Românii sudici şi vestici 
vor rămâne astfel separaţi de cei din formaţiunile 
statale româneşti, apărute în Evul Mediu, din 
cauza slavilor, bulgarilor şi turcilor (wikipedia.
org). Alte ramuri ale poporului român – românii 
din Dalmaţia şi Istria, cei din Crimeea, Zaporojia 
şi Caucaz – vor dispărea aproape în totalitate.

Cnezatele şi voievodatele, formaţiuni prestatale 
româneşti, precum cele conduse de Litovoi, 
Seneslau, Ioan şi Farcaş în Ţara Românească, 
de Gelu, Glad şi Menumorut în Transilvania, de 
Dragoş şi Bogdan în Moldova şi de Dobrotici în 
Dobrogea, marchează începutul de Ev Mediu 
(Bratianu, 1945).

Statul modern român a fost creat prin unirea 
principatelor Moldova şi Muntenia (Ţara 
Românească), în anul 1859, odată cu alegerea 
concomitentă, ca domnitor în ambele state, a 
lui Alexandru Ioan Cuza (Riker, 1944). Acesta 
a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o 
largă coaliţie a partidelor vremii, denumită şi 
„Monstruoasa Coaliţie”, din cauza orientărilor 
politice diferite ale membrilor săi, care au 
reacţionat astfel faţă de manifestările autoritare 

ale domnitorului (Hitchins, 1996). Unirea nu 
fusese garantată decât pe parcursul domniei lui 
Cuza, momentul fiind depăşit de introducerea 
unei case domnitoare străine, de Hohenzollern din 
ramura catolică: din 1881, regi. România a devenit 
independentă în urma participării la războiul ruso-
turc din 1877-1878, odată cu Serbia.

Ţara îşi va mări teritoriul ca urmare a celui 
de-al doilea război balcanic (Scurtu, 1996). 
În urma Păcii de la Bucureşti (1913) se obţine 
Cadrilaterul şi după Primul Război Mondial sunt 
obţinute Transilvania, Bucovina şi Basarabia, 
în cea mai mare parte, prin aplicarea politicii 
„autodeterminării naţiunilor” (Le Breton, 1996).

Basarabia, Bucovina de nord şi Ţinutul Herţa 
au fost încorporate Uniunii Sovietice în 1940 
(Scurtu, 2002). În anul 1941 au fost din nou 
recuperate, ca 3 ani mai târziu, în 1944, să fie din 
nou încorporate în Uniunea Sovietică. Astăzi, cele 
trei provincii se află în componenţa Republicii 
Moldova şi a Ucrainei. În anul 1940, Cadrilaterul 
a fost restituit Bulgariei.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, 
România ajunge sub influenţa Uniunii Sovietice 
(Soulet, 1998; Niculescu – Mizil, 2001). În 
decembrie 1989, la capătul unei serii de evenimente 
sângeroase, edificiul politic comunist s-a prăbuşit 
(Domenico, 1992; Gallagher, 1999; Lupu, 2001).

La simpla privire, se poate pune întrebarea: 
pentru ce această retrospectivă? La ce mai foloseşte 
oare? Pe cine intereseaza trecutul nostru istoric? 
Cu toate acestea, în prezenţa unor răspunsuri ce 
sunt la fiecare dintre cititori, nu o singură dată 
suntem tentaţi să ne întrebăm, încotro merge 
România după 1989?

2. Evoluţia actuală a României

Cu lecţiile învăţate din istorie, fie că ne 
raportăm la anul 2009, fie ca ne raportăm la 
realitatea prezentă, specifică anului 2010, potrivit 
specialiştilor (TVR, Wall-Street,13 februarie 
2010), situaţia economică a României la finele 
anului 2009, nu era deloc încurajatoare: produsul 
intern brut (PIB) la închiderea trimestrului al IV-
lea a fost mai mic cu 1,5% decât cel înregistrat 
în trimestrul al-III-lea din 2009 şi continuă să 
scadă; în acelaşi timp, nivelul PIB a fost cu 6,6% 
mai redus decât cel din trimestrul corespunzător 
al anului anterior. Pe ansamblu însă, PIB-ul din 
2009 a fost cu 7,2% mai mic decât cel înregistrat 
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în 2008. În acest context, rata şomajului a atins, 
la finele lunii ianuarie 2010, 8,1%, timp în care 
investiţiile străine directe în România s-au redus 
în 2009 cu 48,4% faţă de 2008, până la 4,899 
miliarde euro, deficitul de cont curent fiind finanţat 
în proporţie de 96,9% prin investiţii directe ale 
nerezidenţilor din România. Totodată, “în 1990, 
erau 10 milioane de plătitori de impozite şi sub un 
milion de bugetari, iar industria era suprapopulată. 
Acum sunt mai puţin de 5 milioane de angajaţi 
şi 1,5 milioane bugetari. Pe lângă acestea, în 
1990 erau sub 3 milioane pensionari şi asistaţi 
social, acum sunt peste 5 milioane” (Isărescu, 
12 noiembrie 2009, Curierul Naţional). În aprilie 
2010, la 5,5 milioane de pensionari mai existau 
doar 4,29 milioane de salariaţi (www.adevarul.
ro)(vezi figura nr. 1).

La data de 21 decembrie 1989, România avea 
un produs intern brut de 800 miliarde de lei, 
adică de aproximativ 53,6 miliarde de dolari, şi 
un curs mediu de schimb de 14,92 lei pentru un 
dolar. Exporturile României totalizau, în anul 
1989, 5,9 miliarde de dolari. În jur de 58% din 
venitul naţional era realizat de industrie şi 15% 
de agricultură. Populaţia salariată reprezenta peste. Populaţia salariată reprezenta peste 
73% din cea ocupată. Interesant  este de urmărit 
şi evoluţia salariului minim pe economie, pe ani. 
Dacă, în 1989, salariul minim era de aproximativ 
2.000 de lei, adică 135 de dolari (www.standard.
ro), după 20 de ani, situaţia se prezintă conform 
figurii nr. 2.

Înainte de 1989, se construiesc Metroul din 
Bucureşti, Canalul Dunăre-Marea Neagră, zeci 
de mii de noi blocuri de locuinţe. Casa Poporului 
a ajuns să fie a doua din lume ca mărime, între 
clădiri administrative, fiind întrecută doar de 
Pentagon. În ultimă instanţă, datoria creată a 
devenit o povară pentru economia românească, 
între 1971-1982, datoria externă crescând de la 1,2 
miliarde $ la aproape 13 miliarde $. În februarie 
1989, datoria externă a ţării era achitată integral. 
În acest scop, o mare parte a producţiei agricole şi 
industriale a ţării ia calea exportului, privând astfel 
populaţia până şi de cele mai elementare alimente 
şi bunuri de consum. Începând cu anii 1986-1987, 
a fost instituită raţionalizarea produselor de bază, 
iar benzina şi alimente ca pâinea, uleiul, zahărul, 
făina, orezul au început să fie distribuite pe bonuri 
sau cartele. Şi totusi, după ce a fost plătita ultima 
tranşă din datoria externă, Romania a ramas cu 
3,7 miliarde de dolari în rezerva Băncii Naţionale. 
Potrivit unor surse (www.old.standard.money.
ro), se pare însă că banii s-au cheltuit în 1990 pe 
importuri de portocale.

Acum, după 20 de ani, nu putem să nu ne 
punem întrebarea: pentru ce a fost nevoie de noi 
împrumuturi externe? Dacă la finalul lui 2008, 
datoria externă totală a României se cifra la 72,3 
miliarde euro, la finalul anului 2009, România avea 
o datorie externă totală de 80,2 miliarde euro, din 
care 65,6 miliarde euro reprezentau datoria externă 
pe termen mediu şi lung (wall-stret.ro). România 
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Anul 2009 2008 2004 1999 1996 1992 1989
Milioane

 pensionari 4,7 4,6 4,4 4,3 3,7 3,2 2,6

Raportul 
angajaţi/pensionari 0,9 / 1 0,9 / 1 0,9 / 1 1,05 / 1 1,6 / 1 2,1 / 1 3,4 / 1

Cheltuieli
 anuale (mliarde $) 13,0 7,5 4,0 2,1 1,6 1,2  ?

Figura nr. 1 – Evoluţia numărului de pensionari
Sursa: Bechir, �010

Anul 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

RON 390 330 310 280 250 175 140

EURO 114 90 85 70 65 55 55

Figura nr. � – Salariul mediu pe economie
Sursa: http://e-salarizare.com
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înregistra la finalul lunii mai a acestui an o datorie 
externa totala de 87,084 miliarde euro, în creştere 
cu 8,58% (6,88 miliarde euro) faţă de finalul lui 
2009 (BNR, wall-street.ro). La ce au folosit ataţia 
bani ?  Ce să însemne toate acestea?Ce să însemne toate acestea?

Răspunsul vine, poate, de la sine. Potrivit unuiPotrivit unui 
oficial „ţara noastră trece în aceşti ani prin cea mai 
grea perioadă după al Doilea Război Mondial. 
Asta înseamnă că avem de luat măsuri, unele nu 
foarte plăcute, dar, cu siguranţă, foarte necesare 
comunităţilor, ca să mergem pe un drum bun şi 
ca să ne consolidăm ca ţară” (Boc, Declaraţie, 13 
aprilie 2010). Subscriind acestui punct de vedere, 
nu putem să nu ne întrebăm: ce este de făcut? 
„Realitatea este cinică” (Isărescu, Declaraţie, 2Realitatea este cinică” (Isărescu, Declaraţie, 2 
iulie 2010); banii nu pică din cer (...) este nevoie de 
muncă şi de un efort major „al întregii colectivităţi„al întregii colectivităţial întregii colectivităţi 
umane” pentru a se ajunge la o viaţă mai bună 
(Isărescu, Dezbatere, BNR, 22 iulie 2010).

Îndreptăţiţi sau nu, parte dintre români tind spre 
o atitudine defetistă: România se afla în colaps! Cu 
toate acestea, România mai are o şansă: şansa celor 
ce sunt cu adevărat români şi nu doar vorbitori de 
limbă română! Altfel, în ciuda promisiunilor ce par 
să confirme că circul ţine loc de pâine, România 
se îndreaptă cu paşi rapizi spre prăpastie! Deşi 
România a contractat în ultima vreme 12 miliarde 
de euro de la FMI, UE şi Banca Mondială, scenariul 
împrumuturilor pe termen scurt pare să se repete 
şi în acest an. Potrivit unui specialist RBS Bank 
România (Molnar, 2010), se estimează pentru 
sfârşitul anului un nivel al datoriei externe de 
aproape 90 miliarde de euro, echivalentul a 73% 
din PIB, faţă de 69% din PIB la finele anului 2009. 
Nu putem să nu ne întrebam: unde ne oprim?!

 Din nefericire, cum aprecia şi Croitoru, expert 
BNR, într-o ţară în care cuvântul de ordine este 
risipa, luxul şi extravaganţa, România nu e în 
stare să producă destule economii în interior 
pentru a asigura o creştere în jurul potenţialului 
posibil şi minim necesar. Fără capitalurile dinFără capitalurile din 
exterior, România ar fi semnificativ sub potenţial, 
mergând vertiginos spre faliment”. (Lucian 
Croitoru, Dezbatere, BNR, 22 iulie 2010). Ceeea 
ce se întâmplă în România în domeniul fiscalităţii 
a fost analizat în „Macromodel Simulations 
for the Romanian Economy” (Dobrescu, iunie 
2010). Surprinzător sau nu, în România economia 
subterană a ajuns la 40% din PIB iar evaziunea 
fiscală reprezinta 15 miliarde de euro, respectiv 
circa 43 miliarde de lei (Comentariu, 30.06.2010). 

Să ne mai mire oare faptul că sistemul de fiscalitate 
este total răsturnat, cum nu mai este în altă parte, 
astfel că nimeni nu-l întelege, nimeni nu-l respectă, 
iar investitorii străini ocolesc ţara noastră? 

Nu cumva explicaţiile lui Bitman, fost consilier 
al ministrului finanţelor, sunt mai plauzibile decât 
ale tuturor oficialilor la un loc? „Să nu credeţi,„Să nu credeţi,Să nu credeţi, 
spunea fostul consilier, că nu se ştie la nivelul 
Ministerului de Finanţe ce se întâmplă în România. 
Să nu credeţi că nu se ştie pe unde se fură, cine 
fură. Sunt filmaţi, sunt îndosariaţi, sunt arhivaţi. 
Toţi cei care fură. Ministerul de Finanţe ştie cine 
fură, dar există firme care nu trebuie controlate 
niciodată” (Bitman, Declaraţie, 01 iulie 2010); 
Bittman a mai precizat că a lucrat în minister doar 
pentru a vedea, din curiozitate, ce se întâmplă „în„înîn 
interior” şi că „nu doreşte să arate cu degetul spre 
anumite persoane din această instituţie, pentru că 
au mai încercat şi alţii („Bookmark & Share” 2 
iulie 2010).

Că place sau nu, trebuie să fim conştienţi că, 
fără un efort comun, România riscă, din ce în ce 
mai mult, să rămână doar o piaţă de desfacere, şi 
mai puţin un competitor viabil. Exemplele pot fi 
nenumarate. „Bogaţia nu se face prin decrete”,„Bogaţia nu se face prin decrete”,Bogaţia nu se face prin decrete”, 
aprecia guvernatorul BNR (Isărescu, Dezbatere, 
BNR, 22 iulie 2010). De 200 de ani cităm din 
cartea lui Adam Smith despre bogaţia naţiunilor 
şi, probabil, nici acum nu o înţelegem. BogăţiaBogăţia 
se face prin muncă, printr-un „efort major al„efort major alefort major al 
colectivităţii umane”. Câţi ţin însă seama de 
sfaturile distinsului guvernator?

În ultima vreme tot privim spre Europa, 
aşteptând salvarea! Nu cu mult timp în urmă, 
cancelarul german Angela Merkel, avertiza 
întreaga lume: Uniunea Europeana e pe marginea 
prăpastiei (MEDIAFAX, 01 iunie 2010). Dacă 
statele europene nu-şi reduc cheltuielile, euro se 
prăbuşeşte. Dacă se prăbuşeşte euro, se va prăbuşi 
şi Europa. Iar o prăbuşire a Uniunii Europene nu va 
lăsa neatinse nici Statele Unite, nici China. Criza 
de până acum va fi o glumă! Pentru că economia 
mondială va intra în haos, cu consecinţe greu de 
prevăzut. Pentru câti ani? Nimeni nu ştie...! În 
acest context, unde se va afla România? Greu de 
spus. Nu o singură dată, mi-a fost dat să aud că 
anii 2010 şi 2011 vor fi ani de sărăcie şi violenţe 
de stradă. Să însemne FMI salvarea naţiunii? Ce 
înseamnă cu adevărat FMI? Dar Banca Mondială? 
În evidenţa faptelor, acest lucru este dificil de 
crezut. Înainte de toate, „pentru a ieşi sănătos din 
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criză ar trebui stimulată şi dezvoltată economia, 
care aduce elemente de plus-valoare şi implicit 
venituri suplimentare la buget (...) dar noi nu mai 
avem economie!” (Dobrescu, 2010). 

În aceste condiţii, România are nevoie de 
o pozitie clară şi de o atitudine proactivă şi, în 
special, de strategii pe termen mediu şi lung. Din 
nefericire, an după an, în România au fost produse 
doar “experimente”, vizibile mai ales în cultură şi 
în învăţământ. Conştiinţa civică la noile generaţii 
aproape că nu mai există.  Într-un complex de 
inferioritate, legat de “europenizare”, cei mai 
mulţi dintre noi tind să fie europeni, dar mai puţin 
români! În goana după putere, fie ea materială sau 
politică, până şi fiinţa celor ce ne sunt părinţi, fraţi 
şi surori este dată uitării! 

Să ne mai mire că atunci când amintim de 
statul geto-dac, ori de jertfa dată de Constantin 
Brancoveanu şi fiii săi, toate acestea sunt date 
uitării? De ce spun acest lucru? Istoria, afirmaDe ce spun acest lucru? Istoria, afirma 
Vasile Goldiş (1862 – 1934), este memoria 
neamurilor (...) şi elementul principal de suflet. 
„Să nu uitaţi, spunea Goldiş, de cei morţi, dacă nu 
vreţi să cădeţi sub tirania celor ce vor vieţui”.  

Cu toate acestea, în ciuda dificultăţilor 
întâmpinate, România are şansa redevenirii 
unui stat cu dreptul de a juca pe scena politică 
mondială. În contextul actual, România are o 
percepţie complexă şi se prezintă astfel: dispune 
de a doua frontieră ca lungime (după Polonia) a 
ambelor organizaţii şi şi-a asumat răspunderea 
protejării ei după standardele NATO şi UE; pe 
baza parteneriatului strategic cu SUA, suntem 
prezenţi în Afganistan, Irak, Kosovo şi Bosnia-
Herţegovina; suntem în curs de realizare a patru 
structuri militare operabile în comun cu trupele 
americane, care vor fi prezente pe teritoriul 
românesc la un moment dat; probabil vom găzdui 
un obiectiv de la Apărarea Globală Antirachetă.

Interesele României sunt convergente cu cele 
ale Uniunii Europene, iar promovarea intereselor 
Uniunii Europene ca entitate, răspunde în egală 
măsură intereselor României. Viziunea strategieiViziunea strategiei 
post-aderare este: „România anului 2013 – stat„România anului 2013 – statRomânia anului 2013 – stat 
cu un standard ridicat de dezvoltare şi partener 
credibil în spaţiul european”. Conform acestei 
viziuni, România va avea o abordare constructivă 
şi de cooperare, în îndeplinirea rolului său de 
partener egal în dezvoltarea Uniunii Europene.

Nu trebuie uitat nici faptul că este necesar ca 
România să îndeplinească la termen obligaţiile 

pe care şi le-a asumat prin „Tratatul de aderare„Tratatul de aderareTratatul de aderare 
şi să contribuie la realizarea obiectivelor Europei 
unite” (Tratat, 1997), precum: modernizarea in-
frastructurii fizice şi a capitalului uman; adaptarea 
sistemului educaţional la cerinţele europene; revi-
gorarea cercetării ştiinţifice şi inovării; restructu-
rarea fundamentală a agriculturii şi impulsionarea 
dezvoltării rurale; dezvoltarea durabilă şi protecţia 
mediului; consolidarea capacităţii administrative 
în vederea ac�uis-ului comunitar; flexibilizarea 
forţei de muncă şi asigurarea condiţiilor pentru 
dezvoltarea unui climat concurenţial optim etc. 
Fără să considerăm subiectul epuizat, se mai im-
pune o singură întrebare: câte dintre acestea sunt 
deja duse la bun sfârşit? 

***

De la o zi la alta, constatăm că industria este 
practic lichidată, agricultura se află la pământ, 
sistemul de sănătate în colaps, învăţământul 
în criză, individualitatea României pe plan 
internaţional dispărută. 

Criza economică nu a făcut decât să agraveze 
relele care au precedat-o (Acad. Constantiniu 
Fl.). Măsurile de austeritate luate în 2009 şi 2010 
au obligat pe mulţi oameni de afaceri să intre în 
economia subterană. Creşterea CAS, creşterea 
accizelor, introducerea impozitului minim, mărirea 
TVA ş.a. – toate la un loc – au mărit evaziunea 
fiscală (Socol, 08.09.2010, în www.standard.
money.ro). 

Ne mai surprinde, oare, faptul că în anul 2009, 
economia subterană reprezenta circa o treime din 
produsul intern brut al României, aproape două 
treimi din aceste sume provenind din munca 
la negru, iar restul din nedeclararea veniturilor 
obţinute ?

Actuala criză economică a dus la scăderea 
bruscă şi generalizată a veniturilor şi va duce la 
o scădere la fel de bruscă a consumului. Acest 
lucru impinge la faliment mediul de afaceri 
privat autohton, slab dezvoltat şi sufocat deja de 
multinaţionalele ce au pus deja stăpânire pe pieţele 
de desfacere, pe resursele umane şi materiale. 
Un mare risc este reprezentat de “exportul” de 
inteligenţă şi de emigrarea forţei de muncă. 

Nu mai puţin de 2 milioane de români sunt în 
căutarea unui salariu mai bun în Vestul Europei, 
ştiut fiind că sunt ieftini şi muncesc bine. 
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Concluzii

Istoria se repetă; există chiar o ciclicitate în 
scurgerea timpului. Perioadelor prolifice li se 
succed unele de criză. Diferenţa între istorie 
şi prezent este că, în epoca modernă, batălia nu 
se mai dă pe câmpul de luptă decât în situaţii 
excepţionale. Acum suntem conduşi cu ajutorul 
mijloacelor moderne de manipulare (reclame 
audio-video), produsele de import au invadat 
pieţele autohtome şi de cele mai multe ori se 
practică preţuri de dumping (chiar dacă uneori 
au o calitate îndoielnică sunt mai ieftine decât 
produsele autohtone). 

Economic, România a devenit o piaţă de 
import. Nu se cunoaşte vreun produs românesc 
vestit la export. Practic, suntem un fel de colonie 
(Acad. Constantiniu Fl, 2009). Inexpicabil sau 
nu, până şi minele de aur moştenite de la daci 
şi romani şi-au închis porţile, în condiţiile în 
care corporaţii străine îşi fac simţită prezenţa la 
Roşia Montană. Să fie oare soluţia de progres a 
României, lichidarea economiei productive? Să 
înţelegem că de la triumf la prăbuşire n-a fost decât 
un pas? În aceste condiţii, pornind de la economia 
speculativă la realitatea crizei economice, încotro 
se îndreaptă România? 

Din ce în ce mai des ne este dat să ascultăm că 
nu mai avem nici o ţară, că România nu mai este a 
noastră, este a altora. Că este adevărat sau nu, este 
dificil să ne pronunţăm, fie şi în evidenţa faptelor. 
Îmi place să cred că realitatea este cu totul alta. 
Totuşi, se putea evita transformarea României din 
producător-exportator de bunuri în consumator de 
bunuri? Se apropie statutul României aflată în criza 
crescândă de statutul de colonie supra-îndatorată? 
Este situaţia economico-financiară a României un 
pericol pentru securitatea naţională? 

Considerând toate acestea, mă gândesc totuşi 
că, în ciuda eforturilor de enclavizare, fie numai şi 
culturală, a României, mai avem şanse. Familia, 
pământul şi credinţa, sunt cele ce ne susţin 
existenţa, ca neam şi ca ţară. Pământul? Care 
pământ? Cine mai e legat de pământ? auzim nu 
o singură dată! La fel de des se spune că oamenii 
sfiinţesc locul, dar că în cazul nostru lucrurile stau 
altfel! 

Cu toate acestea, am încrederea că România nu 
a însemnat şi nu înseamnă doar câţiva paşi ce se 
pierd prin istorie.
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IMPLICAŢII ALE INCOMPATIBILITĂŢII 
DINTRE BIOMETRIE ŞI DREPTURILE 

OMULUI ASUPRA SECURITĂŢII UMANE

Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU 

În articolul de faţă, readucem în atenţie anumite 
elemente clare de derivă totalitaristă întâlnite 
în ordinea juridică a UE (prin diferite acte ale 
instituţiilor UE, precum regulamente, decizii, 
directive, date cu încălcarea flagrantă a art. 1a/
TUE (Tratatul privind Uniunea Europeană), în 
modificarea Tratatului de la Lisabona, prin care 
UE declară că se întemeiază pe valorile libertăţii, 
demnităţii umane, ale democraţiei, statului de 
drept, respectării drepturilor omului dar date 
şi cu încălcarea  numeroaselor prevederi din 
tratatele de bază ale UE, din Carta Drepturilor 
Fundamentale, document cu aceeaşi valoare 
juridică precum tratatele UE). 

Prin aceste acte, instituţiile UE încearcă să 
recomande sau, după caz, să impună statelor 
membre să emită acte biometrice care, prin 
natura lor, indiferent de destinatar (cetăţean, 
rezident, apatrid, refugiat etc.) reprezintă în 
esenţă o încălcare a drepturilor persoanei umane. 
Actele instituţiilor UE pun, astfel, statul membru 
în postura de a îşi încălca angajamentele în ce 
priveşte drepturile omului, luate prin tratatele 
internaţionale ratificate ca state suverane, 
dar şi de a îşi încălca propriile constituţii, 
care garantează democraţia, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului, şi de a încălca, 
ele însele, tratatele UE şi Carta Drepturilor 
Fundamentale. 

Statele membre nu pot fi în niciun fel obligate 
de UE (nici măcar prin invocarea caracterului 
de integrare a dreptului european, respectiv, a 
efectului direct al actelor instituţiilor sale) să 
încalce drepturile omului, care sunt ius cogens, 
prin impunerea sau recomandarea practicilor 
biometrice. Drepturile omului sunt baza Uniunii, 
sunt baza constituţională a statelor membre ale 

UE iar biometria nu doar că le încalcă ci le 
desfiinţează în însăşi esenţa lor, tranformând 
de facto UE într-un spaţiu represiv, poliţienesc, 
dominat nu de logica democratică ci de cea a 
totalitarismului electronic, expresie a unei căderi 
în barbarie la începutul secolului al XXI-lea şi 
de părăsire a Înaltei Ordini Juridice Clasice a 
secolului al XX-lea, bazată pe drepturile omului 
şi pe suveranitatea statului-naţiune. 

Cuvinte-cheie: cărţi de identitate biometrice; 
biometrie; totalitarism electronic; democraţie; 
respectarea drepturilor omului; paşapoarte 
biometrice; ius cogens; Uniunea Europeană; 
România, stat membru UE ; Tratatul de la 
Lisabona; Carta Drepturilor Fundamentale; stat 
de drept; drept internaţional; suveranitate. 

1. Consideraţii asupra relaţiei dintre 
respectarea drepturilor omului şi biometrie

Într-un articol precedent1 analizam, din punctul 
de vedere al esenţei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului şi al documentelor 
internaţionale care le consacră, deplina 
incompatibilitate dintre biometrie şi acestea.

Dacă în acel articol am văzut cum se încalcă, 
prin chestiunea paşapoartelor biometrice, atât 
de către statele membre UE cât şi de către UE, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
invocându-se abuziv şi tendenţios libertatea de 
circulaţie sau diferite „facilităţi” pe care le-ar avea 
cetăţenii în aşa numita piaţă unică a UE2, care se 
doreşte una fără margini (însă nu în nerespectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
am spune noi), în cele ce urmează alegem să 
analizăm problema similară, a cărţilor de identitate 
biometrice.
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După cum am mai spus, biometria reprezintă un 
adevărat flagel al secolului al XXI-lea, deoarece, 
în esenţa sa, este un mod totalitarist, secular, 
dacă nu anti-religios şi a-moral, de a impune un 
tip de conducere degenerată asupra oamenilor, a 
societăţilor umane, în general. Însă, ceea ce este 
mai straniu, este faptul că tocmai o comunitate de 
state democratice, bazată pe respectarea drepturilor 
omului, a statului de drept şi a democraţiei, aşa 
cum afirmă pretutindeni în tratatul său de bază, 
aşa cum se pretinde Uniunea Europeană, începe, 
progresiv, să se îndrepte spre un mod de guvernare 
multiplu-nivel, însă totalitar. Căci, indiferent la 
ce nivel este adoptată şi implementată biometria, 
în cel mai deplin dispreţ al respectării drepturilor 
omului şi a identităţilor religioase, istorice, 
culturale ale ţărilor membre UE, ea reprezintă 
fundamental o modalitate de supraveghere şi 
de control, de afectare a demnităţii şi libertăţii 
persoanei. Indiferent de nivelul la care este 
exercitată de guvernanţi (european, infra-regional, 
naţional), biometria devine, pentru întreg sistemul 
politic al UE, o modalitate impusă peste capul 
popoarelor, fără niciun fel de dezbatere publică, 
tacit, pas după pas, de înrobire tehnologică. 

Relaţia dintre tehnologie, informaţie şi putere 
nu a căpătat niciodată ca până acum o relevanţă 
totalitară, deoarece ea poate fi folosită de grupuri 
aflate la putere (vizibile sau informale) ca 
modalitate de înrobire a popoarelor şi de controlare 
a omului, în special3.

Deci, observăm o sciziune tot mai serioasă 
între declaraţiile politice şi prevederile juridice 
din tratatele de bază ale UE şi, pe de altă parte, 
o serie de acte juridice europene (cu caracter 
de recomandare sau nu) prin care se încearcă o 
„acreditare” a biometriei ca fiind „funcţionabilă şi 
fără vreo relaţie cu sfera religioasă, cu drepturile 
omului, cu tot ce ţine de identitatea naţională, 
spirituală şi religioasă” a unei ţări membre. 

Secolul al XXI-lea aduce noi provocări, la care 
intelectualii, în special juriştii dar şi politicienii, 
trebuie să răspundă adecvat, adică în sensul de a 
ocroti drepturile omului, fiecare la nivelul său de 
decizie: deputatul sau senatorul în parlamentele 
naţionale şi în Parlamentul European; magistratul 
în sala de judecată unde este chemat spre a 
soluţiona un proces având ca obiect relaţia dintre 
biometrie, indiferent de actul juridic european sau 
naţional prin care este impusă sau recomandată, 
şi drepturile omului; guvernul şi administraţia 

publică centrală şi locală, în emiterea actelor 
de implementare ori a actelor de recomandare 
europene sau în executarea actelor europene cu 
efect direct şi aplicabilitate imediată. 

Dar şi şefii de stat şi de guvern, precum şi 
miniştrii de resort4 (de interne, mai ales), cu 
ocazia reuniunilor acestora în cadrul diferitelor 
formaţiuni şi instituţii ale UE, trebuie să aibă în 
vedere interesul ţării pe care o conduc şi care este 
prioritar faţă de cel european, întrucât şefii de stat 
şi de guvern precum şi miniştrii, deşi iau decizii la 
nivel european, nu pot evita responsabilitatea la 
nivel naţional, în virtutea obligaţiei de loialitate 
şi de a respecta constituţia statului în care cetăţenii 
i-au ales sau în care au fost numiţi.

Spre deosebire de comisarii europeni, care 
reprezintă elementul executiv al Uniunii (care 
pot fi traşi la răspundere politică, în mod colectiv, 
prin moţiune de cenzură în faţa Parlamentului 
European5) şi care sunt obligaţi să respecte doar 
interesul european, nefiind legaţi (cel puţin 
teoretic) de nivelul naţional care i-a trimis acolo, 
situaţia este cu totul alta în cazul şefilor de stat sau 
de guvern şi a miniştrilor care compun instituţii 
şi formaţiuni decizionale diferite în cadrul UE  
(Consiliul European, Consiliul UE, formaţiunile 
din cadrul Consiliului UE care cuprind miniştrii de 
interne sau pe cei de externe ai ţărilor membre). 

Aceste două instituţii, în afara caracterului lor 
interguvernamental, prin însăşi compunerea lor 
(şefi de stat sau de guvern; miniştri) au o legătură 
permanentă, inextricabilă, definitivă, cu ţările pe 
care le conduc. Această legătură politico-juridică 
este una prioritară faţă de orice altă legătură, fie 
că este una raportată la planul internaţional (relaţii 
cu alte state, cu organizaţii internaţionale), fie că 
este raportată la Uniune ca atare. Relaţia juridico-
politică dintre Consiliul European, Consiliu, pe de 
o parte, şi Uniune, pe de altă parte, nu poate fi 
viabilă, legală, cu nerespectarea, cu ignorarea, cu 
afectarea de orice fel a identităţilor naţionale ale 
statelor membre şi a drepturilor omului. 

Toate instituţiile UE au obligaţia de a 
respecta drepturile omului. Este o obligaţie 
expres prevăzută în tratatul de bază al Uniunii 
Europene6.

Este, în al doilea rând, o obligaţie pe care 
instituţiile UE, indiferent de compunerea lor şi de 
interesul urmărit (compunere interguvernamentală 
sau compunere  supranaţională; interes naţional 
sau interes european) o au în virtutea raportării 
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întregii lor activităţi şi a tuturor actelor juridice, 
normative sau nu, pe care le emit, la Carta 
Drepturilor Fundamentale, document juridic 
cu valoare obligatorie, aşezat în ierarhia de drept 
european pe aceeaşi treaptă ierarhică supremă7 ca 
şi tratatele de bază ale UE. 

Este, în al treilea rând, o obligaţie pe care 
toate instituţiile UE, în toată activitatea lor şi cu 
privire la toate actele juridice emise de ele, o au în 
temeiul raportării obligatorii a UE la întreg corpul 
de principii de drept internaţional şi la regimul 
internaţional al drepturilor omului8, de care UE nu 
poate face abstracţie, deoarece a primit prin tratatul 
de la Lisabona personalitate juridică proprie9 şi 
deci, poate fi adusă de orice persoană şi de orice 
stat în justiţia internă, europeană şi internaţională 
pentru încălcări ale drepturilor omului prin 
politicile, actele şi activitatea instituţiilor sale. 

Dar, mai mult, este ilogic ca Uniunea să 
promoveze biometria, din moment ce îşi 
asumă prin tratatul de la Lisabona un profil 
de comunitate politică bazată pe un set de 
valori şi de principii care derivă din dreptul 
internaţional şi care au în centru respectarea 
drepturilor omului, statul de drept şi 
democraţia. Deci, Uniunea devine duplicitară, 
în intenţia sa, în discursul său, în prevederile 
tratatului său fundamental. 

Nu se poate, pe de o parte, să emiţi acte de 
recomandare a biometriei (care este fundamental 
o modalitate de control totalitar, anti-umană, anti-
religioasă, anti-identitară, anti-naţională, a-morală 
şi contrară prevederilor legale incidente, la nivel 
internaţional, european şi naţional – căci toate 
statele membre UE se declară democraţii, state de 
drept, care respectă drepturile omului) şi, pe de 
altă parte, să te pretinzi o apărătoare a drepturilor 
omului pe care le încalci.

Uniunea ajunge la nivelul paradoxal de a 
se contrazice pe sine întrucât, în tratatul de la 
Lisabona, vedem cum îşi asumă, pe de o parte, 
obligaţia de a promova valorile sale (democraţie, 
stat de drept, respectarea drepturilor omului) în 
relaţia sa cu state terţe10 ( !!!) şi, pe de altă parte, 
printr-o greşită înţelegere a conceptului de „spaţiu  
de libertate, securitate şi justiţie”, impus încă de 
la tratatul de la Amsterdam (1999)11, face din 
întreg teritoriul Uniunii, în numele libertăţii 
de circulaţie (culmea!), un spaţiu totalitar, în 
care biometria devine modalitatea principală 
de supraveghere, monitorizare, urmărire, 

control şi identificare a cetăţenilor europeni şi 
nu numai. 

Numai pentru a da un singur exemplu în 
sensul celor spuse mai sus, vom cita art. 1 din 
Tratatul de la Lisabona care modifică preambulul 
Tratatului asupra Uniunii Europene (TUE), 
prin introducerea unui paragraf de protecţie şi 
apărare juridică a valorilor specifice pe care se 
bazează Uniunea Europeană:

• Aceste valori sunt unele universale şi deci, 
care primesc o protecţie nu doar europeană 
(la nivelul UE, prin acest paragraf) ci şi 
internaţională (la nivelul întregii comunităţi 
internaţionale, şi mai ales, a ţărilor democratice, 
care au un rol de garanţi ai respectării drepturilor 
omului şi democraţiei, a statului de drept, în 
această comunitate internaţională, prin politica 
lor externă în care includ acţiuni menite să 
protejeze aceste valori de derivele totalitariste 
ale statelor ne-democratice în comunitatea 
internaţională sau de tendinţe vizibile de 
depărtare de la spiritul democratic, al unor 
state declarate democratice sau recunoscute 
ca fiind democratice de comunitatea 
internaţională). Derivele totalitariste pot apărea 
oricând şi indiferent de stat; biometria, care 
este esenţial o derivă totalitaristă însă înfăptuită 
prin tehnologia Identificării prin Frecvenţe Radio 
(Radio-Fre�uency Identification – RFID), poate 
apărea mai întâi în state democratice nu numai 
pentru că se pretind astfel dar şi prin tradiţia lor 
istorică. Nimeni nu este scutit, la un moment dat, 
de a fi tentat să adopte un comportament totalitar, 
mai ales că tehnologia RFID şi noile tehnologii, 
în general, reprezintă tentaţii în sine care pot duce 
orice stat, chiar şi pe cele cu democraţii vechi, în 
fundături totalitariste. 

• „Aceste valori constituie drepturile 
inviolabile şi inalienabile ale persoanei, precum 
şi libertatea, democraţia, egalitatea şi statul de 
drept” spune, mai departe, preambulul TUE, 
modificat prin tratatul de la Lisabona. Prin urmare, 
sunt recunoscute în mod expres inviolabilitatea 
şi inalienabilitatea  drepturilor omului, ca 
drepturi inerente persoanei umane, deci nu 
numai cetăţenilor europeni.

• În al treilea rând, preambulul precizează că 
aceste valori universale pe care se bazează UE, 
atunci când pretinde că este o comunitate de 
state democratice, sunt unele nu inventate acum 
ci „venite pe filonul cultural, religios şi umanist 
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al Europei”. Acest lucru este foarte important, 
căci demonstrează imposibilitatea de rupere 
a UE de istoria continentului european, de 
tradiţiile sale, de identităţile naţionale istorice, 
religioase şi umaniste ale Europei. Nu se poate 
să pretinzi să fii o comunitate europeană de state 
democratice, să întruchipezi ideea politică de 
Europa şi, pe de altă parte, să recomanzi statelor 
membre să adopte biometria, în dispreţul şi cu 
ignorarea voită a identităţii istorice, religioase, 
naţionale, culturale ale acestor ţări (de exemplu, 
ţările ortodoxe prin formarea lor, prin cultura, 
tradiţia, istoria lor, prin însăşi fiinţa lor naţională). 
Aici, legat de identitatea naţională a ţărilor din 
UE, trebuie să facem distincţia dintre constructele 
artificiale, concepte politice care pot avea sau 
nu relevanţă la un moment dat (de exemplu, 
naţiunea, care apare într-un context legat de 
afirmarea statului westphalian) şi neam, care este 
o comunitate organică, concretă, trans-istorică, 
pe care nimeni nu îl construieşte în laborator, pe 
care nimeni nu îl poate desfiinţa sau ignora din 
condei sau în altă formă. Neamul traversează 
istoria, pe când naţiunea, concept artificial, poate, 
la un moment dat, să nu mai aibă relevanţă (epoca 
globalizării ajunse la apogeu, declinul statului 
naţiune). Dar nici în acest context, marcat de 
epoca globalizării şi de „ideologia” sa de slăbire 
a statului westpahlian, spre a face loc sistemelor 
de guvernare pe multiple nivele (cum  este  UE) 
sau a formelor de integrare regională, nu putem 
vorbi de o dispariţie a naţiunilor, nicidecum a 
neamurilor, deoarece astfel de sisteme politice 
cu guvernare multi-nivel precum UE nu pot 
desfiinţa naţiunile, neamurile şi libertatea lor. 
Căci suveranitatea este pentru naţiune ceea ce 
este libertatea pentru individ.

Topirea naţiunilor şi a oamenilor într-un spaţiu 
politic nou seamănă cu un proiect totalitar menit 
să dea formă unui om nou şi unei naţiuni europene 
noi. Acest lucru aminteşte de dureroase momente 
totalitariste din trecutul (parcă condamnat să fie 
extremist) al Europei, când identitatea, religia, 
libertatea, demnitatea omului, suveranitatea sunt 
toate şterse, aneantizate, relativizate, falsificate, 
instaurându-se  construcţii totalitare şi forme de 
guvernare politică degenerate, în care naţiunea, 
neamul, omul şi ţara devin supuse unui experiment 
totalitar aberant, zadarnic şi sângeros. 

Ca toate totalitarismele, biometria este şi 
ea un totalitarism aberant, zadarnic, deşi, în 

primă fază, nu este sângeros ci încearcă să îşi 
demonstreze, chipurile, utilitatea sa (mai multă 
libertate, mai multă siguranţă pentru toţi în 
marea piaţă unică europeană). Dar omul, ţara, 
neamul nu se circumscriu unei ideologii ieftine, 
lipsite de identitate spirituală, de suflet, de 
raportare la Dumnezeu, de raportare la  trecut 
şi la identitatea culturală şi spirituală a ţărilor 
membre UE.

 Omul, ţara, neamul, naţiunea nu sunt 
„elementele funcţionării unei pieţe unice ». 
Materialismul pe care îl impune Uniunea 
Europeană prin promovarea economiei de piaţă 
şi a liberalismului economic nu este decât o 
altă formă de ideologie nihilistă, lipsită de orice 
raportare la dimensiunea spirituală, religioasă, 
culturală a omului şi a ţării. 

Libertatea, demnitatea, statul de drept, 
democraţia nu pot fi rupte de trecutul creştin 
al Europei, de raportarea la Dumnezeu şi de 
moştenirea religioasă a Europei (preponderent, 
cea creştină). Atât Estul cât şi Vestul Europei 
(cea inclusă în UE) se circumscriu unor spaţii 
spirituale, culturale şi religioase care obligă 
Uniunea să se raporteze la ele, nu să le ignore. 

Piaţa unică este spaţiul desacralizat, rupt de 
spiritualitate, de religie, de identitatea istorică a 
Europei noi. Este un spaţiu-depozit (de marfă) 
sau un târg negustoresc, unde circulă mărfuri, 
produse, servicii, capital, „forţă  de muncă » şi 
unde omul devine, prin biometrie, o marfă ori un 
sclav. Ataşându-i un cip, nu se face diferenţa dintre 
persoana umană şi drepturile sale inviolabile şi 
inalienabile şi o marfă. 

Aceasta este marea confuzie a UE, ca spaţiu 
fără identitate, desacralizat şi materialist12. Ea 
exprimă o derivă totalitaristă foarte serioasă, 
deoarece poziţionează Uniunea contra întregului 
regim juridic internaţional de protecţie a 
drepturilor omului, o poziţionează contra 
propriului tratat de bază, o poziţionează contra 
constituţiilor statelor membre care apără 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului (nu doar ale cetăţenilor lor), o poziţionează 
contra trecutului creştin al Europei şi contra 
identităţilor naţionale creştine ale unor state 
din UE13.

Niciun act (normativ sau nu) emis de instituţiile, 
organele, agenţiile UE nu poate desfiinţa, 
ignora, afecta, încălca în vreun fel drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului, aşa cum 
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sunt ele consacrate în tratatul de la Lisabona, în 
Carta Drepturilor Fundamentale (care sunt acte 
juridice fundamentale pentru întreaga ordine 
de drept european), precum şi în documentele 
internaţionale incidente.

2. Incompatibilitatea normelor europene 
referitoare la biometrie cu principiul  

atribuirii de competenţe 

UE nu poate invoca, în sprijinul emiterii de 
acte (normative sau nu, de recomandare sau cu 
efect direct etc.) prin instituţiile sale, principiul 
atribuirii de competenţe. Acest principiu apare în 
art. 1/TUE, modificat prin tratatul de la Lisabona. 
Potrivit acestei modificări, prin TUE, „se instituie 
o Uniune Europeană, căreia statele membre îi 
atribuie competenţe pentru realizarea obiectivelor 
lor comune”. 

Prin acest art. 1, primul paragraf, teza cea 
nouă, se recunoaşte faptul că UE nu este un 
supra-stat, nici o federaţie de state ci o creaţie 
a statelor în care acestea rămân principalii 
decidenţi14, din moment ce competenţele atribuite 
Uniunii sunt considerate o expresie a exerciţiului 
suveranităţii şi a voinţei libere a statelor şi, 
în plus, competenţele transferate Uniunii nu 
pot depăşi sau ignora realizarea obiectivelor 
comune ale statelor. 

Or, aceste state nu se înţeleg, poate, „în unele 
privinţe”, cum ar fi realizarea unui obiectiv comun 
(?!) prin care să instituie un regim totalitar, precum 
cel biometric. Poate şi pentru că unele dintre ele 
tocmai au ieşit dintr-o experienţă totalitară şi 
doresc să rămână state de drept şi democratice, 
în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului să fie respectate în deplinătatea lor. Poate 
unele state au o tradiţie democratică veche, care le-
a consacrat pe plan internaţional iar credibilitatea 
lor ar fi serios ştirbită la nivelul întregii comunităţi 
internaţionale dacă ar accepta recomandările sau 
actele cu efect direct ale instituţiilor UE referitoare 
la implementarea biometriei şi a societăţii Big 
Brother în interiorul graniţelor lor, în numele 
pieţei unice.

Însă nici obiectivul comun al pieţei unice, 
nici obiectivul comun al spaţiului de libertate, 
securitate şi justiţie, nici alte obiective pe care 
statele  membre şi le pot asuma pe plan european 
(în cadrul UE, nivelul european de decizie) nu pot 
încălca drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului, statul de drept şi democraţia. 
Deoarece, în privinţa drepturilor omului, 
toate statele membre UE dar şi Uniunea, în 
ciuda competenţelor atribuite, rămân legate 
în a respecta, în deplinătatea sa, regimul 
internaţional al drepturilor omului. 

Cu alte cuvinte, nici un stat membru, nici UE 
nu pot invoca principiul atriburii de competenţe 
pentru a relativiza, a încălca, a afecta, a ştirbi 
în vreun fel regimul drepturilor omului15. 

Să luăm aminte la faptul că UE nu creează 
un regim nou de drepturi ale omului, ci îl preia 
pe cel existent în dreptul internaţional, în forma 
sa cea mai plenară16. Deci, nu este vorba de 
două regimuri distincte de drepturile omului, 
unul internaţional şi altul exclusiv aplicabil 
în cadrul UE (între statele membre; între statele 
membre şi UE; între cetăţenii europeni, UE şi 
state membre), ci este vorba de un singur regim 
de protecţie a drepturilor omului, cel existent 
la nivel internaţional, pe care statele membre 
UE s-au obligat a-l respecta prin semnarea şi 
ratificarea diferitelor convenţii, pacte şi documente 
internaţionale. 

Cu atât mai mult, având personalitate 
juridică proprie, UE trebuie să ţină cont a nu 
aduce atingere acestui regim internaţional al 
drepturilor omului, de a nu pune statele membre 
în situaţia de a încălca, afecta şi leza în vreun fel 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

 În caz contrar, UE poate fi adusă în faţa 
justiţiei, atât pe sistemul  jurisdicţional de drept 
european (în faţa judecătorilor naţionali şi a Curţii 
de Justiţie a UE – CJUE) cât şi în faţa instanţelor 
internaţionale (Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului)17. 

Principiul atribuirii de competenţe nu poate 
afecta obligaţiile statelor membre de a respecta 
prevederile lor constituţionale referitoare la 
drepturile omului. 

În al doilea rând, acest principiu de drept 
european nu poate impune, din partea instituţiilor 
UE, indiferent de felul lor, o nerespectare de 
către statele membre a drepturilor omului aşa 
cum reies ele din tratatul de la Lisabona şi din 
Carta Drepturilor Fundamentale (document 
cu aceeaşi valoare juridică precum tratatul de la 
Lisabona). Deci, instituţiile UE nu pot, în niciun 
fel, să determine, nici direct (prin acte cu efect 
direct), nici indirect (prin acte de recomandare) 
statele membre să încalce (în materia drepturilor 
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omului, prin acceptarea pe plan naţional a 
diferitelor măsuri biometrice) aceste documente 
juridice fundamentale pentru întreaga ordine de 
drept european. 

În al treilea rând, UE nu poate invoca principiul 
atribuirii de competenţe împotriva unui stat 
membru spre a îl determina sau a îi recomanda 
să aplice o măsură biometrică sau să îi asigure 
executarea unui act european cu efect direct, 
deoarece principiul atribuirii de competenţe 
nu are valoare juridică universală, nu este 
opozabil erga omnes şi nu constituie drept 
imperativ pentru statele membre, în comparaţie 
cu drepturile omului. 

UE trebuie să îşi amintească şi să respecte, 
în funcţionarea fiecăreia din instituţiile sale şi în 
emiterea fiecărui act juridic, faptul că drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului au un caracter 
imperativ, opozabilitate erga omnes, caractere 
pe care biometria le desfiinţează în esenţa lor, 
nu doar le încalcă în litera documentelor ce le 
consacră.

Între drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului, ca tip special de ius cogens, pe de o 
parte, şi, pe de altă parte, principiul atribuirii de 
competenţe nu există un raport de subordonare 
a primelor în favoarea celui din urmă şi nici 
măcar o relaţie de egalitate juridică. Dacă ar 
fi egale juridic, ar însemna ca şi acest principiu 
al atribuirii de competenţe, care este unul de 
natura integraţionistă, să fie respectat de întreaga 
comunitate internaţională, ceea ce nu este cazul, 
din pricina caracterului suveran al statelor ca 
subiecte de drept internaţional şi al caracterului 
coordonator al dreptului internaţional, consecinţă 
a suveranităţii statelor.

Dacă, în raport cu dreptul internaţional, 
statele membre UE nu trebuie să respecte 
principiul atribuirii de competenţe, invocabil 
(în mod fals) pentru a încălca drepturile 
omului (aşa cum fac prin biometrie) şi deci, nu 
pot acorda Uniunii vreo competenţă legată de 
drepturile omului18, pe plan european (în ordinea 
de drept european) statele membre au acceptat 
„să atribuie anumite competenţe” instituţiilor 
UE. Însă trebuie să fim atenţi că este vorba de 
competenţe, statele rămânând în continuare 
decidente şi în ceea ce priveşte regimul lor 
constituţional democratic în care trebuie să 
asigure cea mai extinsă protecţie drepturilor 
omului. Deci aici apare o obligaţie suplimentară 

celei de absenţiune pe care o au statele membre UE 
(pe plan internaţional şi mai ales, pe plan juridic 
european): în afară de obligaţia de a nu aduce 
atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului (atunci când evaluează din această 
perspectivă actele emise de instituţiile UE sau 
proiectele de acte normative interne), obligaţie 
ce reiese implicit, din art. 1a/TUE, în modificarea 
tratatului de la Lisabona, statele membre UE au 
şi obligaţia de a lăsa să se aplice în mod plenar 
şi în spiritul lor, aceste drepturi şi libertăţi pe 
teritoriul lor, în privinţa oricărei persoane umane, 
nu doar  a cetăţenilor europeni. 

Aceste două obligaţii (care reies din art. 1a/
TUE, în modificarea Tratatului de la Lisabona) 
privesc toate statele membre UE, fără 
deosebire, indiferent că ar avea sau nu o identitate 
creştină sau umanistă sau altfel. Prin urmare, dacă 
toate statele membre UE au, în mod egal, aceste 
obligaţii, rezultă o aplicare pe întreg teritoriul 
UE a acestor două obligaţii, de la care niciun stat 
nu este scutit. 

A treia obligaţie care reiese din art. 1a/TUE 
în modificarea Tratatului de la Lisabona este 
obligaţia statelor membre UE de a promova  
drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, nu doar de a nu le încălca şi de a le lăsa 
să se aplice pe teritoriul lor. 

Deci apar, extrase din spiritul acestui articol, 
trei obligaţii juridice pe care atât statele membre 
UE, cât şi UE (cu întreg setul său de instituţii, 
agenţii, oficii etc.) trebuie să le respecte. Căci 
articolul în cauză spune foarte clar : „Uniunea 
se întemeiază pe valorile respectării demnităţii 
umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului 
de drept, precum şi pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor ce 
aparţin minorităţilor”. În continuare, articolul 
recunoaşte faptul că „aceste valori sunt comune 
statelor membre”, în contextul în care acestea 
au şi promovează (inclusiv la nivel european) 
„o societate caracterizată prin pluralism, 
nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi 
egalitate între femei şi bărbaţi”. 

Deci, esenţial este să remarcăm faptul că 
demnitatea umană, libertatea, statul de drept, 
democraţia, respectarea drepturilor omului 
menţionate în art. 1a /TUE, în modificarea 
Tratatului de la Lisabona, sunt atât valori comune 
tuturor statelor membre dar alcătuiesc şi baza 
Uniunii, adică a unui întreg sistem politic de 
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guvernare pe multiple nivele. Iată, aşadar, că 
Uniunea şi statele membre trebuie să nu ignore, să 
nu încalce, să nu relativizeze, să nu desfiinţeze în 
esenţa lor, să nu încalce sistematic aceste valori, 
prin niciun act sau practică contrară, aşa cum 
sunt cele căutând să recomande sau să impună 
biometria. 

Încălcarea, în acest caz, de către orice 
autoritate a statului membru (preşedinte, 
membru al guvernului în exercitarea atribuţiilor 
sale specifice, inclusiv în emiterea de ordine 
ministeriale, a guvernului în ansamblu pentru o 
ordonanţă de urgenţă, o hotărâre de guvern sau 
pentru o ordonanţă simplă; actele administraţiei 
centrale sau locale legate de emiterea unor acte 
biometrice, indiferent de natura lor), duce la 
tragerea la răspundere în ordinea de drept 
naţională şi europeană (judecător naţional, 
CJUE). Reamintim aici celor care nu cunosc 
modul de organizare al ordinii de drept european 
că valoarea juridică cea mai înaltă în această 
ordine juridică19, pilonul întregii structuri a 
dreptului european îl reprezintă tratatul de 
bază al UE şi Carta Drepturilor Fundamentale, 
care are aceeaşi valoare ca Tratatul de la Lisabona. 
De aici apare obligaţia expresă a conformităţii 
tuturor actelor de drept european cu aceste 
două documente fundamentale pentru întreaga 
structură a dreptului european.

Orice acte emise de instituţiile UE (Comisie, 
Consiliul UE, chiar şi actele Consiliului 
European, chiar dacă sunt politice) trebuie să fie 
în conformitate cu tratatul de la Lisabona şi cu 
Carta Drepturilor Fundamentale. Nu se poate ca 
Uniunea să se oblige, împreună cu statele membre, 
la respectarea drepturilor omului prin tratate 
fundamentale pentru întreaga sa ordine juridică, 
pentru ca mai apoi, să caute să le relativizeze, să le 
încalce, să le ignore sau să le desfiinţeze în esenţa 
lor, prin diferite acte emise de una sau alta din 
instituţiile sale. 

Deci statele membre nu pot fi obligate în 
niciun fel să respecte, să aplice, să execute, să 
vegheze la aplicarea, să urmeze recomandarea 
unui act de drept european (directivă, 
regulament, decizie etc.), dacă prin acest act 
se aduce o încălcare de orice fel  drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale, demnităţii, 
libertăţii, democraţiei şi statului de drept.  

Statele membre nu sunt ţinute de niciun 
astfel de act de drept european, deoarece 

actul în cauză încalcă tratatul de la Lisabona 
(art. 1a/TUE, modificat prin prin Tratatul de la 
Lisabona) şi Carta Drepturilor Fundamentale 
(în cazul emiterii actelor biometrice de orice fel, 
desfiinţându-se în esenţa lor drepturi şi libertăţi 
fundamentale ale omului, precum: art. 1/dreptul 
la demnitate umană ; art. 6/dreptul la libertate şi 
securitate; art. 7/respectul pentru viaţa familială şi 
privată; art. 10/libertatea de gândire, de conştiinţă 
şi de religie; art. 45/libertatea de circulaţie şi de 
reşedinţă). 

Prin urmare, acest act (directivă, regulament, 
decizie) nu este valabil pentru ordinea de drept 
european şi nu poate fi opus în niciun fel statului 
membru, indiferent că este act cu efect direct sau 
act de recomandare. Neţinând seama de acest act, 
statul membru nu săvârşeşte nicio infracţiune, 
deoarece statul respectă art. 1a/TUE modificat 
prin Tratatul de la Lisabona, respectă Carta 
Drepturilor Fundamentale, care au valoare 
juridică superioară oricăror acte emise de vreo 
instituţie UE, în ordinea de drept european. 

Mai mult, pentru faptul că a fost obligat (cu 
totul nelegal) să ţină seama de acest act juridic 
al instituţiei UE sau pentru că i s-a făcut o 
recomandare (implicită) de a încălca drepturile 
omului prin luarea unor măsuri incompatibile 
cu acestea (de exemplu, emiterea de cărţi de 
identitate biometrice, emiterea de paşapoarte 
biometrice, emiterea de carduri de sănătate 
biometrice, emiterea de permise auto biometrice), 
statul membru UE poate chema în justiţie 
în sistemul jurisdicţional al UE (judecător 
naţional; CJUE), Uniunea Europeană, pentru 
încălcarea drepturilor omului şi a art. 1 a /TUE, 
modificat prin Tratatul de la Lisabona, cât şi pentru 
exercitarea necorespunzătoare a competenţelor 
atribuite de state UE, prin instituţiile sale, prin 
faptul relativizării, dacă nu al desfiinţării în esenţa 
lor, a drepturilor omului, a libertăţii umane, a 
demnităţii umane, a democraţiei şi a statului de 
drept (valorile ocrotite în art. 1a/TUE, modificat 
prin Tratatul de la Lisabona). 

De asemenea, statul membru poate chema 
UE în justiţia internaţională (în faţa CEDO), 
deoarece UE are personalitate juridică şi poate 
sta în justiţie pentru actele instituţiilor sale emise 
cu nerespectarea documentelor internaţionale 
în care sunt consacrate drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului20, care sunt ius cogens 
pentru întreg dreptul internaţional. Ca o creaţie 
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a statelor, expresie a voinţei lor, UE nu este, 
din punctul de vedere al dreptului internaţional 
decât un subiect secundar, ne-suveran şi ne-
originar de drept internaţional, cu o voinţă 
limitată şi cu obiective strict circumscrise în 
actul său constitutiv, de voinţa acestor state21. 
Ea nu poate fi mai presus de state, care, pe plan 
internaţional, sunt subiecte de drept internaţional 
originare, suverane, având capacitate juridică 
deplină, ce nu pot fi limitate în niciun fel de o 
creaţie a lor. Pe plan juridic internaţional, care este 
bazat fundamental pe suveranitatea statelor şi pe 
egalitatea lor juridică, nu se admite nicio autoritate 
legislativă superioară statelor. UE rămâne, din 
punctul de vedere al dreptului internaţional, la 
un nivel inferior statelor, asemenea organizaţiilor 
internaţionale, neputând să îşi impună voinţa 
asupra statelor membre sau terţe. 

Pe planul dreptului european, se admite o 
atribuire de competenţe de către statele membre 
către instituţiile Uniunii, însă, în niciun caz, 
această atribuire nu poate avea ca obiect 
competenţe ale instituţiilor UE în domeniul 
drepturilor omului (emitere de acte în acest 
domeniu sau incidente asupra acestui domeniu22). 

Or actele emise de instituţiile UE referitoare 
la biometrie ating direct domeniul sacrosanct al 
drepturilor omului dar şi al democraţiei şi al 
statului de drept. Acest domeniu nu face parte 
din domeniile în care statele membre au atribuit 
competenţe Uniunii. El nu apare nici în sfera de 
competenţe exclusive ale UE, nici în sfera de 
competenţe partajate UE-state membre. 

Domeniul drepturilor omului, am spune 
mai departe, nici nu poate, prin natura sa, să 
fie supus vreunei atribuiri de competenţe de la 
statele membre la Uniune deoarece el este un 
domeniu de ius cogens pe care UE s-a angajat să 
îl preia ca atare din dreptul internaţional, adică în 
calitate de ius cogens23. 

UE nu poate acorda o protecţie mai mică 
în domeniul drepturilor omului decât cea 
de la nivel internaţional, nu poate sili statele 
membre să acorde o protecţie mai mică decât cea 
la care ele s-au obligat prin constituţiile lor şi prin 
documentele juridice internaţionale.

UE nu poate, în niciun fel, desfiinţa acest 
domeniu şi nici protecţia sa juridică la nivel 
naţional şi internaţional, prin emiterea de acte 
de către instituţiile sale, care, prin biometrie, 
afectează fundamental acest domeniu.

Făcând aceasta, UE este în afara ordinii 
constituţionale a statelor membre, în afara dreptului 
internaţional şi a corpului de ius cogens şi în afara 
propriei sale ordini juridice, axate pe drepturile 
omului, preluate din dreptul internaţional şi din 
tradiţiile constituţionale ale statelor membre.

Aplicarea principiului atribuirii de competenţe 
priveşte toate statele membre UE, deci nu se 
poate spune că unele pot să atribuie competenţe 
Uniunii şi altele nu. Însă, în afară de faptul că 
toate statele membre trebuie să respecte în mod 
prioritar drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, mai ales în raport cu acest principiu, art. 
3a/TUE, modificat prin Tratatul de la Lisabona, 
vine cu multe clarificări. Astfel, conform alin. 
1 din acest articol, toate competenţele care nu 
îi sunt atribuite Uniunii prin tratate, revin 
statelor membre. Acest lucru este unul logic, 
deoarece atribuirea de competenţe se poate face, 
conform acestui alineat, numai expres (nu tacit) 
şi numai prin tratat (prin tratat de revizuire a 
tratatului de la Lisabona sau prin tratatul de la 
Lisabona însuşi). Deci atribuirea de competenţe 
către Uniune nu se poate face direct, de către 
Uniune, prin acte ale instituţiilor sale. Uniunea 
nu poate să îşi atribuie nicio competenţă în 
afara unui tratat, încheiat conform normelor de 
drept internaţional, de către statele membre ca 
state suverane, ca subiecte originare, suverane şi 
principale de drept internaţional. Regimul juridic 
de încheiere al tratatelor internaţionale  aplicabil 
în ordinea de drept european (deci a tratatelor 
de bază ale UE) nu este altul decât cel de drept 
internaţional. Nu există un regim special de 
încheiere (negociere, semnare, ratificare etc.) al 
acestor tratate. Fundamental, ca esenţă, tratatele de 
bază ale UE rămân tratate internaţionale şi expresii 
ale suveranităţii statelor membre, manifestări ale 
voinţelor lor libere de încheiere a unui document 
prin care îşi asumă nişte obligaţii, prin care 
creează sau desfiinţează o entitate juridică, fie ea 
şi Uniunea Europeană. 

Însă este important de reţinut faptul că, nici 
ca tratate internaţionale, nici privite ca bază ale 
ordinii juridice europene, tratatul de la Lisabona, 
TUE şi Tratatul privind funcţionarea UE – TFUE 
– şi niciun alt tratat viitor încheiat de statele 
membre UE în cadrul ordinii de drept european 
nu pot încălca, prin prevederile lor, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului. Mai mult, 
niciun tratat internaţional (nici cel prin care 
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este consacrat principiul atribuirii de competenţe) 
nu poate fi invocat pentru a încălca ius cogens, 
în justificarea emiterii de către instituţiile UE 
sau de către statele membre UE a unor acte de 
recomandare sau de implementare a unor dispoziţii 
referitoare la biometrie. 

Concluzii

În încheiere, am dori să sublinem faptul că 
nicio instituţie UE, prin niciun fel de act juridic 
(cu efect direct sau cu valoare de recomandare), 
nu poate emite, peste voinţa poporului unui stat 
membru UE (ale cărui interese sunt apărate de 
armată, în cazul României, garant al respectării 
Constituţiei şi statului de drept), dispoziţii 
normative care să oblige sau să recomande unui 
stat membru să elibereze populaţiei trăind pe 
teritoriul său acte biometrice.

 În afară de faptul că aceste acte biometrice 
(indiferent de tipul lor, permise auto, permise de 
rezidenţă pentru străini, cărţi de identitate, carduri 
naţionale de sănătate, paşapoarte) încalcă flagrant 
drepturile şi libertăţile omului, ele constituie o 
formă de atentat grav la identitatea naţională a ţării 
(ţară creştin-ortodoxă) şi la suveranitatea sa. Art.Art. 
3a/TUE, în modificarea Tratatului de la Lisabona, 
stabileşte responsabilitatea exclusivă a statului 
membru UE în a îşi stabili discreţionar funcţiile 
esenţiale ale sale, printre acestea, stabilirea 
securităţii naţionale şi a ordinii publice. 

Considerăm că practicile biometrice de orice 
fel încalcă flagrant esenţa art. 117/ Constituţia 
României, adică afectează atribuţiile statului 
român legate de securitatea naţională, domeniu  
prin excelenţă aflat în sfera de competenţe a 
armatei române. 

Biometria încalcă atribuţia constituţională 
expresă a armatei române legată de acest domeniu, 
adică de păstrare a suveranităţii, a independenţei, 
a democraţiei constituţionale printre altele, 
conform art. 117/Constituţie, întrucât nu se 
poate ca, pe baza unui act juridic emanând de 
la o instituţie europeană, supranaţională sau 
interguvernamentală, statul român să trebuiască, 
în virtutea invocării abuzive a calităţii sale de stat 
membru UE, să ia măsuri prin care să încalce art. 
117/Constituţie. 

Departe de a fi ceva abstract sau caduc, 
suveranitatea statului presupune ca statul 
respectiv, chiar dacă este membru UE, să aibă 

deplinul control asupra poporului său, inclusiv 
în chestiuni legate de tot ceea ce priveşte 
statutul  juridic al cetăţenilor săi (întrucât 
cetăţenia europeană nu este preeminentă în 
raport cu cea naţională ci dimpotrivă, este 
complementară ei, adică trebuie să nu se pună în 
contradicţie cu regimul juridic privind cetăţenia 
din statul respectiv). În niciun caz, a fi cetăţean 
european nu trebuie să însemne pentru instituţiile 
europene un pretext pentru a introduce seturi de 
reguli incompatibile cu drepturile omului.

Deci, conform art. 3a/TUE, modificat prin 
Tratatul de la Lisabona, nu se pot atribui niciun fel 
de competenţe Uniunii în afară de cele atribuite 
prin tratate, în mod expres şi limitativ. Este o 
limită juridică împotriva abuzului de putere la 
care ar fi tentată Uniunea, de a îşi atribui singură 
competenţe şi în mod nelimitat sau în afara 
tratatelor şi a cadrului legal oferit de art. 3a/TUE, 
în modificarea Tratatului de la Lisabona. 

Uniunea, conform principiului atribuirii 
de competenţe, care arată clar natura sa 
secundară, derivată din cea a statelor, singurele 
entităţi suverane pe plan internaţional dar şi pe plan 
intern (deoarece tratatul de la Lisabona consacră 
un principiu al „atribuirii de competenţe” şi nu 
unul de „cedare de suveranitate”, care ar fi contrar 
dreptului internaţional, fie şi din voinţa liberă a 
statelor), nu poate să îşi sporească, să îşi modifice 
în vreun fel competenţele, în lipsa prevederilor 
exprese ale unui tratat care să fie şi el, rezultatul 
voinţelor libere şi suverane ale statelor membre. 

Uniunea are doar acele competenţe care îi sunt 
atribuite expres de state prin actul său constitutiv 
(TUE, modificat prin tratatul de la Lisabona) şi 
pe care tot statele i le pot retrage, tot prin tratat 
internaţional, dacă ele constată că obiectivele 
lor comune nu sunt realizate sau nu sunt realizate 
satisfăcător de către Uniune sau dacă ele consideră 
că nu mai există obiective comune care să justifice 
atribuirea acelor competenţe Uniunii sau dacă 
ele consideră ineficientă sau contrară ius cogens 
însăşi existenţa Uniunii şi hotărăsc prin tratat să 
o desfiinţeze. 
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(aşa cum se consideră în dreptul internaţional a fi 
domeniul ţinând de regimul străinilor, de azil, vize, 

PUNCTE DE VEDERE



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2010122

imigraţie, care presupune, ca şi regimul cetăţeniei,  o 
exercitare a suveranităţii statului prin excelenţă).

9 În virtutea art. 46A/TUE, în modificarea tratatului În virtutea art. 46A/TUE, în modificarea tratatului 
de la Lisabona. Deci, UE are capacitate juridică 
europeană şi internaţională însă una limitată faţă 
de state, deoarece ea nu este suverană, rămânând 
fundamental, o creaţie a statelor, limitată la exercitarea 
strictă a competenţelor stabilite de acestea prin tratat. 

10 Art. 2/TUE, paragraful 5, în modificarea Art. 2/TUE, paragraful 5,  în modificarea 
Tratatului de la Lisabona. 

11 Irina MOROIANU ZLATESCU, Radu C. Irina MOROIANU ZLATESCU, Radu C. 
DEMETRESCU, Drept instituţional european, 
Editura Olimp, Bucureşti, 1999, p. 194. 

12 Şi de aici începe marea dezvoltare a domeniului 
juridic, care trebuie să includă, obligatoriu, elemente 
de protecţie a identităţii spirituale, religioase, morale, 
a omului. Juriştii trebuie să protejeze şi mai mult, în 
secolul al XXI-lea ca secol desacralizat, materialist, 
dimensiunea spirituală a omului. Între drepturile 
omului, secolul al XXI-lea va putea aduce o mare 
dezvoltare a  libertăţilor de opinie, religie, conştiinţă, 
pe care le are orice persoană, indiferent de 
apartenenţa ţării sale la o entitate de integrare sau 
nu. Ar fi de recomandat o Convenţie Internaţională 
împotriva practicilor biometrice (sub egida ONU sau 
OSCE), iniţiată de statele cu puternică identitate 
religioasă dar şi de cele seculare, care condamnă 
derivele totalitariste electronice din secolul al XXI-
lea şi apără statul de drept, democraţia şi drepturile 
omului la nivel internaţional. 

13 Vezi România, Bulgaria, Grecia, Slovenia, 
Slovacia, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, ţări 
tradiţional apărătoare ale creştinătăţii răsăritene 
europene.
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(care ar afecta adânc chestiunea suveranităţii statului) 
propusă de CJUE, limitându-se a recunoaşte doar 
„competenţe” pe care statele le „atribuie” (iar o evocare 
implicită a caracterului lor suveran, a deciziei lor libere, 
cât şi a caracterului juridic derivat al UE, de creaţie a 
statelor, deci de  entitate subordonată, ca şi orice OI, 
voinţei  suverane a statelor care sunt arhitecţii săi şi care 
îi pot pune capăt, tocmai în virtutea suveranităţii lor, 
peste orice fel de decizie contrară a CJUE). 

15 Care reprezintă, pentru întreg dreptul 
internaţional, ius cogens. Deci nici ordinea de drept 
european, calificată de CJUE ca ordine specifică „de 
drept internaţional”, nu poate să se sustragă, în ciuda 
caracterului său specific, autonom sau de integrare, 
de la protecţia drepturilor omului (în speţă, a libertăţii 

religioase, de gândire şi de conştiinţă, invocată de o 
persoană de pe teritoriul UE împotriva emiterii actelor 
biometrice de orice fel). 

16 Obligaţia UE de a respecta drepturile omului 
nu apare numai în relaţie cu statele membre şi pe 
planul ordinii sale de drept european ci este extinsă 
şi în relaţia cu statele terţe (art. 2/TUE, în modificarea 
Tratatului de la Lisabona). Mai mult, prin acest 
articol, UE îşi asumă şi obligaţia, în ceea ce priveşte 
protecţia drepturilor omului, în relaţia cu statele terţe, 
pentru „respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului 
internaţional, inclusiv la respectarea principiilor Cartei 
ONU”. Deci referirea la Înalta Civilizaţie Juridică a 
secolului al XXI-lea, cea bazată pe drepturile omului 
este una obligatorie pentru legalitatea Uniunii în plan 
internaţional. A minori, este ilogic ca Uniunea să nu 
respecte în relaţia cu statele membre şi cu cetăţenii 
europeni ceea ce ea îşi asumă în relaţia cu statele terţe. 
Deci ea nu poate instaura un spaţiu totalitar, poliţienesc, 
bazat pe biometrie, fără a nu încălca în esenţa sa şi în 
litera sa, alături de numeroase articole din tratatul de la 
Lisabona, şi acest articol de bază.

17 Dacă s-au format şi tribunale penale internaţi-
onale pentru judecarea crimelor de război şi a cri-
melor împotriva umanităţii (acuzaţiile de genocid) 
pentru liderii anumitor ţări, pe acelaşi principiu (încăl-
carea drepturilor omului, anularea libertăţii şi a demni-
tăţii omului prin reglementări şi practici biometrice) se 
pot înfiinţa tribunale penale internaţionale şi europe-
ne pentru judecarea atât a liderilor UE cât şi a celor 
naţionali, în această privinţă, şi pentru încălcarea, 
prin biometrie, a caracterului democratic, de stat de 
drept şi a respectării drepturilor omului pe teritoriul 
UE, transformat, se vede, din ce în ce mai mult, într-un 
spaţiu totalitar, în care cetăţenii săi sunt trataţi ca nişte 
prizionieri sau ca nişte potenţiali infractori de un regim 
poliţienesc european. Acesta începe să fie instaurat de 
facto în UE prin scoaterea din context şi absolutiza-
rea unor prevederi referitoare la spaţiul de libertate, 
securitate, justiţie, unde dimensiunea de securitate 
serveşte ca pretext, total ilegal, de a desfiinţa în în-
săşi esenţa lor, drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului, aflat în teritoriul UE. 

18 Este un lucru deja recunoscut în doctrina de 
drept european, că materia drepturilor omului ţine de 
competenţa internă a statelor, potrivit calităţii lor de 
membre ale Consiliului Europei şi de state semnatare 
ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului dar 
şi potrivit propriilor lor constituţii. Dar, pentru a nu 
se naşte posibilitatea unor abuzuri de putere din 
partea instituţiilor UE în exercitarea atribuţiilor 
lor, lezându-se drepturile particularilor,  problema 
protecţiei drepturilor omului se pune şi la nivel 
juridic european (în sistemul jurisdicţional al UE). 
Astfel, CJUE a recunoscut că „respectarea drepturilor 
fundamentale face parte integrantă din principiile 
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generale ale dreptului căruia Curtea îi asigură 
respectarea”. CJUE a mai recunoscut şi că „protecţia 
acestor drepturi, inspirându-se în întregime din 
tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, 
trebuie asigurată în cadrul structurii şi obiectivelor 
Comunităţii”. Iată, deci, o consacrare a protecţiei 
comunitare a drepturilor omului, luată pe cale pretoriană 
(anterior intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona) 
şi ulterior, înscrisă în acest tratat. A se vedea Irina 
MOROIANU ZLĂTESCU, Radu C. DEMETRESCU, 
op. cit., pp. 159-160. 

19 Potrivit ierarhiei din ordinea de drept european. 
A se vedea şi Irina MOROIANU ZLĂTESCU, Radu C. 
DEMETRESCU, op. cit., p. 143. 

20 Pe baza art. 6/TUE, în modificarea Tratatului de 
la Lisabona, paragrafele 2 şi 3.  

21 A se vedea şi doctrina de drept european, care 
vorbeşte despre principiul specialităţii (aplicabil 
organizaţiilor internaţionale în dreptul internaţional 
dar şi Comunităţilor Europene, iniţial, şi, acum, noii 
UE, create prin tratatul de la Lisabona). Cf. Iordan 
Gh. BĂRBULESCU, De la Comunităţile  Europene 
la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană: 
aprofundare şi extindere, Editura Trei, Bucureşti, 
2001, p. 87. Ca şi alte organe ale unor organizaţii 
internaţionale, instituţiile UE au doar competenţe 
de atribuţii, nu competenţe depline, precum statele. 
Instituţiile UE nu pot avea competenţe generale, ele 
fiind obligate să funcţioneze strict în limitele fixate de 
state. Or, aceste instituţii nu pot trece peste capul 
statelor, nici în zonele de competenţe partajate (cum 
e spaţiul de libertate, securitate şi justiţie), pentru 
a adopta acte contrare drepturilor omului (cum se 
întâmplă cu actele biometrice). 

22 Uniunea se bazează pe respectarea drepturilor 
omului, le preia în ordinea sa de drept însă aceasta nu 
înseamnă să înceapă să dea acte juridice prin instituţiile 
sale sau să exercite competenţe în acest domeniu, 
în sensul de a răstălmăci, modifica, schimba, 
restricţiona sau, mai rău, de a încălca sau desfiinţa 
drepturile omului, aşa cum sunt ele protejate în 
dreptul internaţional. CJUE introduce o răspundere 
a UE pentru încălcări ale drepturilor omului aduse 
particularilor, însă, trebuie reţinut că acesta este un 
domeniu în care UE nu poate avea inovaţii de genul 
emiterii de acte biometrice şi niciun fel de alte inovaţii 
care să afecteze în orice fel domeniul drepturilor 

omului. În TFUE, în setul de competenţe partajate 
sau exclusive ale UE nu există specificat domeniul 
drepturilor omului. Or, unde statele nu au atribuit 
prin tratate competenţe Uniunii, rezultă că ea nu este 
competentă de a emite acte sau de a lua acţiuni, peste 
capul statelor. Chiar promovarea drepturilor omului în 
statele terţe (art. 2, paragraful 5/TUE, în modificarea 
Tratatului de la Lisabona) este o acţiune care priveşte 
prioritar statele membre, deoarece este vorba de 
domeniul universal al drepturilor omului, de unicul, 
baza întregului drept internaţional. Această obligaţie 
juridică a UE este exercitată prin statele  membre 
şi politica externă comună europeană însă rămâne 
fundamental, un domeniu care reclamă înainte de 
toate, implicarea statelor, ca subiecte suverane de 
drept internaţional şi prin ele, a Uniunii, ca subiect 
derivat de drept internaţional. În  afara voinţei statelor, 
UE nu poate exercita nicio competenţă în domeniul 
drepturilor omului. Apoi, UE nu poate încălca 
drepturile omului (obligaţie de abstenţiune, reieşind din 
corelarea art. 1a/TUE şi a art. 2, paragraful 5/TUE). 

23  Dacă UE ar aplica pe teritoriul său o protecţie 
mai mică pentru ius cogens, atunci ar intra în vigoare 
legile interne şi documentele internaţionale care conferă 
persoanei umane, în virtutea caracterului universal al 
drepturilor omului, protecţia juridică directă şi cea 
mai extinsă, cea mai favorabilă. Această protecţie este 
acordată omului, în ciuda devierii UE, prin dreptul 
internaţional, în mod direct, prin calitatea statului 
membru UE de subiect de drept originar, principal, 
suveran de drept internaţional, prin care el a ratificat 
tratatele internaţionale şi alte documente juridice în 
materia drepturilor omului. Dacă ar aplica restrictiv ius 
cogens în ordinea de drept european, şi mai ales, dacă 
ar recomanda sau ar impune prin actele  instituţiilor 
sale, statelor membre să adopte o viziune restrictivă 
asupra ius cogens, una subordonată scopurilor de 
integrare europeană, atunci aceasta nu este altceva 
decât o afectare a esenţei valorilor pe care UE a 
spus că se întemeiază în art. 1a/TUE, în modificarea 
Tratatului de la Lisabona. UE s-ar transforma într-
un regim represiv, poliţienesc, care, după o etapă de 
restricţionare a drepturilor omului pe teritoriul său, 
ar intra de-a dreptul în etapa represivă pe faţă, adică 
de nerecunoaştere a ius cogens, conform unei viziuni 
schizoide, degenerate, de integrare ruptă complet de 
dreptul internaţional.

Mădălina Virginia ANTONESCU (vam55ro@yahoo.com, madyantonescu@gmail.com, http://
www.madalina-antonescu.eu) a obţinut titlul de Doctor în Drept European, la Facultatea de Drept 
a Universităţii din Bucureşti. Este autoarea a mai multe cărţi, printre care şi: „Uniunea Europeană 
– un imperiu modern?” (2005), „Uniunea Europeană, imperii antice şi imperii medievale. Studiu 
comparativ” (2008), „Uniunea Europeană şi organizaţiile internaţionale. Studiu comparativ 
al dreptului internaţional” (2009), „Instituţiile UE în era post-Nisa. O perspectivă a dreptului 
constituţional” (2008).
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NOTE DE LECTURĂ

GEOSTRATEGIE

Lucrarea „Geostrategie”, apărută sub egida 
Editurii Centrului Teritorial al Armatei, în anul 
2009, este o lucrare de referinţă scrisă de un expert 
al domeniului.

Autorul lucrării, general-locotenent profesor 
universitar doctor Teodor Frunzeti este 
comandantul şi rectorul Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”, profesor îndrumător de doctorat 
şi profesor asociat la mai multe universităţi. 
Deţine două doctorate, unul în ştiinţe militare şi 
unul în ştiinţe politice, este membru corespondent 
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
autor a 13 cărţi cu tematică militară şi numeroase 
articole publicate în reviste de specialitate sau la 
sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale. 

Lucrarea de faţă cuprinde 17 capitole, precedate 
de o introducere şi succedate de o bibliografie 
vastă. În cele 405 pagini, autorul subliniază că, 
„geostrategia, ca teorie şi disciplină ştiinţifică, are 
în ziua de astăzi un rol important în a umaniza 
gestionarea puterii în mediul internaţional şi 

global. Ea are rolul de a demonstra modul în care 
principalii actori – statali şi nonstatali – gestionează 
puterea în funcţie de caracteristicile specifice 
mediului geografic şi natural şi în care elaborează 
şi aplică strategii de acţiune specifice utilizării 
instrumentelor de putere, adaptat potenţialului 
fiecăruia în parte”.

În lucrarea amintită, autorul face o incursiune 
în istoria geostrategiei pentru a familiariza citito-
rul cu domeniul abordat după care se focalizează 
pe elementele de consistenţă ale înţelegerii geo-
strategiei contemporane, la nivelul principalilor 
actori şi al fenomenelor caracteristice perioadei 
pe care o traversăm. Unul dintre punctele forte ale 
lucrării este constituit de faptul că aceasta cuprin-
de o istorie a geostrategiei foarte bine realizată şi 
documentată, cu un studiu aprofundat al definiţii-
lor date acestui concept de marii geopoliticieni ai 
secolului trecut. Pentru a se face înţeles, autorul 
precizează conţinutul unor noţiuni fundamentale 
cum ar fi geografia politică, geopolitica şi geo-
strategia, evidenţiind relaţiile de interdependenţă 
dintre acestea. Nu sunt uitaţi nici autorii români 
care au avut preocupări în domeniul geopoliticii 
şi geostrategiei.

Capitolele II, III şi IV sunt consacrate puterii, 
analizei acesteia în relaţiile internaţionale, sursele 
şi instrumentele de putere ale statelor, dar şi analizei 
actorilor nonstatali în ecuaţia mondială a puterii. 
După o cercetare amănunţită a instrumentelor pe 
care puterea le foloseşte pe plan internaţional sunt 
enunţate conceptele şi caracteristicile actorilor 
nonstatali.

În capitolul al V-lea, este abordată problema-
tica organizaţiilor internaţionale şi rolul lor în 
gestionarea securităţii internaţionale. Aici autorul 
analizează caracteristicile mediului de securitate 
actual, vulnerabilităţile, ameninţările şi riscurile în 



IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2010 12�

sistemul global, terorismul internaţional, problema 
proliferării armelor de distrugere în masă, conflic-
tele interetnice şi interreligioase, crima organizată, 
dar şi problemele de mediu, decalajele de dezvol-
tare, tendinţele din mediul actual de securitate şi 
subliniază rolul organizaţiilor internaţionale în 
condiţiile globalizării. „Organizaţiile internaţiona-
le reprezintă cele mai importante forţe în coordo-
narea acţiunilor şi cooperare în domenii, precum 
cel politic, economic, social, militar sau cultural”. 
Autorul face un scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei 
organizaţiilor internaţionale, defineşte principalele 
tipuri de organizaţii internaţionale şi analizează pe 
scurt principalele instituţii de securitate. 

Al VI-lea capitol este consacrat globalizării 
şi regionalizării. Sunt studiate conceptul de glo-
balizare, aspectele globalizării, oportunităţile şi 
provocările acesteia, dar şi regionalismul şi mul-
tilateralismul în contextul globalizării economice 
şi este subliniată importanţa acordurilor comerci-
ale regionale. Un subcapitol este rezervat situaţiei 
României în contextul globalizării şi sunt eviden-
ţiate problemele cu care ţara se confruntă în si-
tuaţia actualei crizei economice mondiale. Toto-
dată, sunt analizate raporturile dintre globalizare 
şi regionalizare în economia mondială şi situaţia 
României între globalizare şi regionalizare. „Glo-
balizarea uneşte şi dezbină, apropie şi desparte, 
omogenizează dar şi diversifică, coagulează, dar 
şi fărâmiţează, sporeşte bogăţia, dar extinde şi aria 
sărăciei.”

În capitolele VII şi VIII, este abordată 
geostrategia resurselor energetice, dar şi a 
puterii acestora. Se ştie că în ultimii ani bătălia 
pentru resurse a devenit din ce în ce mai aprigă, 
petrolul, principala resursă energetică folosită pe 
plan mondial, fiind sursa majorităţii conflictelor 
ultimului secol. Sunt studiate principalele rezerve 
actuale de petrol, dar şi principalii consumatori, 
preţul petrolului, principalele puteri energetice 
şi problemele apărute în lupta pentru deţinerea 
controlului acestor resurse.

Un capitol aparte este dedicat efectelor actuale 
ale crizei economico-financiare asupra securităţii 
internaţionale. Autorul face o succintă prezenta-
re a începuturilor crizei economice şi a extinderii 
acesteia la nivel internaţional asemeni unui joc de 
puzzle perfect, fără a rata nici o piesă de pe tablă. 
O parte a acestui capitol este rezervată Europei în 
situaţia crizei financiare globale, dar şi modului în 
care această criză marchează România, afectând 

securitatea naţională şi dezvoltarea economică a 
ţării. 

Următoarele cinci capitole (X, XI, XII, XIII, 
XIV) sunt consacrate analizei geostrategiei celor 
mai puternice state ale lumii (SUA) sau a unor sta-
te a căror dezvoltare economică din ultima perioa-
dă (pe timpul crizei gobale) a cunoscut un avânt 
nemaiîntâlnit (China, Rusia, India, Pakistan). 
Aceste state s-au concentrat îndeosebi pe deţine-
rea controlului resurselor energetice (SUA) sau, 
în cazul Chinei, care evitând conflictele a stabilit 
alianţe avantajoase, îndeosebi cu statele din zonă, 
în condiţiile unei politici economice mai liberale. 
Spre deosebire de celelalte ţări, dezvoltarea eco-
nomică a Indiei se datorează „acceptării plurali-
tăţii şi multiculturalismului”, dar şi investiţiei în 
cercetare şi dezvoltarea învăţământului. În ceea 
ce priveşte Pakistanul, acestă ţară „reprezintă un 
important punct geostrategic în contextul relaţii-
lor internaţionale. Bogăţiile deţinute în teritoriul 
acesteia reprezintă un puternic punct de atracţie, 
iar poziţia geografică reprezintă o importanţă de-
osebită în contextul interconexării cu celelalte 
puncte importante ale lumii”.

Capitolele XV şi XVI au fost rezervate geo-
strategiei celor mai puternice organizaţii interna-
ţionale – NATO şi UE. Autorul prezintă succint 
istoricul şi relaţiile acestora cu alte organizaţii in-
ternaţionale, dar şi rolul şi importanţa acestora în 
menţinerea securităţii la nivel mondial.

Ultimul capitol este dedicat analizei 
vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor în 
sistemul global. „Vulnerabilităţile, ameninţările 
şi riscurile se analizează îndeobşte în raport cu 
tendinţele economice, politice, militare, ştiinţifice 
şi culturale etc. în scheme ce includ raporturi/
balanţe de putere, interese, scopuri etc.”.

Lucrarea este deosebit de bine structurată şi 
abordează problemele lumii contemporane. Totuşi, 
în opinia noastră, demersul ar putea fi completat, 
pe viitor, şi cu abordarea din aceeaşi perspectivă 
a problemelor tuturor resurselor, unele dintre ele 
(de exemplu apa) fiind mult mai necesare decât 
petrolul. 

Lucrarea de faţă este utilă tuturor celor cu 
preocupări în domeniu, poate fi considerată un 
bun suport de curs în cadrul studiilor aprofundate 
dar şi un bun instrument de lucru în cercetarea 
ştiinţifică.

                 I. C.

NOTE DE LECTURĂ
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AGENDA CSSAS

Cel mai recent studiu publicat în cadrul Centrului este ,,Provocări actuale 
pentru securitatea europeană”.”.. 

În această toamnă Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitaten această toamnă Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate 
aniversează 10 ani de la înfiinţare. Acest eveniment va fi sărbătorit în luna 
noiembrie, când va fi organizată cea mai importantă activitate ştiinţifică 
a CSSAS, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare 
internaţională, ce se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie şi va avea 
ca temă „Impactul evoluţiei relaţiilor internaţionale asupra mediului de„Impactul evoluţiei relaţiilor internaţionale asupra mediului de 
securitate”.”.. 

La activitate au fost invitaţi să participe reprezentanţi de la: Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul 
Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Externe, cadre 
didactice şi  cercetători din instituţii de învăţământ şi cercetare militare şi 
civile, reprezentanţi ai organismelor neguvernamentale dar şi colaboratori 
ai Centrului, cercetători şi cadre didactice, de la universităţi şi institute 
similare  din Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Moldova, Grecia, 
Italia, Albania, Croaţia, Ucraina, Estonia, Spania. 

În cadrul secţiunilor vor fi abordate următoarele tematici: evoluţia 
relaţiilor internaţionale în contextul actualei crize globale; provocări 
pentru mediul de securitate; rolul organizaţiilor internaţionale; cooperare 
şi competiţie – impactul asupra mediului de securitate.

Informaţii despre condiţiile de participare la această sesiune şi programul 
activităţii sunt publicate pe site-ul http://cssas.unap.ro. Persoanele 
care doresc să participe la activitate se pot înscrie până la data de �0 
octombrie.

Irina CUCU
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IMPACT STRATEGIC

ÎN ATENŢIA AUTORILOR

La selecţia articolelor se au în vedere: circumscrierea în aria tematică a revistei, 
actualitatea subiectului, noutatea şi originalitatea, conţinutul ştiinţific al materialului, 
ca şi adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă. Articolul nu trebuie să conţină 
conotaţii politice de partid.

Evaluarea ştiinţifică a textelor se va face de către doi referenţi ştiinţifici cu grad 
profesional de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I. Conţinutul textului 
trimis spre publicare nu trebuie să fi apărut anterior în alte reviste, în format tipărit sau 
online. 

Articolul, elaborat în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională (engleză, 
franceză), poate conţine maximum 10-1� pagini (6.000 – 7.000 cuvinte) şi trebuie să 
fie redactat în format electronic şi pe hârtie A4, cu font Times New Roman, corp 1�, cu 
spaţierea la un rând, iar tabelele şi schemele transpuse pe pagini separate. 

Textul trebuie să fie precedat de un rezumat de maximum �50 cuvinte în limbile 
română şi engleză şi cel mult 10 cuvinte-cheie. Materialele să fie semnate cu gradul 
ştiinţific, numele şi prenumele autorului, instituţia de care aparţine şi să se încheie cu 
un curriculum vitae care să includă următoarele elemente: o scurtă biografie, listă de 
lucrări personale, anul şi locul naşterii, adresă, oraş, cod poştal, ţară, numere de telefon 
şi fax, adresă de e-mail şi o fotografie în format jpeg.

Trimiterile bibliografice se fac la sfârşitul materialului şi trebuie să respecte regulile 
internaţionale. Autorii pot publica doar un articol pe număr.

Textul trebuie să prezinte o structură uşor identificabilă, cu titluri (eventual subtitluri) 
reflectând această structură. Abrevierile vor fi indicate în text la prima apariţie. În 
continuare, denumirea întreagă nu va mai fi repetată. Este de dorit ca articolele să se 
încheie cu câteva concluzii mai importante, privind avansul realizat în cunoaştere prin 
cercetarea respectivă.

Articolele nu vor conţine informaţii clasificate.
Revista neavând scop lucrativ, articolele nu vor fi remunerate.
Aşteptăm propuneri de articole din partea tuturor celor care sunt interesaţi să 

publice în IMPACT STRATEGIC. Acestea trebuie să îndeplinească toate condiţiile 
menţionate mai sus şi să fie de interes pentru comunitatea ştiinţifică internaţională. 
Pentru aceasta, este necesar ca sursele de documentare folosite în elaborarea 
materialelor să cuprindă şi lucrări sau publicaţii de prestigiu, de largă recunoaştere 
naţională şi internaţională.

Adresa noastră este: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Centrul de Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate (revista „Impact Strategic“), Bucureşti, Şoseaua 
Panduri nr. 68-7�, Sectorul 5, Telefon: (0�1)�19.56.49; Fax: (0�1)�19.55.9�, E-mail: 
cssas@unap.ro; Adresă web: http://cssas.unap.ro; http://impactstrategic.unap.ro.
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La nouă ani de la apariţie, revista IMPACT STRATEGIC a Centrului de 
Studii Strategice de Apărare şi Securitate, din cadrul Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I“, se prezintă ca o publicaţie ştiinţifică trimestrială, 
recunoscută pe plan naţional şi cunoscută pe plan internaţional pentru 
aria tematică complexă abordată – actualitate politico-militară, strategii 
de securitate, strategie militară, politici, strategii şi acţiuni NATO şi UE, 
societate informaţională, problematica păcii şi a războiului viitorului. 
Cititorii găsesc în paginile ei analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, 
puncte de vedere, precum şi o rubrică specială, intitulată „Eveniment 
strategic“, în care se studiază impactul strategic al dinamicii acţiunilor pe 
plan naţional, regional şi global.

IMPACT STRATEGIC numără între colaboratorii săi personalităţi de 
marcă din domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior militar 
şi civil, naţional şi internaţional, din structurile Ministerului român al 
Apărării Naţionale, Statul Major General, statele majore ale categoriilor 
de forţe ale armatei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 
Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte instituţii ale statului, organizaţii 
neguvernamentale, firme etc. 

Recunoaşterea internaţională a calităţii revistei este confirmată de 
difuzarea ei pe site-urile unor prestigioase instituţii de peste hotare (Defence 
Guide, în colaborare cu Institutul Elen de Studii Strategice; Institutul pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul din Republica Moldova - Biblioteca 
virtuală „Politics – security“ etc.). De asemenea, revista este inclusă în 
baze de date internaţionale: CEEOL - Central and Eastern European Online 
Library, Germania, IndexCopernicus International, Polonia.

Publicaţia este apreciată, pentru standardul de calitate, de către Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, 
prin clasificarea la categoria B+, ca revistă ce deţine potenţialul necesar 
obţinerii recunoaşterii internaţionale.

Oglindă fidelă a gândirii militare româneşti şi străine actuale, IMPACT 
STRATEGIC este un forum reprezentativ de reflecţie şi dezbatere aprofundată 
a problematicii strategiei şi securităţii în comunitatea ştiinţifică şi academică 
naţională şi internaţională.

În prezent, IMPACT STRATEGIC se tipăreşte concomitent în două ediţii: 
una în limba română şi alta în limba engleză, şi se difuzează în mediul 
ştiinţific şi academic din ţară şi străinătate, ca şi în principalele instituţii 
din sfera securităţii şi apărării.
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