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PARTENERIATUL ESTIC – 
INSTRUMENT DE CONSOLIDARE  

A POLITICII DE VECINĂTATE A UE
     Dr. Florian RÂPAN

Modalitate consolidată de extindere a politicii 
de vecinătate a UE, Parteneriatul Estic, pe cale 
de a se lansa în această primăvară la Praga, 
orientează preocupările de cooperare ale 
organizaţiei europene spre zona extinsă al Mării 
Negre şi zona Caucazului, operaţionalizând o 
soluţie care, prin strângerea legăturilor politice 
şi economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, va 
contribui, se estimează, la propagarea stabilităţii 
şi securităţii în spaţiul răsăritean, dominat de 
provocări şi ameninţări numeroase, al fostelor 
republici sovietice. Realizările anterioare din 
sfera politicii europene de vecinătate pot constitui 
o garanţie a unei evoluţii pozitive a statelor în 
cuprinsul noii iniţiative, ca urmare a implicării 
active, multilaterale a Uniunii în problemele 
vecinătăţii estice. 

Noul forum regional de cooperare multilaterală, 
considerat o prioritate a preşedinţiei cehe a 
Uniunii, aspiră să adâncească dimensiunea estică 
a politicii europene de vecinătate, completând, 
astfel, instrumentele existente, ca Sinergia Mării 
Negre, iniţiativă românească deschizătoare de 
drumuri în soluţionarea problemelor spaţiului 
ponto-caspic, cu această iniţiativă, ce are ca autori 
Polonia şi Suedia şi promite o cooperare mai 
strânsă cu statele respective, care speră să obţină 
din aceasta un sprijin real pentru o eventuală 
aderare. 

Abordând acest subiect înaintea summit-ului 
dedicat Parteneriatului Estic, din luna mai, ne-
am oprit, în rândurile de faţă, la impactul estimat 
al iniţiativei asupra statelor respective şi efectul 
scontat al acesteia asupra stabilităţii şi securităţii 
UE.

Cuvinte-cheie: UE, stabilitate, dezvoltare, 
Parteneriat Estic.

1. Deschiderea unui nou capitol în relaţiile  
cu vecinii răsăriteni

 Analiza tuturor elementelor ce formează 
substanţa Parteneriatului Estic reliefează o dublă 
determinare: pe de o parte, dorinţa liber exprimată 
a statelor foste sovietice din arealul Mării Negre şi 
spaţiul caspic de a se apropia şi, dacă se poate, de a 
accede în UE, iar pe de altă parte, cum menţionează 
şi comunicarea Bruxellesului, interesul vital al 
organizaţiei europene de a contribui la dezvoltarea 
stabilităţii, la îmbunătăţirea guvernării şi la 
susţinerea dezvoltării economice la frontierele sale 
estice. 

Comisia Europeană îşi sprijină propunerea cu 
privire la crearea noului instrument - Parteneriatul 
Estic – pe argumentul că acesta va reprezenta o 
nouă etapă în relaţiile UE cu Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Parteneriatul 
ambiţionează să adâncească nivelul de angajare 
politică, inclusiv perspectiva tranziţiei la o nouă 
generaţie de acorduri de asociere, să realizeze o 
integrare extinsă în economia UE, să faciliteze 
călătoriile cetăţenilor din această regiune către 
UE, cu condiţia îndeplinirii anumitor cerinţe de 
securitate, să stabilească modalităţi mai concrete 
de asigurare a securităţii energetice, care să fie 
avantajoase pentru toate părţile implicate, să crească 
nivelul de asistenţă financiară. UE îşi propune 
să sprijine într-o mai mare măsură eforturile de 
reformă ale partenerilor săi, prin intermediul unui 
nou program global de consolidare instituţională 
şi al unei noi dimensiuni multilaterale, care va 
permite formularea unui răspuns solidar în cadrul 
parteneriatului la provocările comune. Viitorul 
parteneriat cuprinde noi măsuri de sprijinire a 
dezvoltării sociale şi economice a celor şase ţări 
vizate, precum şi cinci iniţiative emblematice care 
vor demonstra în mod concret sprijinul UE.
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Iniţiativa actuală are un evident caracter de 
continuitate, trăgându-şi seva din cunoscuta politică 
europeană de vecinătate (PEV). Astfel, în efortul de 
devenire a sa ca actor global, Uniunea îşi propunea, 
în 2003, o strategie de gestionare a schimbării, 
care, în perspectiva extinderii organizaţiei, să-i 
permită să abordeze problemele în registrul „noi 
împreună“. Între elementele-cheie, aceasta aşeza 
şi problema dezvoltării parteneriatului cu vecinii 
europeni, în cadrul unei politici de vecinătate care 
să propage prosperitatea şi stabilitatea în jurul său, 
pe măsură ce frontierele organizaţiei se extind.

Procesul se preconiza că va asigura o securitate 
mai mare cetăţenilor Europei, dar şi o creştere a 
autorităţii, coerenţei şi influenţei UE pe arena 
internaţională. Prin politica de vecinătate, se 
atribuiau atunci atuuri sporite statelor de la 
graniţa de sud-est a Uniunii. Pentru a evita noi 
procese de fragmentare a continentului, potenţial 
destabilizante, Uniunea crea o „zonă de liber 
schimb“, ce se considera că ar putea genera o 
integrare completă din punct de vedere economic 
pentru ţări vecine, ca Rusia, Ucraina, Belarus, 
Republica Moldova, Georgia, Armenia şi 
Azerbaidjan, ori mediteraneene, statele membre 
sau candidate de la frontiera estică şi sudică a UE 
găsind o oportunitate sporită de participare mai 
activă la dezvoltarea şi stabilitatea zonei.

Politicii de vecinătate i s-a atribuit din start un 
rol important în stabilitatea regională, care, se ştie, 
este direct condiţionată de constrângerile interne 
şi externe ale statelor mai puţin dezvoltate care 
aspiră la statutul de membru al UE: lipsa resurselor 
naturale, problemele demografice, economice, 
sociale, concurenţa pe pieţele externe globalizate, 
migraţia necontrolată, terorismul şi crima 
organizată etc. Lansată înainte de extinderea cu 
cele zece state a organizaţiei europene, PEV a vrut 
să creeze, în cadrul PESC, o zonă de nivel ridicat de 
cooperare economică şi integrare politică, care să 
promoveze stabilitatea, securitatea şi prosperitatea 
comună în interiorul Uniunii şi la frontierele sale, 
făcând din vecinii săi „viitori aliaţi“. Ca dovadă, 
Planurile de acţiune ce aveau să fie încheiate cu 
statele de vecinătate vizau dialogul politic al luptei 
cu terorismul şi teroarea ADM, cooperarea pe 
probleme ale migraţiei, traficului de fiinţe umane, 
economice şi sociale stringente, dar şi energetice, 
de transport şi de mediu. Iniţiativa propunea 
statelor învecinate cu Europa lărgită obiectivul 
global de a avea un nivel identic cu cel al ţărilor 

aderente, cu excepţia obligaţiilor financiare şi a 
participării la instituţii. 

În doar câţiva ani, UE a încheiat, pe dimensiunea 
PEV, Acorduri de parteneriat şi cooperare cu vecinii 
din Est şi Acorduri de asociere cu cei din Sud, în 
prezent fiind incluse în iniţiativă Algeria, Armenia, 
Azerbaidjan, Republica Belarus, Egipt, Georgia, 
Israel, Iordania, Liban, Libia, Republica Moldova, 
Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia şi 
Ucraina. Rusia nu este încă asociată la PEV, dar 
are încheiat un parteneriat strategic specific cu UE, 
în curs de a fi renegociat, sub forma unui acord 
de parteneriat întărit, după ce discuţiile la acord au 
fost întrerupte, la 1 septembrie trecut, ca urmare a 
conflictului ruso-georgian din august 2008.

După cum se ştie, preşedinţia germană a Uniunii 
a iniţiat şi pus în mişcare, în primul semestru 
al anului 2007, o variantă nouă, îmbunătăţită a 
PEV, numită PEV Plus, în care opţiunile germane 
fac distincţie între „vecinii Europei“ - care 
includ şi statele din Est, dar şi pe cele din sudul 
continentului - şi „vecinii europeni“, care se referă 
numai la statele foste sovietice. Iniţiativa germană 
era orientată mai ales spre spaţiul Caucazului, 
subliniind necesitatea ca statele de aici, dar şi R. 
Moldova, Ucraina şi Belarus să beneficieze de o 
integrare mai tangibilă în structurile europene1.

PEV Plus trebuia să genereze, au subliniat 
analiştii2, un parteneriat al modernizării între 
UE şi ţările din Est, ca şi din Caucaz, care să le 
ofere fonduri pentru o veritabilă transformare 
de profunzime. Organizaţia a extins cooperarea 
şi zona de securitate de la periferia Europei spre 
Estul caucazian şi asiatic, motivate de existenţa 
unor ameninţări reale reprezentate de situaţiile 
conflictuale din regiune şi potenţialul de piaţă oferit 
de expansiunea economiei europene, propunându-
şi să lupte cu problemele interne ale acestor state, 
legate de debilitatea instituţiilor, gradul ridicat de 
corupţie, dificultăţile democratizării, dezvoltarea 
insuficientă, nerespectarea drepturilor omului, 
nerealizarea statului de drept şi, în acelaşi timp, cu 
conflictele latente din zonă, susceptibile a reînvia 
în orice moment, şi cu incapacitatea puterii de a 
stăpâni crizele ce apar pe neaşteptate. În context, 
UE era preocupată de controlul ameninţărilor 
de joasă intensitate la adresa securităţii, ca şi de 
stoparea expansiunii terorismului, de prevenirea 
diseminării şi folosirii armei nucleare în regiune, de 
reducerea delicvenţei internaţionale şi a traficului 
ilicit de arme, droguri etc., precum şi de accesul 
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la resursele de hidrocarburi necesare asigurării cu 
energie a statelor membre ale organizaţiei.

Ulterior, relaţia dintre Estul continentului şi 
UE, legată de securitatea energetică a Europei, s-
a consolidat şi finalizat într-o strategie coerentă, 
numită Strategia pentru Asia Centrală, ce a 
declanşat acţiunile prin care organizaţia a oferit 
ansamblului partenerilor PEV, atât în est, cât şi în 
sud, o perspectivă clară de integrare comercială şi 
economică aprofundată în UE, mergând de la simplul 
liber schimb de bunuri şi servicii, la problema 
barierelor nontarifare şi până la o convergenţă 
totală asupra planului, a consolidat apropierea 
regională în Est, bazată pe cooperarea existentă în 
regiunea Mării Negre, a întărit cooperarea politică, 
asocierea partenerilor PEV la iniţiativele UE şi a 
jucat un rol mai activ în eforturile de reglementare 
a conflictelor în regiune3. 

Un capitol ataşat la această Strategie a fost cel 
referitor la „Sinergia Mării Negre“, contribuţie 
românească de orientare a interesului Uniunii 
spre spaţiul lărgit al Mării Negre, „o piaţă în 
expansiune cu potenţial de dezvoltare ridicat“ şi 
„o placă turnantă pentru fluxurile de energie şi 
de transport“. Aşa se face că acum, privind spre 
Est, organizaţia europeană are mai acut în atenţie 
probleme ca securitatea sa energetică şi proiectele 
de furnizare şi de transport ale gazelor naturale şi 
petrolului din Marea Caspică, prin Marea Neagră, 
în special prin crearea unui nou coridor energetic, 
alături de promovarea drepturilor omului, a 
democraţiei şi a bunei guvernări, de stoparea 
imigraţiei ilegale, a traficului de persoane şi a 
contrabandei, dezvoltarea transporturilor, inclusiv 
pe Dunăre, sau comerţului. 

La apariţia ideii noului Parteneriat Estic, care nu 
trebuie să ignore, ci, dimpotrivă, să completeze şi 
întregească formulele anterioare îmbrăţişate de PEV, 
PEV Plus, Strategia pentru Asia Centrală şi Sinergia 
Mării Negre, statele membre speră că impactul 
său asupra regiunilor vecine ale organizaţiei din 
Est va fi unul real, ce va întări efectiv stabilitatea, 
securitatea şi prosperitatea spaţiilor respective. De 
altfel, oficiali europeni4 văd ultimele două iniţiative 
care se asociază problematicii spaţiului complex 
şi lărgit al Pontului Euxin într-o unitate perfectă, 
întrucât, constată ei, există spaţiu suficient pentru 
ca cele două iniţiative care vizează dimensiunea 
estică a regiunii - Parteneriatul Estic şi Sinergia 
Mării Negre - să se dezvolte complementar şi să 
se susţină reciproc. Diplomaţia cehă apreciază că, 

prin obiective, Parteneriatul Estic este o iniţiativă 
mai extinsă decât iniţiativa regională reprezentată 
de Sinergia Mării Negre. Dacă în cadrul Sinergiei 
accentul cade pe libera circulaţie, prin Parteneriatul 
Oriental se va face o pregătire a statelor vizate 
pentru o aderare ulterioară la UE. Pe de altă parte, 
se consideră că Parteneriatul va beneficia de o 
gamă mai largă de instrumente. Interesul sporit 
al Uniunii faţă de spaţiul estic pleacă şi de la 
problematica independenţei energetice a Europei. 
În acest sens, Cehia intenţionează să organizeze, 
în prelungirea reuniunii din mai a Parteneriatului 
Estic, un al doilea summit, cu ţările-cheie pentru 
proiectul „coridorului sudic“ de transport al gazului 
de la Marea Caspică spre Europa. Printre ţările ce 
vor fi invitate aici se vor afla Georgia, Turcia şi 
Kazahstan. Problema „coridorului sudic“ – via 
proiectului Nabucco – doreşte să lege Caspica 
de Austria, prin Turcia, fapt ce a revenit, potrivit 
AFP, în centrul priorităţilor, odată cu recenta criză 
a gazului ruso-ucraineană, care a întărit voinţa 
europenilor de a-şi reduce dependenţa faţă de 
Moscova, diversificându-şi aprovizionările.

2. Parteneriatul Estic şi problemele celor şase 

Care va fi impactul noii iniţiative asupra 
Republicii Moldova, Ucrainei, Republicii Belarus, 
Georgiei, Armeniei şi Azerbaidjanului? Înainte de 
toate, „cheia“ pe care Parteneriatul Estic doreşte s-o 
pună la dispoziţia celor şase state vecine răsăritene 
face să renască speranţele de acces ale acestora 
în familia europeană. Şi nu fără justificare. Când 
aşteptarea în faţa „uşii“ organizaţiei se anunţa 
de lungă durată, iar pentru unele state, probabil, 
inutilă, şi când a obţine o unanimitate în rândul 
celor 27 în problema lărgirii este o întreprindere 
extrem de greoaie, mai ales dacă judecăm lucrurile 
din perspectiva crizei ample care zdruncină din 
temelii economia continentului, conceptul „nordic“ 
de colaborare cu UE, gândit ca o etapă de tranziţie 
la o nouă generaţie de acorduri de asociere, cu 
un anume specific pentru statele din spaţiul lărgit 
al Mării Negre şi Caspicii, se întrevede a fi un 
instrument de consolidare economică, politică şi 
socială, dar şi de securitate, care să aducă cu sine 
inclusiv o revigorare şi relansare a candidaturii 
la comunitatea europeană. Fără nicio ranchiună 
faţă de entităţi statale care, făcând parte cândva, 
ca republici unionale, din colosul de la răsărit, au 
înăbuşit, în 1968, „primăvara de la Praga“, Cehia, 

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/200910

aflată la conducerea preşedinţiei europene, este 
hotărâtă să le ofere celor şase state foste sovietice 
o altfel de „primăvară de la Praga“, cu posibilitatea 
de a le ancora mai strâns la sistemul economic şi 
de securitate al Occidentului, pentru a face faţă cu 
succes provocărilor actuale şi viitoare. 

Apariţia noii iniţiative se leagă nemijlocit de 
realitatea că hotarele estice ale Uniunii s-au mişcat, 
ca urmare a extinderilor succesive, făcând ca 
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldo-
va, Ucraina şi Belarus să devină noile vecine estice 
ale UE şi determinând, cum accentua comisarul 
pentru relaţii externe şi politica europeană de 
vecinătate, Benita Ferrero-Waldner5, oportunităţi 
reciproce, dar şi responsabilităţi – despre care stă 
mărturie conflictul din Georgia. Se ştie că statele 
europene partenere au un lung şir de probleme pe 
care se zbat să le rezolve, iar intensificarea relaţiilor 
cu UE poate reprezenta o bună modalitate de ieşire 
din dificultate. De aceea, toate aceste state şi-au 
exprimat interesul pentru apropierea de organizaţia 
europeană. Acum, organizaţia a decis că e timpul 
să sprijine aceste aspiraţii, să le acorde ajutorul şi 
know-how-ul democratic pentru a fi capabile să 
adere la Uniune.

Detalii asupra dimensiunii acestui sprijin 
le găsim în mesajul oficialului european, care 
menţionează faptul că Parteneriatul Estic, flexibil şi 
adaptat în dependenţă de necesităţile şi capacitatea 
fiecărui partener, va determina Uniunea Europeană 
să ofere asistenţa maximă posibilă, ţinând cont 
de realităţile politice curente. Organizaţia îşi 
propune în acest caz un angajament politic mult 
mai profund, vrea să acorde un ajutor mai activ 
pentru reformele democratice şi economice. 
Pentru a se asigura că fiecare dintre aceste ţări are 
capacitatea administrativă necesară de a beneficia 
de avantajele rezultate din ofertele UE, organizaţia 
vrea să dezvolte cadrul instituţional care să permită 
a fortifica resursele acolo unde este nevoie. Un 
semnal politic foarte important al angajamentului 
pe care Uniunea şi l-a asumat îl constituie decizia 
de a semna Acorduri de asociere cu cei care se 
conformează cu standardele internaţionale ce se 
referă la alegerile electorale. 

Pe de altă parte, este menţionat faptul că se 
vor stabili, prin negocieri cu statele respective, 
vaste „zone de liber schimb“ care, pe termen lung, 
vor putea să adere la Comunitatea Economică de 
Vecinătate. O intensificare a legăturilor cetăţenilor 
comunitari cu cei din statele partenere vecine 

răsăritene va avea loc prin crearea pentru tineri 
de oportunităţi mai mari pentru a studia în UE, 
prin simplificarea procedurilor de călătorie spre 
Uniune. Cetăţenii, se crede, vor călători liber şi în 
siguranţă şi se conturează posibilitatea încheierii de 
Pacte de Mobilitate şi Securitate, care să determine 
liberalizarea progresivă a vizelor, însoţite fiind de 
asistenţă, dar şi să asigure o mai bună administrare 
a frontierelor comunitare. Uniunea îşi propune 
să contribuie activ la reducerea diferenţelor 
economice şi sociale din aceste state, cunoscându-
se că aceasta ar întări stabilitatea societăţii. 

Parteneriatul Estic este un instrument care 
se apreciază că va face mai multe pentru a ajuta 
ţările respective să răspundă prompt noilor 
riscuri şi provocări. În acest sens, în legătură cu 
energia, care reprezintă o preocupare comună, se 
preconizează o intensificare a cooperării, care să 
ducă la sporirea securităţii energetice de ambele 
părţi. În setul de propuneri adresate şefilor de state 
şi guverne europene s-a aflat şi ideea creării unui 
nou cadru multilateral pentru acest Parteneriat, 
inclusiv o întâlnire anuală dintre miniştrii de 
externe, pentru a asigura partenerilor schimbul 
de experienţă şi practici, atât între ei, cât şi cu 
statele membre ale UE. Acest lucru, se estimează, 
va duce la dezvoltarea iniţiativelor în domenii ce 
ţin de întreprinderile mici şi mijlocii, securitatea 
energetică şi pregătirea în faţa dezastrelor naturale. 
Cu o finanţare pe măsură asigurată de statele 
membre, Parteneriatul Estic va aduce vecinilor 
răsăriteni „un mesaj durabil al solidarităţii politice, 
cu beneficii reale pentru cetăţeni“, afirmându-
se ca un profund, vast şi veritabil parteneriat de 
colaborare pentru secolul XXI. 

După comisarul european Benita Ferrero-
Waldner6, acum este momentul potrivit pentru 
deschiderea unui nou capitol în relaţiile cu vecinii 
răsăriteni. Progresele realizate în ultimii ani sunt 
o bună bază de plecare în noua întreprindere, care 
se vrea a fi o ofertă ambiţioasă şi, în acelaşi timp, 
echilibrată. Faptul că securitatea şi stabilitatea UE 
sunt afectate de evenimentele care au loc în Europa 
de Est şi în Caucazul de Sud a dat de înţeles că 
politica organizaţiei europene faţă de aceste ţări 
trebuie să fie fermă, proactivă şi neambiguă. Noua 
iniţiativă, a accentuat într-o declaraţie şi comisarul 
european pentru multilingvism, Leonard Orban7, 
va transforma în realitate necesitatea dublării 
eforturilor de cooperare ale comunităţii europene 
la Marea Neagră, necesitate care, în viziunea 
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Comisiei Europene, a rezultat după conflictul 
recent dintre Rusia şi Georgia. Presa rusă, citând 
surse oficiale de la Kremlin, arăta, pe un ton critic, 
că noua iniţiativă este percepută la acest nivel ca un 
program ale cărui obiective vor zădărnici planurile 
Moscovei de realizare a unui spaţiu economic unic 
cu fostele republici sovietice, mai ales că, până în 
2020, UE preconizează să aloce celor şase state 
1,5 miliarde de euro, urmând ca deja de anul viitor 
ele să-şi accelereze apropierea de organizaţia 
europeană.

Dublarea eforturilor de cooperare la Marea 
Neagră nu are, totuşi, ca ţintă scoaterea statelor 
respective din sfera de influenţă a Federaţiei Ruse 
şi, prin urmare, crearea de zone de influenţă, 
trasarea de linii de demarcaţie în Europa, a 
accentuat preşedintele Comisiei Europene, Jose 
Manuel Barroso. În acest stadiu, organizaţia nu 
este în măsură să ofere perspective de aderare. 
Procesul poate fi dus foarte departe, până la 
statutul de asociere, o relaţie de asociere fiind 
cea mai avansată posibilitate. Prin Parteneriatul 
Estic, cei şase vor fi atraşi mai aproape de UE, prin 
comerţul liber şi acorduri de eliminare a vizelor. 
Summit-ul celor 27 plus 6 va limpezi multe din 
aceste neînţelegeri. Inclusiv faptul precizat într-un 
comunicat al Comisiei Europene, că Parteneriatul 
Estic va fi urmărit în paralel cu parteneriatul 
strategic al UE cu Rusia. Dar, preşedintele Barroso, 
citat de Mediafax8, nu se fereşte să sublinieze 
ambiţia UE de a transforma ţările postcomuniste 
în democraţii de tip occidental şi economii de 
piaţă, pentru că, apreciază acesta, prosperitatea 
şi stabilitatea în secolul al XXI-lea vor fi produse 
de politica economică, nu de rachete; de dialogul 
politic, nu de demonstraţiile de forţă.

 
Concluzii

Programul multilateral pe care Parteneriatul 
Estic promite să-l lanseze în statele vecine răsăritene 
va creşte aportul UE la prosperitatea, stabilitatea şi 
securitatea lumii. Viitorul va confirma sau infirma 
aşteptările optimiste pe care cele şase state le au 
faţă de noua iniţiativă. În opinia noastră, Sinergia 
Mării Negre are un atu în plus, iar acesta ţine de 
faptul că iniţiativa românească include, faţă de 
Parteneriat, principalele două state cu statut de 
putere regională – Federaţia Rusă şi Turcia -, a 
căror conexiune cu problematica spaţiului estic şi 
cea a spaţiului Mării Negre este indiscutabilă. 

Parteneriatul care se naşte acum are şi alte 
conotaţii. Pentru grupul celor şase, alăturarea la 
UE este de o mai mare importanţă decât rămânerea 
la trena Rusiei. Opţiunea pro-vest este benefică, 
şi economic, şi securitar, iar cei şase declară la 
unison că vor să fie punţi de legătură între Est şi 
Vest. În practică, însă, unii dintre aceştia sunt mai 
europeni în preajma alegerilor, ulterior uitând de 
Europa comunitară şi întorcându-şi privirile spre 
Moscova. Poate şi pentru că, nu de puţine ori, 
de aici, la vreme de iarnă, s-a umblat la robinete, 
amintindu-se Europei şi vecinătăţii apropiate 
de unde vin gazele. În atare condiţii, chiar şi o 
asemenea pendulare la două capete nu mai pare o 
acţiune surprinzătoare. 

Statele vizate, alături de cei 27, ar putea afla, în 
ansamblul politicii de parteneriat care urmează să 
se lanseze, soluţii viabile la actuala criză mondială. 
Confruntate cu recesiunea lungă şi puternică 
generată de criza financiară mondială, acestea 
pot spera ca susţinerea financiară comunitară 
şi cooperarea să le conducă la o îmbunătăţire a 
perspectivelor creşterii economice, la o mai bună 
gestionare a crizei. 
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NEGOCIERI LIMITATE, DAR RĂZBOI 
NELIMITAT ÎN ORIENTUL APROPIAT

   Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN

Fâşia Gaza - controlată de mişcarea Hamas1 

încă din iunie 2007 - este un coşmar pentru israe-
lieni, de peste o jumătate de secol. Ofensiva israe-
liană a fost declanşată la 27 decembrie 2008, după 
ce Hamas, care a preluat prin forţă puterea în acest 
teritoriu, în iunie 2007, nu a reînnoit un armistiţiu 
de şase luni, care a expirat la 19 decembrie 2008. 
Liderii Hamas au promis din nou ştergerea de pe 
hartă a Israelului2, iar oficialii israelieni au exclus 
orice armistiţiu în următoarele zile. 

Israelul, după cum declara preşedintele 
israelian Shimon Peres, doreşte să se ajungă la „o 
încetare a terorismului“, „nu la un armistiţiu“ cu 
Hamas în Fâşia Gaza. În cele trei săptămâni de 
ofensivă care au urmat, cel puţin 1.203 palestinieni 
au fost ucişi, între care 410 copii şi 108 femei, şi 
peste 5.300 de persoane au fost rănite, iar costul 
distrugerilor provocate infrastructurilor din Gaza 
se ridică - potrivit Biroului central palestinian 
pentru statistici - la 476 milioane dolari. 

Rusia şi-a exprimat, la 25 decembrie 2008, 
susţinerea faţă de preşedintele palestinian 
Mahmoud Abbas, contestat de mişcarea islamistă 
Hamas, şi faţă de procesul de pace cu Israelul, 
pe care Moscova vrea să îl accelereze, găzduind 
o conferinţă internaţională consacrată Orientului 
Mijlociu, în 2009. 

Conjunctura actuală din zonă ar putea readuce 
în prim plan forţele Fatah, o grupare mult mai puţin 
radicalizată decât Hamas, şi chiar să oficializeze 
poziţia principalului partid palestinian aflat în 
opoziţie cu Hamas.

Cuvinte-cheie: Orientul Mijlociu, Gaza, 
Hamas, Israel

1. Fâşia Gaza - scena unui nou război între 
armata israeliană şi islamiştii Hamas. Recentul 
conflict din Gaza a fost declanşat de Israel pentru a 
pune capăt atacurilor cu rachete lansate de Hamas. 
Anterior, armata israeliană a avertizat populaţia 

palestiniană din Gaza că intenţionează extinderea 
operaţiunilor militare3.

Ofensiva israeliană4, codificată operaţiunea 
„Ploaie de Plumb“, a fost declanşată la 27 
decembrie 2008, după ce mişcarea islamistă 
Hamas nu a reînnoit un armistiţiu de şase luni, care 
a expirat la 19 decembrie. 

Pentru Hamas însă, „adevăratul motiv“ pentru 
care Israelul a atacat Gaza este unul „politic“: 
schimbarea guvernului Hamas din Fâşia Gaza, şi 
nu tirurile de rachete. 

Din ianuarie 2006, de când Hamas a câştigat 
alegerile – susţine Abu Marzouq, liderul biroului 
politic al Hamas -, „Israelul a mai încercat să 
slăbească sprijinul Hamas, prin embargoul 
economic, au mai încercat să convingă Fatah să 
lupte împotriva noastră, însă nu au reuşit, şi acum 
acţionează singuri“5. O motivaţie, se pare, corectă, 
şi confirmată de însuşi liderul partidului de centru 
Kadima, aflat la putere, ministrul de externe Tzipi 
Livni, care a pledat pentru înlăturarea controlului 
Hamas asupra Fâşiei Gaza: „Israelul trebuie să 
înlăture Hamas de la putere, iar un guvern condus 
de mine o va face“.

Gaza, un teritoriu minuscul de 362 de kilometri 
pătraţi, dar suprapopulat6 şi sărac, aflat sub con-
trolul Hamas, din iunie 2007, devine, astfel, scena 
unui nou război între armata israeliană şi islamiştii 
Hamas, adică un teritoriu devastat de bombarda-
mente şi confruntări violente pentru următoare-
le trei săptămâni, iar tirul grupărilor palestiniene 
înarmate cu rachete artizanale7 asupra teritoriului 
israelian împiedică eforturile diplomatice interna-
ţionale pentru o încetare a focului.

Îngrijorările se simt tot mai mult şi în 
cancelariile occidentale, deoarece acţiunile militare 
ale Israelului nu duc la o pace durabilă în regiune, 
iar omorârea şi rănirea civililor la această scară8 nu 
face decât să consolideze gruparea Hamas şi „să-i 
împingă pe oamenii din Gaza şi pe palestinieni spre 



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/20091�

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

extremism“9. În plus, conflictul a provocat o dramă 
umanitară: sute de mii de palestinieni au rămas fără 
locuinţe, iar pagubele provocate infrastructurii din 
Gaza se ridică la aproximativ o jumătate de miliard 
de dolari. 

Preşedinţia cehă a Uniunii Europene, care a 
spus iniţial că operaţiunea terestră lansată de Israel 
în Gaza pare de natură defensivă, nu ofensivă, şi-
a nuanţat ulterior declaraţia, recunoscând dreptul 
unui stat de a se apăra, dar a criticat „acţiunile 
care afectează masiv civilii“. Chiar şi ONU 
a suspendat operaţiunile umanitare din Gaza, 
deoarece personalul angajat a fost ţinta unor atacuri 
israeliene, iar suspendarea va continua „până când 
autorităţile israeliene pot garanta securitatea şi 
siguranţa lor. Desigur, o decizie luată cu „mare 
regret“, dar firească în contextul respectiv10.

Uniunea Europeană a încercat să joace, pe 
parcurs, un rol tot mai activ şi, încet, încet, se pare, 
se distanţează de Israel. O dovedesc prezenţa în 
regiune, pentru a intermedia încetarea focului, a 
preşedintelui francez Nicolas Sarkozy şi a unei 
delegaţii europene conduse de ministrul de externe 
ceh Karel Schwarzenberg, a cărui ţară a preluat 
preşedinţia UE, la 1 ianuarie 2009, de la Franţa. 

Între timp, Franţa, prin vocea ministrului ei de 
externe, „condamnă ofensiva terestră israeliană 
împotriva Fâşiei Gaza“ şi apreciază că „această 
escaladare militară periculoasă complică eforturile 
angajate de comunitatea internaţională“ pentru 
obţinerea unui armistiţiu11. La rândul ei, Spania şi-
a exprimat sprijinul şi solidaritatea cu palestinienii 
din Fâşia Gaza. 

Calificând ofensiva terestră israeliană drept un 
„moment foarte periculos“ în conflictul israeliano-
palestinian, şi prim-ministrul britanic Gordon 
Bro�n recomanda, într-un interviu acordat BBC, 
că „ceea ce trebuie să facem este să depunem şi 
mai multe eforturi pentru un armistiţiu imediat“12. 
Pe bună dreptate, credem, de vreme ce „lumea 
arabă a luat foc“ - situaţia din Gaza aducând sute 
de mii de oameni în stradă. Mişcări de amploare 
au loc mai ales în Egipt, dar şi în Liban, Maroc, 
Yemen, Siria sau Libia, iar aripa militară a Hamas 
ameninţă Israelul că mii de militanţi de-ai săi sunt 
gata să lupte împotriva armatei israeliene în Fâşia 
Gaza13.

O poziţie similară a adoptat şi Parlamentul 
European, al cărui preşedinte, Hans-Gert Pöttering, 
a cerut celor două părţi încetarea imediată a 
focului şi reluarea dialogului şi a relaţiilor calme, 

dar şi promovarea unei noi strategii pentru pace 
în Orientul Mijlociu, care să fie elaborată de noua 
administraţie americană împreună cu Uniunea 
Europeană. „Viaţa unui palestinian, declara 
preşedintele Parlamentului European, are aceeaşi 
valoare ca viaţa unui israelian“. Şi, chiar dacă 
„Hamas a greşit“, redeschizând conflictul cu 
Israel, Hans-Gert Pöttering a criticat şi reacţia 
masivă a Israelului, pe care o consideră „total 
disproporţionată“14. 

Aşadar, şi Parlamentul European va contribui 
activ la aceste eforturi, iar delegaţia Uniunii 
Europene, după cum spunea vicepreşedintele 
Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile 
cu Autoritatea Palestiniană, Proinsias de Rossa 
(Grupul Socialist de la Parlamentul European, 
Irlanda), a insistat asupra încetării focului de 
către ambele părţi, retragerea forţelor israeliene 
din Gaza şi ridicarea blocadei, pentru ca viaţa 
cetăţenilor din Fâşia Gaza să poată reveni la o 
oarecare normalitate15. O poziţie similară a avut-
o şi ţara vecină, Egipt, al cărei preşedinte, Hosni 
Mubarak, a cerut, de asemenea, Israelului să 
înceteze luptele „imediat“ şi „fără condiţii“ şi să-şi 
retragă trupele din Gaza. Cu atât mai mult cu cât şi 
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii „a acuzat“ 
armata israeliană de „comportament inacceptabil“ 
şi „încălcarea legilor internaţionale“16. 

Totodată, trebuie avut în vedere că şi Moscova, 
încă înainte de declanşarea ofensivei în Fâşia Gaza, 
şi-a exprimat susţinerea faţă de procesul de pace 
cu Israelul, pe care vrea să îl accelereze, găzduind 
o conferinţă internaţională consacrată Orientului 
Mijlociu, în 2009.

2. Israelul respinge iniţial propunerile 
internaţionale privind încheierea unui armistiţiu 
cu mişcarea Hamas. Propunerile internaţionale 
privind încheierea unui armistiţiu cu mişcarea 
Hamas au fost iniţial respinse17 de Cabinetul de 
securitate israelian, preşedintele israelian Shimon 
Peres afirmând, încă din 30 decembrie 2008, 
că Israelul doreşte să se ajungă la „o încetare a 
terorismului“, şi „nu la un armistiţiu“ cu Hamas 
în Fâşia Gaza18. O poziţie confirmată şi întărită de 
însuşi ministrul israelian de Externe, Tzipi Livni, 
care a respins apelurile diplomaţilor europeni 
în vizita la Ierusalim privitoare la un armistiţiu 
imediat în Gaza. 

Israelul este decis „să schimbe datele în 
regiune“. Luptă împotriva terorismului, după cum 
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susţin oficialii de la Tel Aviv, şi nu va avea un 
acord cu terorismul. 

Potrivit ministrului israelian de Externe, 
Tzipi Livni, „Israelul a acţionat pentru a schimba 
datele existente înainte de operaţiunea militară, 
atunci când Hamas trăgea asupra Israelului când 
dorea, iar Israelul dădea dovadă de reţinere“, ori, 
acum, sublinia demnitarul israelian, „datele s-au 
schimbat, Israelul va riposta când va fi vizat“.

Explicabil, într-un fel, dacă avem în vedere 
declaraţia premierului israelian Ehud Olmert la 
deschiderea Consiliului de miniştri: „Am fost 
încurajat de poziţia preşedintelui american George 
W. Bush, care mi-a spus că trebuie nu numai 
să ne asigurăm că Hamas încetează tirurile cu 
rachetă, dar şi că nu va fi în măsură să reînceapă pe 
viitor”19. Confirmă, oare, acesta ipoteza emisă de 
economistul canadian Michel Chossudovsky, autor 
al cărţii „Război împotriva terorismului (War on 
terrorism)“, conform căreia atacul „defensiv“ al 
armatei israeliene asupra fâşiei Gaza a fost pregătit 
în urmă cu şase luni? Informaţiile publicate chiar 
de către ziarul israelit Haaretz afirmă, clar, la 27 
decembrie 2008, faptul că ministrul apărării, Eduh 
Barak, „pregătea atacul asupra Gaza în urmă cu şase 
luni, chiar în timp ce Israelul negocia armistiţiul 
cu militanţii Hamas“20. Mai mult decât atât, surse 
din interiorul IDF (Israeli Defence Force - armata 
Israelului) şi Mossad, citate de către Shamus 
Cooke, într-un articol publicat în decembrie 2008, 
pe site-ul ���.GlobalResearch.ca, susţin că astfel 
de acţiuni fac parte dintr-un plan elaborat de către 
actualul şef al Mossad, generalul Meir Dagan, de a 
distruge infrastructura şi economia regiunii Gaza, 
pentru a face viaţa palestinienilor „insuportabilă“. 
Aşa că planul nu ar fi vizat numai ţinte ale Hamas, 
ci şi distrugerea „deliberată“ a unor obiective 
civile21. Oficial, însă, scopul declarat al ofensivei 
lansate de armata israeliană în Fâşia Gaza, la 
27 decembrie 2007, rămâne acelaşi: a se pune 
capăt tirurilor palestiniene cu rachetă împotriva 
Israelului22. 

Statele Unite, aliate fidele ale Israelului, 
sprijină această ţară de la începutul operaţiunilor 
militare, ofensiva din Gaza consolidând, în opinia 
premierului Olmert, „capacitatea de disuasiune 
a Israelului împotriva celor care îl ameninţă“23. 
Potrivit fostului secretar de stat, Condoleezza Rice, 
Statele Unite au preferat să aştepte rezultatele 
negocierilor derulate de către Egipt, înainte să 
acţioneze24.

De asemenea, şi Preşedintele ales al Statelor 
Unite, Barack Obama, a fost criticat în repetate 
rânduri, pentru că „nu a criticat ofensiva israeliană 
din Gaza“25.

3. Situaţia civililor din Gaza continuă să 
rămână disperată. Necesitatea unui armistiţiu 
durabil şi pe deplin respectat, care să ducă la 
retragerea completă a forţelor israeliene din 
Gaza. La aproape două săptămâni după ce Israelul 
a lansat ofensiva împotriva mişcării palestiniene 
Hamas, soldată cu peste 780 de morţi, Consiliul de 
Securitate al ONU a adoptat, în seara de 8 ianuarie 
2009, o rezoluţie26 prin care a cerut o încetare 
imediată a focului în Fâşia Gaza. Rezoluţia a 
fost adoptată cu votul a 14 dintre cei 15 membri 
permanenţi, singura abţinere fiind cea a Statelor 
Unite27. 

Iniţial, atât Israelul, cât şi Hamas28 au respins 
rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU prin 
care Organizaţia cerea încetarea imediată a 
focului în Gaza29. Aşa că ofensiva israeliană în 
Gaza a continuat, potrivit scopului declarat pentru 
îndeplinirea în totalitate a obiectivelor acesteia30. 
La fel şi atacurile cu rachete lansate de mişcarea 
Hamas asupra statului evreu. Ceea ce îndreptăţeşte 
pe preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud 
Abbas31, care este preferat de Occident şi al cărui 
partid, Fatah, controlează cealaltă parte a teritoriului 
palestinian, Cisiordania, să lanseze, împreună cu 
preşedintele egiptean, Hosni Mubarak, şi cu alţi 
lideri ai ţărilor arabe, precum şi cu ambasadori 
ai ONU, un apel Hamasului de a încheia un nou 
armistiţiu cu Israelul. 

În consecinţă, situaţia civililor din Gaza 
continuă să rămână disperată. Chiar dacă premierul 
Olmert a afirmat, nu o dată, că de vină ar fi numai 
mişcarea Hamas, care „a luat ostatică“ populaţia 
civilă din Gaza, „prin acţiunile sale teroriste, fără 
a lua în considerare suferinţele“, în timp ce armata 
israeliană a făcut „mult mai multe pentru a proteja 
civilii decât ar fi făcut orice alt stat“, amintind că 
armata a autorizat periodic şi transferul de ajutoare 
umanitare în Fâşia Gaza32. 

De cealaltă parte, liderii Hamas în exil cer, la 
rândul lor, nu numai o încetare a focului din partea 
Israelului, ci şi retragerea trupelor israeliene, 
ridicarea blocadei şi deschiderea tuturor punctelor 
de trecere pe teritoriul palestinian controlat de 
islamişti.
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4. Pentru prima dată în istorie, Israelul 
decretează un armistiţiu unilateral într-unul 
dintre conflictele sale. La 17 ianuarie 2009, 
premierul israelian Ehud Olmert anunţa, în cadrul 
unei conferinţe de presă organizate la Tel Aviv, un 
„armistiţiu unilateral în Fâşia Gaza“33. 

Potrivit oficialului israelian, armistiţiul urma 
să înceapă în „cursul nopţii“ de 17-18 ianuarie. 
Condiţionat însă, premierul Olmert subliniind 
foarte clar: dacă „inamicii noştri vor decide să 
ne atace, armata israeliană se va simţi liberă să 
riposteze“34 . 

Reţinem însă: rezoluţia în favoarea acestui 
„armistiţiu“ a fost adoptată în cabinetul de 
securitate israelian şi aceasta este „prima dată 
în istorie“ când Israelul decretează un armistiţiu 
unilateral într-unul dintre conflictele sale. Şi chiar 
mai mult: dacă Hamas îşi va opri total atacurile, se 
va analiza şi în ce moment Israelul va părăsi Fâşia 
Gaza35.

Hamas a respins imediat armistiţiul unilateral 
al Israelului şi – după cum a declarat Fawzi 
Barhoum, un purtător de cuvânt al Hamas -, ei 
„nu vor accepta sub nicio formă prezenţa niciunui 
soldat pe pământul Fâşiei Gaza, indiferent care 
va fi preţul. Hamas este încă prezent, rezistenţa 
vitează, iar conducerea sa solidă“.

Armistiţiul unilateral anunţat de guvernul de la 
Tel Aviv survine după 23 de zile de bombardamente 
aeriene şi lupte la sol între militarii israelieni şi 
militanţii Hamas. 

La rândul său, Preşedintele Autorităţii 
Palestiniene, Mahmoud Abbas, a propus mişcării 
islamiste Hamas formarea unui guvern de 
înţelegere naţională, care să organizeze alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale simultan. 

5. Retragerea soldaţilor israelieni din Fâşia 
Gaza s-a încheiat. Decizia Israelului de a decreta 
un armistiţiu unilateral în Fâşia Gaza, salutată 
desigur, trebuie urmată de un „acord de pace 
oficial“ şi de o „retragere completă a trupelor“, 
opinie exprimată cu claritate şi de purtătorul de 
cuvânt al preşedintelui Autorităţii Palestiniene36. 
Cu atât mai mult cu cât Israelul şi-a atins toate 
obiectivele în cursul ofensivei militare de 23 de 
zile din Fâşia Gaza. Focul încetează, dar va exista 
o garanţie că Hamas va face la fel? 

Armistiţiul, în vigoare la 18 ianuarie 2009, a 
fost urmat de retragerea soldaţilor israelieni din 
Fâşia Gaza, iar procesul s-a încheiat la 21 ianuarie, 

când ultimul soldat israelian a părăsit Fâşia Gaza. 
Armata rămâne însă desfăşurată la graniţă, pentru a 
face faţă oricărei eventualităţi37 şi va relua ofensiva 
în Fâşia Gaza „dacă va fi necesar“, după cum afirma 
ministrul israelian al Apărării, Ehud Barak. 

Între timp, în Gaza şi-au făcut din nou apariţia 
forţele de securitate ale Hamas.

6. După numai zece zile de linişte, violenţele 
reizbucnesc în Fâşia Gaza. În pofida armistiţiului, 
se constată tot mai multe încălcări ale încetării 
focului, care, se pare, vor continua. De ambele 
părţi. Pe de o parte, cu rachete lansate din Fâşia 
Gaza38 şi tiruri de mortier împotriva unor tancuri 
israeliene care efectuau o „incursiune limitată“ în 
Fâşia Gaza. Pe de altă parte, cu bombardarea39 de 
către aviaţia israeliană a tunelurilor40 folosite pentru 
contrabandă ce leagă sudul Fâşiei Gaza de Egipt, 
care, în pofida sutelor de bombe şi rachete ce le-
au vizat în timpul recentei ofensive israeliene, sunt 
din nou operaţionale şi folosite de militanţii Hamas 
pentru a introduce armament de contrabandă 41. 

Justificabil sau nu, stoparea contrabandei şi 
blocarea tirurilor cu rachete ale Hamas spre sudul 
Israelului erau „obiectivele-cheie” ale statului 
evreu în cursul ofensivei Tsahal. Or, după cum 
declara recent şi ministrul israelian al afacerilor 
externe, Tzipi Livni, statul evreu „este pregătit 
oricând să reia ostilităţile“, dacă bombardamentele 
s-au dovedit insuficiente pentru a pune capăt 
contrabandei cu arme42.

7. Definitivarea termenilor privind 
încetarea focului şi normalizarea relaţiilor 
interpalestiniene. Eforturile de soluţionare a 
conflictului continuă. Hamas a asigurat că va 
respecta armistiţiul timp de o săptămână. Ulterior, 
purtătorul de cuvânt al organizaţiei Hamas, 
Ayman Taha, membru al delegaţiei islamice care 
poartă negocieri cu guvernul egiptean, a anunţat 
că „încetarea focului cu Israelul a fost prelungită 
până la 5 februarie, când va fi încheiat un acord 
în acest sens“43. Organizaţia Hamas „se opune“ 
însă ca acordul de încetare a focului să se refere şi 
la „eliberarea soldatului israelian Gilad Shalit“44, 
capturat de gruparea palestiniană în iunie 2006, 
în schimbul căruia liderii Hamas cer45 eliberarea 
mai multor sute de palestinieni deţinuţi în 
Israel. Aceasta înseamnă că problema eliberării 
soldatului israelian nu va fi discutată în legătură 
cu deschiderea punctelor de frontieră spre Fâşia 
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Gaza, chiar dacă organizaţia Hamas insistă, la 
negocierile de la Cairo46 cu mediatorul egiptean, ca 
încetarea focului să fie limitată la un an47. Probabil, 
aici, la Cairo, unde au participat şi reprezentanţi 
ai altor facţiuni palestiniene, este luată în serios 
şi ameninţarea liderului politic al Hamas, Khaled 
Mechal, pentru o intifadă în Cisiordania împotriva 
Autorităţii Palestiniene al cărei preşedinte este 
Mahmoud Abbas48. 

8. Bilanţul pierderilor. Ce spun diferitele 
statistici despre pierderile suferite după ofensiva 
israeliană în Fâşia Gaza? În trei săptămâni de 
ofensivă, cel puţin 1.203 palestinieni au fost ucişi, 
între care 410 copii şi 108 femei, şi peste 5.300 
de persoane au fost rănite49. De asemenea, potrivit 
Centrului palestinian pentru drepturile omului 
din Gaza, 65% dintre morţi sunt civili. De partea 
israeliană, zece militari şi trei civili au fost ucişi în 
aceeaşi perioadă.

Potrivit Biroului central palestinian pentru sta-
tistici, costul distrugerilor provocate infrastructuri-
lor din Gaza se ridică la 476 milioane dolari.

În loc de concluzie. Un armistiţiu, obţinut 
cu ajutorul unei medieri egiptene, între Israel 
şi Hamas, expirat în decembrie 2008, poate fi 
principala şi unica motivaţie sau doar un pretext 
pentru tot ceea ce a urmat după cele şase luni de 
calm relativ în interiorul şi în jurul Fâşiei Gaza? 
Unii analişti încă consideră că mişcarea islamistă 
palestiniană Hamas ar avea tot interesul să 
reînnoiască armistiţiul cu Israelul – Israelul având 
nevoie de Hamas pentru a împiedica crearea unui 
stat palestinian. 

Liderul Fatah din Fâşia Gaza, Mohammed 
Dahlan - fostul responsabil cu securitatea al 
Fatah în Fâşia Gaza şi un politician activ pe scena 
Orientului Mijlociu -, a vorbit, într-un interviu 
acordat săptămânalului german Der Spiegel, nu 
numai despre conflictul palestiniano-israelian şi 
rivalii de la Hamas, ci şi despre jocurile „murdare“ 
ale Israelului50. 

Conjunctura actuală din zonă ar putea readuce 
în prim plan forţele Fatah, o grupare mult mai puţin 
radicalizată decât Hamas şi chiar să oficializeze 
poziţia principalului partid palestinian aflat în 
opoziţie cu Hamas? Aleşi ca luptători pentru 
rezistenţa islamică şi ca inamici ai corupţiei, prin 
victoria electorală din 2006, liderii Hamas şi-au 
pierdut credibilitatea, iar singura lor strategie, după 

cum susţine Dahlan, este „distrugerea şi haosul“. 
Realitatea este că sfârşitul anului 2008 a marcat 

„debutul unui conflict sângeros, iminent, într-un 
teritoriu considerat unul dintre punctele fierbinţi de 
pe glob“51, iar cei care suferă de pe urma acţiunii 
armate nu sunt liderii Hamas - rachetele Hamas 
oferind Israelului doar „pretextul perfect pentru 
pornirea războiului“.
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pentru că nu serveşte interesele poporului palestinian, a 
declarat un responsabil din mişcarea islamistă aflat în 
Liban. Anterior, Hamas a anunţat că nu se simte vizată 
de rezoluţia Consiliului de Securitate. 

29 Raidurile aeriene au continuat acolo şi în noaptea 
de joi spre vineri (8-9 ianuarie), iar numărul total al 
victimelor depăşeşte 770 de morţi (TVR, Ştiri externe, 
8 ianuarie 2009, ora 10:28).

30 Potrivit ministrului israelian al Apărării, Ehud 
Barak, ofensiva în Gaza va continua până la îndepli-
nirea a încă trei obiective: oprirea atacurilor palestini-
ene asupra Israelului, stoparea înarmării organizaţiei 
Hamas din Gaza şi supervizarea internaţională a unui 
potenţial armistiţiu. 

31 http://www.jurnalul.ro/articole/141650/razboi-
%C3%8En-gazaarmele-s-au-dezlantuit

32 http://www.mediafax.ro/externe/premierul-is-
raelian-anunta-un-armistitiu-unilateral-in-fasia-gaza.
html?3614;3764299

33 Rezoluţia în favoarea unui armistiţiu unilateral 
în Fâşia Gaza a fost adoptată de Cabinetul de securitate 
israelian cu o majoritate covârşitoare.

34 http://www.mediafax.ro/externe/premierul-is-
raelian-anunta-un-armistitiu-unilateral-in-fasia-gaza.
html?3614;3764299

35 Potrivit declaraţiei premierului israelian Ehud 
Olmert, http://www.mediafax.ro/externe/israelul-trebu-
ie-sa-si-retraga-trupele-din-gaza.html?3614;3764500

36 Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Palestiniene, Mahmoud Abbas, http://www.
mediafax.ro/externe/israelul-trebuie-sa-si-retraga-
trupele-din-gaza.html?3614;3764500

37 http://www.frontnews.ro/externe/eveniment/ulti-
mul-soldat-israelian-a-parasit-fasia-gaza-pe-21-ianua-
rie-20601, http://www.mediafax.ro/externe/armata-is-
raeliana-s-a-retras-din-fasia-gaza.html?3614;3778964

38 Tirul cu rachetă executat de palestinieni în direcţia Tirul cu rachetă executat de palestinieni în direcţia 
Ofakim a fost revendicat ulterior într-un comunicat 
emis în numele Brigăzilor Al-Aqsa, secţiunea militară 
a Fatah, partidul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Palestiniene, Mahmoud Abbas. Pe larg, la http������.
adevarul.ro�rss�articol�bombardament-israelian-la-
frontiera-intre-fasia-gaza-si-egipt.html

39 Potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de 
cuvânt al armatei israeliene, Micky Rosenfeld, citat de 
AFP, Israelul a bombardat în noaptea de 28/29 ianuarie 
2009, http://www.hotnews.ro/tags/armistitiu; http���
www.hotnews.ro/stiri-ultima�ora-5369590-israelul-

lanseaza-nou-atac-fasia-gaza.htm
40 Autorităţile israeliene estimau că înainte de ofen-

sivă erau funcţionale circa 300 de tuneluri, din care 
60-70% ar fi fost distruse înainte de încetarea focului. 
Totuşi, la Rafah, oraşul de frontieră în zona căruia sunt 
săpate majoritatea tunelurilor, contrabandiştii susţin că, 
înainte de declanşarea bombardamentelor, erau operaţi-
onale circa 1.000 de tuneluri, dar că 90 % dintre ele ar 
fi fost distruse.

41 Faptul că tunelurile care leagă Fâşia Gaza de 
Egipt au putut fi reparate atât de repede subliniază, 
potrivit AP, „dificultatea“ de a opri contrabanda, ceea 
ce „alimentează temerile“ Israelului că Hamas ar pu-
tea utiliza această reţea subterană pentru a se reînarma, 
http������.adevarul.ro�rss�articol�tunelurile-contra-
bandistilor-din-fasia-gaza-din-nou-operationale.html

42 http://www.adevarul.ro/rss/articol/tunelurile-
contrabandistilor-din-fasia-gaza-din-nou-operationale.
html

43 http://stiri.itbox.ro/stiri-online/externe/incetarea-
focului-in-fasia-gaza-ar-putea-intra-in-vigoare-in-fe-
bruarie.html

44 Israelul condiţionează deschiderea frontierei cu 
Fâşia Gaza de eliberarea soldatului Gilad Shalit. Într-
un comunicat al ministerului israelian de externe, ci-
tat de AFP, ministrul de externe Tzipi Livni menţiona 
că „cele două lucruri sunt legate şi nu pot fi separate. 
Niciun progres nu va putea fi realizat în ceea ce pri-
veşte deschiderea punctelor de trecere, înainte să pro-
gresăm în privinţa a ceea ce este important pentru noi: 
eliberarea lui Gilad Shalit“, http������.ziua.ro�ne�s.
php?id=19595&data=2009-01-20

45 Deocamdată, tentativele de negociere în vederea Deocamdată, tentativele de negociere în vederea 
acestui schimb au eşuat.

46 Negocierile de la Cairo, la care participă şi 
reprezentanţii altor facţiuni palestiniene, sunt dedicate 
definitivării „termenilor“ încetării focului, dar şi 
„normalizării“ relaţiilor interpalestiniene. 

47 Radio România Actualităţi, 25 ianuarie 2009.
48 Anterior, la o întrevedere cu membri ai Organiza-

ţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), preşedintele Ab-
bas a declarat că la reuniunea ţărilor arabe din Kuweit a 
respins o întâlnire privată cu liderul politic Hamas.

49 Potrivit serviciilor de urgenţă din Gaza.
50 Oana Dobre, corespondenţă din Ashkelon, 

Israel.
51 http://www.evzvest.ro/articole/detalii-articol/ 

834888/Drama-in-Orientul-Mijlociu/
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ROMÂNIA – MODERATOR  
AL ECHILIBRULUI DE PUTERE  

ÎN REGIUNEA EXTINSĂ  
A MĂRII NEGRE 

    Marius PRICOPI

Principiu călăuzitor al relaţiilor internaţionale 
în ultimele trei secole, balanţa de putere nu mai 
este astăzi una sistemică, ci una a subsistemelor. 
Pornind de la analiza intereselor şi a relaţiilor de 
putere existente în zona Mării Negre, acest studiu 
argumentează că, într-un astfel de spaţiu dificil şi 
complex, stabilitatea nu poate fi realizată decât 
printr-o ajustare realistă a diferitelor interese 
aparţinând actorilor implicaţi. 

Urmărind să transforme spaţiul pontic într-
unul stabil şi prosper, România trebuie mai întâi 
să armonizeze şi să echilibreze aceste interese, 
acţionând astfel ca un autentic moderator al 
echilibrului de putere în Regiunea Extinsă a Mării 
Negre.

Cuvinte-cheie: echilibrul de putere, România, 
regiunea Mării Negre. 

Introducere 

Regiunea geopolitică a Mării Negre este o arie 
de tranzit semnificativă a resurselor energetice şi, 
totodată, un spaţiu important de manifestare a unor 
riscuri asimetrice şi focare de conflict, cu un impact 
substanţial asupra securităţii euro-atlantice.

Studiul de faţă se concretizează într-o cercetare 
calitativă a rolului de moderator al echilibrului 
de putere pe care România poate şi trebuie să 
şi-l asume în Regiunea Extinsă a Mării Negre. 
Noutatea acestui articol constă în perspectiva 
teoretică originală, fundamentată pe actualitatea 
echilibrului de putere şi pe o viziune realistă asupra 
sistemului relaţiilor internaţionale, perspectivă din 
care sunt analizate atât relaţiile de putere existente 
între statele din Regiunea Extinsă a Mării Negre, 
cât şi proiectele şi iniţiativele statului român în 
această zonă.

Natura calitativă a studiului a presupus o 
abordare de tip „numere mici” drept tehnică de 
cercetare. Am analizat astfel un număr limitat de 
actori ai sistemului internaţional: statele considerate 
ca făcând parte din Regiunea Extinsă a Mării Negre 
(Bulgaria, Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, 
Rusia, Ucraina, Moldova şi România), Statele 
Unite ale Americii şi principalele două organizaţii 
internaţionale ce definesc spaţiul euro-atlantic 
(Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică).

Totodată, cercetarea a fost realizată la cel de-
al doilea nivel de analiză a relaţiilor internaţionale 
– nivelul statal1. Variabilele independente luate în 
calcul au fost: interesele naţionale, tipul de regim 
(de la nedemocratic la democratic, cu diferite 
grade de consolidare), caracteristicile societăţii 
(istorie, tradiţii, valori relevante pentru prezenţa 
internaţională a statului), resursele (îndeosebi cele 
energetice şi cele militare) şi populaţia (omogenă 
sau fragmentată etnic, religios, cultural). Toate 
au participat la determinarea în mod direct a 
comportamentului internaţional al statului (politica 
sa externă), ca variabilă dependentă.

Cercetarea este fundamentată pe următoarele 
două ipoteze:

1. Ipoteza teoretică (cu un nivel maxim de 
generalitate): în Regiunea Extinsă a Mării Negre, 
ambiţiile şi interesele actorilor internaţionali 
sunt extrem de complexe, variind de la deplina 
comuniune la o totală opoziţie. 

2. Ipoteza de lucru (dedusă din ipoteza teoretică 
şi cu un nivel mai scăzut de generalitate): încercând 
să readucă Marea Neagră pe harta Europei şi 
să transforme spaţiul pontic într-unul stabil şi 
prosper, România trebuie mai întâi să armonizeze 
şi să echilibreze interesele naţionale ale statelor 
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implicate, evitând în acelaşi timp crearea unor noi 
linii de separaţie între Est şi Vest.

Testarea celor două ipoteze a implicat colectarea 
şi utilizarea a numeroase materiale empirice: studii 
de caz, texte istorice, publicaţii de actualitate şi 
materiale vizuale, precum şi alte articole ştiinţifice 
publicate în diverse reviste de specialitate. 

Echilibrul puterii în teoria  
şi practica relaţiilor internaţionale

Până la Pacea Westfalică (1648), sistemul de 
state europene se confrunta cu aspiraţiile medievale 
către universalitate ale Imperiului Roman şi ale 
Bisericii Catolice, întruchipate de Sfântul Împărat 
Romano-German. 

Însă Războiul de 30 de ani, purtat în interiorul 
Imperiului între catolici şi protestanţi (şi mai apoi 
francezi), a determinat prăbuşirea sa şi apariţia 
unei noi ordini în sistemul internaţional. 

Noile state-naţiuni şi-au condus politica externă 
în baza unui concept mai întâi practicat şi abia apoi 
teoretizat� echilibrul de putere. Conform acestuia, 
ori de câte ori un stat îşi sporea puterea şi devenea 
ameninţător, celelalte state se coalizau, creând 
alianţe de contrabalansare şi subminând ambiţiile 
hegemonice ale statului puternic. Echilibrul, care 
însemna pace, se realiza prin diferite mijloace, de 
la război la diplomaţie, în timp ce dezechilibrul 
conducea aproape sigur la crize şi conflicte.  

Într-un astfel de sistem internaţional, doi actori 
importanţi şi-au asumat sarcina de a modera echi-
librul de putere: Marea Britanie şi Statele Unite ale 
Americii. Pentru Anglia secolelor XVIII şi XIX, 
rolul de protector al echilibrului puterii a însemnat 
sprijinirea celui mai slab împotriva celui mai pu-
ternic. Anglia îşi putea alege în voie disputele, de 
vreme ce singurul său interes european era echili-
brul; diverşii aliaţi ad-hoc ai Marii Britanii aveau 
propriile lor obiective, dar când treceau mai depar-
te de ceea ce Anglia considera potrivit, ea se situa 
de cealaltă parte şi organiza coaliţii împotriva ali-
aţilor de odinioară2. Însă acest lucru a presupus o 
politică externă lipsită de obiective pe termen lung 
şi de o strategie oficială şi previzibilă, fapt surprins 
cu exactitate de Sir Edward Grey (ministru de ex-
terne între 1892-1895 şi 1905-1916), atunci când 
a afirmat că „miniştrii de externe britanici au fost 
călăuziţi de ceea ce li s-a părut a fi interesul ime-
diat al ţării lor, fără a face calcule laborioase cu 
privire la viitor3”.

Pe de altă parte, Statele Unite ale Americii au 
trecut peste politica izolaţionistă confirmată prin 
instituirea doctrinei Monroe (1823) şi au intervenit 
în Europa în momente critice (cele două Războaie 
Mondiale), atunci când Marea Britanie nu mai 
putea evita instaurarea hegemoniei pe continent şi 
echilibrul european părea irevocabil compromis. 
Însă, spre deosebire de Anglia, Statele Unite au 
intrat în război nu pentru a apăra un interes naţional, 
ci pentru a impune o nouă ordine mondială, 
determinată de valorile americane, şi pentru că 
percepea securitatea ca fiind una colectivă. În 
viziunea sa, sistemul internaţional trebuia să se 
bazeze pe principii, nu pe putere, pe lege, nu pe 
interese.  

Perioada Războiului Rece reuşeşte să transfor-
me într-o măsură considerabilă natura balanţei de 
putere, care devine acum o aprigă cursă a înarmă-
rilor între cei doi poli sistemici, dublată de o poli-
tică externă expansionistă. Scopul acestei balanţe 
de putere nu mai rămâne acelaşi, anume păstrarea 
unui echilibru între capacităţile relative ale marilor 
poli ai sistemului; el constă mai degrabă în câş-
tigarea unui avantaj asupra oponentului, care să 
sporească securitatea sau şansele de a supravieţui 
unui conflict cu el.

Ultima etapă din evoluţia echilibrului de putere 
este în plină desfăşurare, începând cu colapsul 
Uniunii Sovietice în 1991 şi sfârşitul Războiului 
Rece. În actualul sistem internaţional, principala 
caracteristică a balanţei de putere  o reprezintă 
faptul că ea nu mai este una sistemică, ci una a 
subsistemelor. Echilibrul puterii din zilele noastre 
se practică în subsistemele relaţiilor internaţionale, 
iar unul dintre cel mai des invocate exemple este 
Asia4.  

Odată cu conturarea disciplinei relaţiilor inter-
naţionale drept domeniu distinct de cercetare ştiin-
ţifică, echilibrul de putere a fost teoretizat şi intens 
dezbătut, atât de (neo) realişti, cât şi de (neo) libe-
ralişti. 

Astfel, pentru realişti, principiul suprem al 
relaţiilor internaţionale este puterea, iar fiecare stat 
urmăreşte maximizarea ei. Prin intermediul balanţei 
de putere, politica internaţională devine un joc cu 
sumă nulă, în care un câştig propriu înseamnă 
o pierdere pentru adversar. Pentru liberalişti, 
securitatea internaţională este o consecinţă a păcii, 
iar în menţinerea păcii nu echilibrul este soluţia, 
ci dreptul internaţional. În schimbul alianţelor 
specifice balanţei de putere, idealiştii mizează pe 
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eficienţa şi virtuţile organizaţiilor internaţionale de 
cooperare şi integrare.

O dezvoltare a curentului realist, neorealismul 
argumentează că, în sistemul internaţional actual, 
puterea nu mai este un scop în sine, ci un mijloc 
pentru atingerea păcii şi securităţii. Însă, întrucât 
nici natura umană, nici sistemul internaţional 
nu au cunoscut schimbări de esenţă, balanţa de 
putere rămâne un obiectiv prioritar al politicii 
externe practicate de către state. Luând în calcul 
atât criticile teoretice dure aduse liberalismului, 
cât şi evoluţiile concrete de pe scena relaţiilor 
internaţionale, neoliberaliştii se distanţează 
oarecum de precursorii lor. Pentru ei, statul este 
într-adevăr un actor raţional, care încearcă să-şi 
maximizeze beneficiile în toate domeniile politicii 
internaţionale. Astfel, sistemul internaţional este 
unul anarhic, în care statele cooperează numai 
atunci când sesizează un interes comun. Mai 
mult, neoliberaliştii renunţă la criteriile morale de 
apreciere a acţiunilor statului, considerat egoist şi 
maximizator de utilitate5. În viziunea lor, balanţa de 
putere îmbracă forma unor regimuri internaţionale 
de securitate, descrise drept forme ordonate ale 
vieţii internaţionale, bazate pe principii, norme şi 
proceduri şi în care fiecare stat participant are de 
câştigat6. 

Astăzi, într-o lume în care securitatea colectivă, 
dreptul internaţional, cooperarea şi dialogul câştigă 
popularitate, conceptul de echilibru al puterii pare 
căzut în desuetitudine. Însă, cum putem explica 
apelul, în discursurile oamenilor de stat sau în 
textele strategiilor de securitate, la noţiuni precum: 
interes naţional, raţiune geopolitică, influenţă, 
putere? Departe de a fi o cauză pierdută, echilibrul 
puterii rămâne un obiectiv major urmărit de 
către cea mai mare parte a actorilor din sistemul 
internaţional.

Balanţa de putere în Regiunea  
Extinsă a Mării Negre

Dezvoltările recente din cadrul sistemului 
internaţional au impus acordarea unei atenţii 
deosebite Regiunii Extinse a Mării Negre. Printre 
aceste evoluţii, amintim: extinderile către est 
ale NATO şi UE; conştientizarea dependenţei 
energetice crescânde a Europei faţă de Rusia; 
sporirea importanţei strategice a Caucazului şi 
Asiei Centrale, datorită implicării Alianţei Nord 
Atlantice în Afganistan; aspiraţiile europene ale 

Turciei; „revoluţiile colorate” din Georgia şi 
Ucraina.

Astăzi, cu puţine excepţii (China, Brazilia, 
India), toţi marii actori ai sistemului internaţional 
prezintă interese, mai mult sau mai puţin 
declarate, în zona Mării Negre. Departe de a fi 
uşor de realizat, o analiză a puterii în Regiunea 
Extinsă a Mării Negre surprinde relaţii complexe 
şi dinamice, concretizate într-o balanţă a puterii 
aflată în permanentă echilibrare, în care interesele 
diverşilor actori instituţionali variază de la deplina 
comuniune la o totală opoziţie. 

 Astfel, interesele Uniunii Europene în regiune 
pot fi definite de-a lungul a patru mari domenii7�

1. Promovarea pe termen lung a stabilităţii re-
gionale şi managementul conflictelor. O bună par-
te a statelor din Regiunea Extinsă a Mării Negre 
continuă să se confrunte cu provocări serioase la 
adresa securităţii lor, majoritatea acestor provo-
cări datând din perioada imediat următoare colap-
sului Uniunii Sovietice. Astfel, cele mai dramati-
ce ameninţări îmbracă forma unor conflicte terito-
riale, cum sunt cele din: Transnistria (Moldova), 
Abhazia şi Osetia de Sud (Georgia), sau conflictul 
dintre Armenia şi Azerbaidjan.

2. Promovarea instituţiilor democratice şi a li-
terei legii. Dacă unele state au făcut, în acest sens, 
progrese notabile (România, Turcia), altele par să 
avanseze mai greu pe calea democraţiei (Moldo-
va, Armenia).

3. Siguranţa unei aprovizionări stabile cu ener-
gie a Europei. În faţa unei Rusii din ce în ce mai 
asertive, care nu ezită să-şi folosească resursele 
energetice drept instrumente ale politicii externe, 
Marea Neagră (rută de tranzit a petrolului şi ga-
zelor naturale provenite din zona Mării Caspice) 
devine esenţială pentru securitatea energetică a 
Europei.

4. Combaterea crimei organizate şi a teroris-
mului. Aceste ameninţări asimetrice rămân o pri-
oritate europeană importantă, din cauza implicaţi-
ilor nefaste pe care le pot avea asupra securităţii 
regionale.

Deşi Marea Neagră s-a aflat în apropierea 
NATO încă din 1952 (anul de aderare a Turciei), 
această regiune a căpătat o importanţă deosebită 
pentru Alianţă, odată cu declanşarea războiului 
împotriva terorismului. Pentru transportul trupelor 
şi asigurarea logistică a teatrului de operaţii 
afgan, cooperarea militară cu statele riverane 
rămâne prioritatea majoră a NATO. De asemenea, 
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prin extinderea către Est şi prin atractivitatea 
Parteneriatului pentru Pace, Alianţa a reuşit să 
reducă semnificativ influenţa Rusiei asupra statelor 
din zona Mării Negre.

Interesele americane în Regiunea Extinsă 
a Mării Negre reflectă cel mai bine principiile 
securităţii colective şi, prin urmare, se bucură şi 
de cel mai larg sprijin în rândul statelor implicate. 
Aceste interese pornesc de la premisa că Statele 
Unite au numai de câştigat, dacă pacea, democraţia 
şi prosperitatea sunt extinse şi în această regiune 
dificilă. Aşadar, cele trei seturi de interese strategice 
ale SUA în zona Mării Negre urmăresc8�

- Reforma democratică şi a economiei de pia-
ţă – presupune: sporirea libertăţilor politice prin 
alegeri libere şi corecte, respectul pentru litera 
legii şi pentru drepturile minorităţilor, extinderea 
libertăţilor economice şi existenţa economiilor de 
piaţă funcţionale.

- Energia şi comerţul – implică: extinderea re-
ţelelor de aprovizionare cu petrol şi gaze naturale 
în cadrul pieţelor energetice europene, pentru a 
încuraja concurenţa, în beneficiul consumatorilor; 
intensificarea dezvoltării economice şi a comerţu-
lui, printr-o infrastructură de comunicaţii şi trans-
port adecvată, şi investiţii în inovare şi cercetare-
dezvoltare;

- Securitatea - necesită: combaterea terorismu-
lui, a crimei organizate şi a proliferării armelor de 
distrugere în masă. 

Cu toate acestea, influenţa SUA în Marea 
Neagră este considerabil îngrădită prin Convenţia 
de la Montreux (1936), care limitează în mare 
măsură accesul navelor militare aparţinând statelor 
neriverane, precum şi durata prezenţei lor, ce nu 
trebuie să depăşească 21 de zile consecutive.

Pentru Rusia, orientarea către Vest a statelor 
din Europa Centrală şi de Est (devenită evidentă 
imediat ce Războiul Rece a luat sfârşit) a însemnat 
o modificare dezavantajoasă a echilibrului 
european al puterii. Pierderea speranţelor pentru 
un leadership la nivel global a impus Rusiei o 
concentrare a eforturilor asupra regiunilor din 
imediata sa apropiere, şi în special asupra zonei 
Mării Negre. În acest spaţiu, Rusia a insistat să-
şi menţină influenţa, utilizând în diverse ocazii 
conflictele îngheţate drept pârghii pentru a 
restrânge ambiţiile europene şi transatlantice ale 
statelor implicate.

Astăzi, interesul geopolitic major al Rusiei în 
zona Mării Negre presupune menţinerea statu-

quo-ului, chiar dacă acest interes face adesea 
imposibilă găsirea de soluţii în negocierile în care 
Rusia este implicată ca mediator sau în operaţiunile 
de menţinere a păcii în care Rusia se pretinde a fi 
parte neutră.

Dacă interesele marilor actori instituţionali 
din Regiunea Extinsă a Mării Negre sunt definite 
în termeni generali şi sunt, aparent, mai uşor de 
armonizat, interesele fiecărui stat în parte devin 
mult mai specifice şi sunt astfel mult mai greu de 
armonizat şi de echilibrat.

Membră a NATO (2004) şi a Uniunii Europene 
(2007), tranziţia Bulgariei de la comunism la 
democraţie şi o economie de piaţă funcţională nu 
a fost una uşoară. Ţara se confruntă în continuare 
cu probleme serioase în sistemul juridic şi cu mari 
deficienţe în lupta împotriva corupţiei şi a crimei 
organizate.

O putere tradiţională în zona Mării Negre, 
Turcia a fost cea care a jucat, pe timpul Războiului 
Rece, rolul de moderator al echilibrului de putere în 
Regiunea Extinsă a Mării Negre. Acest privilegiu 
s-a datorat atât aderării la NATO, încă din 1952, 
cât şi poziţiei sale de o importanţă geostrategică, 
Turcia reprezentând avangarda în lupta ideologică 
împotriva comunismului şi cel mai puternic aliat al 
Statelor Unite în vecinătatea Orientului Mijlociu.

Însă colapsul Uniunii Sovietice a diminuat, 
treptat, atenţia acordată Turciei. Statul se confruntă 
astăzi cu instabilitate politică, intervenţii repetate 
ale factorului militar în procesul politic, un deficit 
în ceea ce priveşte drepturile omului şi probleme 
legate de minoritatea kurdă. În plus, interesul de care 
Turcia se bucura în cadrul Alianţei Nord-Atlantice 
nu pare să mai fie împărtăşit nici de Uniunea 
Europeană. Demarate oficial în decembrie 2004, 
negocierile privind aderarea Turciei la UE trec 
astăzi printr-un impas major, îndeosebi din cauza 
legăturilor comerciale pe care Turcia le întreţine 
cu Cipru, dar şi din cauza unor probleme legate 
de libertatea de expresie şi drepturile minorităţii 
kurde. 

Intuind o rebalansare a echilibrului de putere, 
statul turc a lansat o serie de iniţiative menite să-i 
menţină influenţa în rândul statelor din zona Mării 
Negre. Astfel, la începutul anilor 1990, Turcia a 
instituţionalizat cooperarea din jurul Mării Negre 
în cadrul Organizaţiei Cooperării Economice la 
Marea Neagră (OCEMN). Aflată deja în acest 
punct, Turcia şi-a asumat abordarea constructivă 
de a extinde definiţia regiunii dincolo de statele 
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riverane, în zonele adiacente ale Balcanilor şi 
Caucazului. Astfel, Grecia, Albania, Serbia, 
Armenia, Azerbaidjan şi Moldova au fost incluse 
în OCEMN. În plus, în aprilie 2001, Turcia a 
lansat şi Forţa Mării Negre, o iniţiativă planificată 
încă din 1998 şi menită să diversifice eforturile 
de menţinere a păcii în regiune. Alături de Turcia, 
statele semnatare sunt� Ucraina, Georgia, Rusia, 
Bulgaria şi România.

Rămânând, după Rusia, statul riveran cu 
capacitatea navală cea mai dezvoltată, Turcia nu 
urmăreşte militarizarea Mării Negre, interesul ei 
esenţial rămânând menţinerea statu-quo-ului în 
Regiunea Extinsă a Mării Negre.

Pentru Armenia, o relaţie bună cu Rusia 
reprezintă un interes prioritar. Beneficiind de 
pluralism politic şi o media relativ liberă, statul 
armean încearcă astăzi o replicare a modelului 
„democraţiei suverane”, promovat de elita politică 
din Rusia. Deşi cu o creştere economică stabilă, 
progresele sale în acest domeniu sunt umbrite 
de blocada comercială impusă de statele vecine, 
Turcia şi Azerbaidjan, în urma disputei asupra 
regiunii Nagorno-Karabah.

Întrucât poziţia actuală a Azerbaidjanului este 
aproape în totalitate garantată de exploatarea 
resurselor energetice, acest stat rămâne vulnerabil 
la fluctuaţiile preţului barilului de petrol. Părând 
mai dedicat accederii în Uniunea Europeană decât 
în NATO, Azerbaidjanul pune foarte mult accent 
pe relaţiile bilaterale cu Rusia, relaţii în care 
cooperarea energetică rămâne un domeniu-cheie.  

Statul georgian a cunoscut progrese binevenite 
din anul 2003, anul Revoluţiei Trandafirilor, 
moment care a marcat şi orientarea declarată către 
spaţiul euro-atlantic. Deşi o mişcare îndrăzneaţă, 
încercarea guvernului de la Tbilisi de a restabili 
controlul în teritoriile separatiste Osetia de Sud şi 
Abhazia rămâne o eroare strategică. Interesele şi 
politica externă georgiană sunt axate pe întreţinerea 
unui conflict perpetuu cu Rusia, pentru a atrage 
astfel atenţia şi pentru a obţine cât mai mult sprijin 
occidental9.

Al doilea stat ca mărime al Europei, Ucraina 
încearcă să contrabalanseze legăturile tradiţionale 
cu Rusia prin ambiţii euro-atlantice. Neînţelegerile 
şi diviziunile existente în leadership-ul ucrainean 
fac însă dificile atât stabilirea consensului asupra 
raţiunilor geopolitice importante, cât şi definirea şi 
urmărirea interesului naţional. Cu un sistem politic 
puternic centralizat şi acţiuni guvernamentale 

incoerente, Ucraina a reuşit să declanşeze chiar şi 
o criză energetică în Europa, în ianuarie 2006 şi 
2009. 

Stat independent abia din 1991, Moldova 
este astăzi cea mai săracă ţară din Europa. Cu 
o capacitate instituţională limitată, o corupţie 
înfloritoare şi control guvernamental asupra 
mass-media, Moldova este în mod substanţial 
sprijinită în eforturile sale de europenizare de 
către România. Statul de la Est de Prut este însă şi 
gazda unuia dintre conflictele îngheţate din zona 
Mării Negre, anume conflictul din Transnistria, ale 
cărui eventuale soluţii sunt abil speculate de către 
diplomaţia rusă. 

Interesant, în cazul Moldovei şi Ucrainei, este 
faptul că, deşi ambiţiile europene ale acestora sunt 
declarate şi asumate în mod deschis, ele nu par 
dispuse să facă, în acest sens, aceleaşi sacrificii 
şi progrese pe care le-au făcut, spre exemplu, 
statele din Europa Centrală. În echilibrul de putere 
existent şi în urmărirea intereselor naţionale, 
Moldova şi Ucraina continuă să utilizeze opţiunea 
de reapropiere de Rusia pentru a-şi întări poziţiile 
de negociere cu UE şi pentru a obţine astfel cât 
mai multe avantaje10.

În ceea ce priveşte România, interesul strategic 
fundamental îl reprezintă o zonă a Mării Negre 
stabilă, democratică şi prosperă, strâns conectată 
la structurile europene şi euro-atlantice. Subsumat 
acestui interes, obiectivul strategic devine acela de a 
stimula o implicare europeană şi euro-atlantică mai 
puternică şi mai productivă în această regiune11. 
Ca stat de graniţă al Uniunii Europene şi membru 
al Alianţei Nord-Atlantice, România urmăreşte 
să se învecineze cu state stabile, democratice şi 
prospere, deoarece numai acestea sunt capabile 
să menţină pacea şi buna-înţelegere în relaţiile 
dintre ele şi să aibă un comportament predictibil în 
domeniul securităţii.

Într-o astfel de reţea complexă de interese 
naţionale, balanţa de putere rămâne mecanismul 
cel mai eficient pentru reducerea posibilităţii 
izbucnirii crizelor sau conflictelor şi pentru 
asigurarea stabilităţii în Regiunea Extinsă a Mării 
Negre.

 
România şi noul echilibru al puterii 

În urma acestei analize, devine firesc faptul 
că România rămâne statul cel mai în măsură să-şi 
asume sarcina dificilă de a modera echilibrul de 
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putere în Regiunea Extinsă a Mării Negre. Poziţia 
sa geostrategică, progresul economic şi social 
constant, statutul consolidat de membră a UE şi 
NATO, stabilitatea politică şi respectarea întocmai 
a angajamentelor asumate sunt argumente pentru 
care România trebuie să preia iniţiativa în această 
regiune. 

Noul echilibru de putere moderat de către 
România nu trebuie să fie unul încorsetat în 
practicile de tip realpolitik – politica eliberată de 
considerente morale, în care relaţiile dintre state 
sunt determinate de forţa brută şi de abilitatea de 
a exploata orice opţiuni ivite, fără niciun fel de 
constrângeri. Totodată, acest echilibru nu trebuie 
construit doar pe calcule geopolitice şi pe urmărirea 
fără scrupule a interesului naţional, ci pe principiile 
şi valorile spaţiului european şi euro-atlantic. 
În Regiunea Extinsă a Mării Negre, România 
trebuie să acţioneze ca o punte de legătură între 
Est şi Vest şi să armonizeze interesele şi ambiţiile 
aparţinând statelor care înclină către Rusia cu 
interesele şi ambiţiile statelor care preferă modelul 
democraţiilor occidentale. 

Păstrându-şi libertatea de acţiune şi acţionând 
ca un stat furnizor de securitate, se impune 
ca România să-şi adapteze politica externă la 
realităţile schimbătoare ale regiunii. De altfel, 
toate obiectivele politicii externe a României în 
zona Mării Negre trebuie circumscrise viziunii sale 
de ansamblu de transformare a acestui spaţiu într-
o geografie a cooperării, securităţii şi stabilităţii, 
de sporire a vizibilităţii temei Mării Negre pe 
agenda organizaţiilor internaţionale (OSCE, UE, 
NATO, Consiliul Europei, ONU) şi de consolidare 
a interesului UE şi statelor occidentale în regiune. 

Aspiraţiile României la statutul de moderator 
al echilibrului de putere în bazinul Mării Negre 
s-au concretizat de-a lungul anilor în numeroase 
proiecte şi iniţiative. 

Astfel, pe timpul cât a deţinut preşedinţia 
OCEMN (1 noiembrie 2005 – 30 aprilie 2006), 
România a urmărit: dezvoltarea unei relaţii de 
parteneriat între OCEMN şi UE; lansarea unui 
proces de reflecţie asupra viitorului OCEMN, 
inclusiv din perspectiva restructurării organizaţiei; 
consolidarea dimensiunii de securitate şi stabilitate; 
sprijinirea eforturilor statelor din Europa de Est şi 
Caucaz de consolidare a proceselor democratice şi 
reformelor economice; elaborarea şi implementarea 
unor proiecte de dezvoltare regională; dezvoltarea 
schimburilor comerciale între statele din bazinul 

Mării Negre şi extinderea colaborării OCEMN cu 
alte organizaţii regionale şi internaţionale. 

Aprobarea, în 2006, a Strategiei Naţionale 
pentru Regiunea Extinsă a Mării Negre reprezintă 
un alt pas important. Materializarea acestei strategii 
a fost direcţionată înspre potenţarea reciprocă a 
şase componente12�

1. implicarea crescută a UE în regiunea Mării 
Negre;

2. eficientizarea Organizaţiei Cooperării Eco-
nomice la Marea Neagră;

3. crearea Euroregiunii Mării Negre;
4. întărirea dialogului bilateral cu statele din 

regiune;
5. punerea bazelor forumului Mării Negre 

pentru Dialog şi Parteneriat;
6. lansarea, în România, a Black Sea Trust for 

Regional Cooperation.
Mai mult, România susţine în continuare elabo-

rarea unei strategii europene şi euro-atlantice pen-
tru Regiunea Extinsă a Mării Negre, prin care să se 
extindă responsabilităţile Uniunii Europene şi ale 
Alianţei Nord-Atlantice în procesele de stabilizare 
şi reconstrucţie a regiunii, precum şi în promova-
rea democraţiei, a păcii şi a securităţii.

Procesul de constituire a Euroregiunii Mării 
Negre a fost iniţiat cu ocazia Conferinţei Interna-
ţionale privind Cooperarea Interregională în Ba-
zinul Mării Negre, eveniment organizat în martie 
2006, la Constanţa, de către Ministerul Român al 
Afacerilor Externe împreună cu Congresul Pute-
rilor Locale şi Regionale din Europa (organism 
consultativ al Consiliului Europei). Declaraţia fi-
nală privind crearea Euroregiunii Mării Negre a 
fost adoptată de aproape toate statele participante 
la Conferinţă (Bulgaria, Grecia, Moldova, Turcia, 
Armenia, Azerbaidjan şi Ucraina), excepţie făcând 
Rusia şi Grecia, care au preferat să preia statutul de 
observatori. Conferinţa de lansare a Euroregiunii 
Mării Negre a avut loc doi ani mai târziu, la 26 
septembrie 2008, la Varna (Bulgaria). Având se-
diul central în Constanţa, Organizaţia îşi propune 
întărirea cooperării la nivelul autorităţilor locale. 

Lansat pe 5 iunie 2006 la Bucureşti, tot la 
iniţiativa României, Forumul Mării Negre pentru 
Dialog şi Parteneriat este menit să ofere un cadru 
neinstituţionalizat pentru revigorarea dialogului 
şi a cooperării în regiune. La eveniment au 
participat preşedinţii Ucrainei, Georgiei, Armeniei, 
Azerbaidjanului şi Moldovei, precum şi oficiali de 
rang înalt din Bulgaria, Grecia şi Turcia. Rusia şi-a 
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rezumat contribuţia la statutul de observator şi a 
fost reprezentată la nivel de ambasador, motivând 
că actualele cadre de cooperare în regiunea Mării 
Negre sunt suficiente. De fapt, actul Rusiei poate fi 
explicat prin refuzul său de a permite altor state să-şi 
asume rolul de lider în ceea ce priveşte cooperarea 
la Marea Neagră. Cu toate acestea, evenimentele 
desfăşurate în cadrul Forumului au continuat pe 
parcursul următorilor ani, generând un larg proces 
de reflecţie asupra regiunii şi identificând noi idei 
şi soluţii pentru probleme existente.

România s-a implicat activ şi în lucrările 
pentru lansarea Sinergiei Mării Negre (Kiev, 
14 februarie 2008), contribuind substanţial, pe 
parcursul Preşedinţiei germane a UE din prima 
jumătate a anului 2007, la formularea propunerii 
Comisiei Europene privind Sinergia Mării Negre. 
Documentul de viziune astfel elaborat este menit 
a îngloba toate tipurile de relaţii ale UE cu statele 
din regiunea Mării Negre. Implicarea directă şi 
de substanţă a României în formularea acestui 
document reprezintă prima contribuţie majoră, în 
calitate de membru UE, la Politica Externă şi de 
Securitate Comună. Consolidarea Sinergiei Mării 
Negre a urmat logica concretizării proiectelor 
româneşti de cooperare în domeniile protecţiei 
mediului, conectării regionale la nivelul societăţii 
civile şi în educaţia la nivel postuniversitar. După 
lansarea Sinergiei, România a devenit unul dintre 
principalii promotori ai acesteia. Dintre proiectele 
propuse de România în cadrul Sinergiei, Forumul 
Organizaţiilor Neguvernamentale la Marea 
Neagră (31 octombrie – 2 noiembrie 2008) a 
primit aprecieri atât la nivelul UE, cât şi la nivelul 
statelor din regiune şi al Organizaţiilor Non-
Guvernamentale româneşti şi străine. 

Elaborat la solicitarea României, primul program 
UE specific pentru Marea Neagră, Programul 
Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în 
Bazinul Mării Negre (2007-2013) îşi propune să 
stimuleze cooperarea în diverse domenii, precum 
dezvoltarea economică şi socială sau promovarea 
integrării culturale. În plus, România susţine pe 
deplin proiectul UE cu privire la crearea unei 
Platforme de cooperare în domeniul migraţiei şi 
dezvoltării în regiunea Mării Negre.

Deşi o bună parte din provocările de pe 
agenda acestor instrumente de cooperare rămân 
în continuare nerezolvate, România trebuie să 
asigure, prin intermediul lor, cel puţin un dialog 
eficient, care să pună de acord statele membre 

asupra chestiunilor esenţiale, evitându-se astfel 
ciocnirea unor interese percepute altfel drept de 
neîmpăcat. 

În ceea ce priveşte relaţiile bilaterale cu statele 
din bazinul Mării Negre, este necesar ca România 
să obţină sprijinul pentru proiectele regionale 
propuse, promovând, totodată, un reviriment al 
trilateralei România- Bulgaria - Grecia.

Concluzii

Securitatea în bazinul Mării Negre rămâne o 
temă intens dezbătută, atât pe plan naţional, cât 
şi pe plan regional. Validarea celor două ipoteze 
formulate în introducere dezvăluie mai mult decât 
ceea ce se ştia până acum despre subiect. Astfel, 
crizele şi conflictele îngheţate din Regiunea Extinsă 
a Mării Negre nu sunt determinate de incapacitatea 
statelor de a se înţelege între ele, ci sunt rezultatul 
unor interese conflictuale. Ineficienţa unora dintre 
mecanismele folosite până în prezent pentru 
soluţionarea diferendelor relevă faptul că balanţa 
de putere rămâne singurul instrument viabil pentru 
stabilizarea acestei regiuni.

Urmărind să transforme bazinul Mării Negre 
într-un spaţiu democratic şi prosper, România tre-
buie să-şi asume rolul de moderator al echilibrului 
de putere în Regiunea Extinsă a Mării Negre. Bu-
nele relaţii şi influenţa câştigate astfel nu vor face 
decât să sporească prestigiul şi influenţa statului 
român în forurile europene şi transatlantice.

Deşi adeptă a menţinerii statu-quo-ului în zona 
Mării Negre, Rusia trebuie atrasă în iniţiativele 
şi proiectele româneşti. Însă România trebuie să 
realizeze acest lucru pe baza experienţei acumulate 
de-a lungul relaţiilor istorice cu statul rus. Fără o 
minimă implicare a Rusiei, echilibrul de putere 
riscă să fie unul artificial menţinut şi, prin urmare, 
contestat (sau chiar subminat) cu fiecare ocazie. 

Noul echilibru astfel creat nu trebuie să se 
sprijine numai pe calcule geopolitice, ci şi pe forţa 
dreptului şi pe principiile şi valorile europene şi 
euro-atlantice. Moderând un asemenea echilibru, 
România va acţiona ca un adevărat furnizor de 
securitate şi stabilitate, sporindu-şi influenţa în 
Regiunea Extinsă a Mării Negre.
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JOCURI GEOSTRATEGICE LA EST  
DE MAREA NEAGRĂ

    Dr. Grigore ALEXANDRESCU

Încheierea războiului dintre Rusia şi Georgia, 
în august 2008, nu a adus pacea şi liniştea mult 
visată de popoarele din jurul Mării Negre. Un 
fenomen straniu şi-a făcut loc în geopolitica 
eşichierului. Dacă până atunci cvasimajoritatea 
dezbaterilor pe tema securităţii Zonei Extinse a 
Mării Negre subliniau faptul că multitudinea şi 
diversitatea conflictelor îngheţate sunt principala 
cauză a stabilităţii precare a regiunii, începutul 
anului 2009 avea să demonstreze altceva. 

Acum, bazele militare sunt miza jocurilor 
geostrategice. Globalizarea nu a adus cu sine 
numai ecourile recesiunii mondiale asupra 
spaţiului, ci şi ambiţia marilor puteri de a-şi 
exercita influenţa asupra unei zone atât de bogate 
în resurse, o posibilă cale de ieşire din criză. 

Cuvinte-cheie: Zona Extinsă a Mării Negre, 
NATO, Rusia, Georgia, Abhazia, Kârgâstan, 
Uzbekistan, Kazahstan, Tadjikistan, baze militare, 
geostrategie.

În Crimeea, statutul juridic al Flotei Rusiei din 
Marea Neagră nu s-a schimbat. Kievul îşi exprimă 
dorinţa ca ultimele nave sub pavilion rusesc să 
părăsească baza de la Sevastopol în 2017. Până 
atunci, amiralii Moscovei pendulează între a 
născoci noi misiuni, pentru a justifica prezenţa unei 
grupări de nave atât de mari şi costisitoare într-
o mare atât de mică şi a găsi o poziţie strategică 
favorabilă pentru redislocarea bazei navale.

În timpul conflictului din vara anului 2008 din 
Caucaz, Flota Rusiei din Marea Neagră a asigurat 
sprijinul de pe mare a grupării expediţionare ruseşti 
care a declanşat războiul împotriva Georgiei, 
generând dezaprobarea Kievului. Preşedintele 
ucrainean Viktor Iuşcenko a emis atunci două 
decrete care restricţionau aria de mişcare a navelor 
ruseşti bazate la Sevastopol. Concret, Iuşcenko a 

solicitat navelor din Flota rusă să ceară autorizaţie 
pentru părăsirea portului cu 72 de ore înainte. În 
cazul în care comandanţii nu ar fi respectat aceste 
norme, Ministerul ucrainean de Externe îşi asuma 
dreptul de a interzice navelor respective să mai 
acosteze pe teritoriul ucrainean. 

La începutul lunii februarie 2009, Flota 
Rusiei din Marea Neagră a fost adusă în stare 
de pregătire totală de luptă1. A fost suspendată 
coborârea marinarilor la ţărm, echipajele fiind în 
permanenţă gata pentru ieşirea în mare. În pofida 
absenţei comentariilor oficiale, se poate aprecia 
că Moscova încearcă să dea o nouă lovitură de 
imagine, făcând o demonstraţie de forţă pentru 
a preîntâmpina reacţiile cancelariilor statelor din 
jurul Mării Negre sau mai îndepărtate la aflarea 
veştii că Armata Federaţiei Ruse intenţionează să 
se cantoneze pe teritoriul Georgiei, în mai multe 
baze militare, astfel�

1. Bază navală în portul abhaz Oceamcir2. 
Aceasta este situată la 60 km sud-est de Suhumi, 
capitala provinciei georgiene Abhazia, în imediata 
apropiere a liniei de încetare a focului dintre 
Rusia şi Georgia, recunoscută internaţional. 
Situarea bazei navale în acest port neînsemnat 
până acum nu este o soluţie de moment pentru 
a răspunde dorinţei ucrainenilor de retragere a 
navelor ruseşti de pe teritoriul lor, ci rezultatul 
unui calcul geostrategic bine întocmit. Dacă o 
grupare navală va fi dislocată permanent aici, 
Kremlinul va putea controla, pe lângă conductele 
de petrol şi gaze care traversează Marea Neagră, 
şi apele teritoriale ale Georgiei, ca şi ale Ucrainei 
şi Turciei. Orice activitate în porturile georgiene 
Poti şi Batumi poate fi urmărită în amănunţime, 
timpul de blocare a acestora fiind o problemă cu 
preponderenţă meteorologică, ce ţine de gradul de 
montare a mării. În felul acesta, Rusia îşi arogă 
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un mare avantaj strategic în orice viitor conflict 
regional.

2. Bază pentru forţele terestre - pe înălţimile 
care înconjoară Valea Kodori, cunoscută şi sub 
denumirea de Kodori Gorge. Aici vor fi cartiruite şi 
forţe alpine speciale. Având în vedere configuraţia 
terenului muntos-împădurit, cu văi adânci şi creste 
paralele, care coboară de la 3984 m către capitală, 
forţele dislocate aici pot pătrunde pe teritoriul 
georgian ferite vederii populaţiei, din direcţii greu 
de stăvilit, care asigură surprinderea.

3. Bază aeriană la Bombora, în districtul 
Gudauta, din Abhazia. Aici există o pistă de 
aterizare de 4 km - cea mai lungă din Caucazul 
de Sud3. La aceasta se adaugă şi marele avantaj că 
terenul de rulare se sfârşeşte la mai puţin de 100m 
de mare, permiţând avioanelor să decoleze la 
joasă altitudine, fără a putea fi detectate de radare, 
în faza iniţială a zborului.

Baza nu este nouă. În URSS ea era cunoscută 
sub denumirea de Aerodromul de la Bombora, 
de unde puteau ateriza şi decola orice tip de 
avioane militare. Specialiştii militari afirmă că 
„desfăşurarea unei unităţi aviatice acolo nu va 
necesita investiţii prea mari, pentru că are deja 
toată infrastructura necesară”. 

Presa internaţională apreciază că Rusia ar 
putea baza cel puţin 20 de aeronave la Bombora, 
inclusiv avioane de luptă Suhoi Su-27, avioane de 
atac la sol Su-25 şi avioane militare de transport4. 
Aceleaşi surse identifică drept principală misiune 
a grupării de aviaţie „intimidarea vecinilor, în 
general, şi a Georgiei, în special”, nu asigurarea 
securităţii Jocurilor Olimpice de la Soci, din 
2014, aşa cum încearcă Moscova să-i liniştească 
pe riverani. 

Presa internaţională relevă că, în următoarele 
luni, liderii republicii separatiste Abhazia vor 
semna un tratat cu Moscova, prin care se vor angaja 
să găzduiască toate aceste baze. Aceasta confirmă 
faptul că războiul cu Georgia nu a fost rezultatul 
„agresiunii” guvernului de la Tbilisi, ci al unui 
plan bine calculat de mareşalii şi politicienii de 
la Kremlin. Redobândirea supremaţiei regionale 
nu putea fi realizată decât cu zăngănit de arme. 
Recunoaşterea independenţei Abhaziei făcea 
parte obligatoriu din scenariu. Moscova nu putea 
dobândi dreptul de folosinţă a unor terenuri din 
afara graniţelor federaţiei, decât cu acordul unui 
subiect de drept internaţional, fie el şi mai puţin 
recunoscut de comunitatea internaţională.

Desfăşurarea puterii militare a Rusia în Abhazia 
afectează suveranitatea Georgiei şi înrăutăţeşte 
relaţiile dintre Moscova şi Tbilisi. Violarea 
acordului de încetare a focului prin care Kremlinul 
se angaja să limiteze prezenţa militară în Abhazia, 
după războiul din august 2008, aduce noi şi 
serioase ameninţări la securitatea şi stabilitatea 
regiunii Mării Negre.

Schimbarea raportului de forţe în regiune, prin 
amplasarea noilor baze ruseşti, poate conduce la 
reluarea cursei înarmărilor şi acumularea unor 
puteri militare adverse care să îşi desfăşoare 
competiţia în afara frontierelor lor naţionale, 
deschizând o Cutie a Pandorei pentru care vor plăti 
micile state din jurul arenei Mării Negre.

Paralel cu înfiinţarea de noi baze ruseşti în 
Abhazia, se desfăşoară şi acţiunea de blocare a 
funcţionării bazelor americane de pe teritoriul 
statelor foste sovietice, care servesc pentru 
reaprovizionarea forţelor Coaliţiei Antiteroriste.

După o perioadă de negocieri paralele dintre 
Bişkek (capitala Kârgâstanului) -Washington 
şi Bişkek - Moscova, în care principala miză a 
fost obţinerea unor sume cât mai mari de bani, 
Parlamentul kârgâz a hotărât abrogarea acordului 
semnat cu SUA, în 2001, privind închirierea 
terenului necesar funcţionării unei bazei aeriene, 
la Manas, 20 km de Bişkek.

Manas, din punct de vedere strategic, a 
fost folosit de armata SUA şi forţele NATO ca 
punct intermediar de aprovizionare a coaliţiei 
internaţionale care luptă în Afganistan. Aici 
îşi desfăşurau activitatea aproximativ 1000 de 
militari americani, francezi şi spanioli. Cererile 
repetate ale guvernanţilor kârgâzi de mărire a 
chiriei anuale de 17,4 milioane dolari, cât fusese 
stabilit la sfârşitul anului 2001, nu şi-au găsit ecou. 
Economia americană nu-şi mai permitea eforturi 
suplimentare. Pe lângă finanţarea războiului cu 
talibanii din Afganistan, SUA au mai contribuit 
cu „peste 850 milioane dolari la sprijinirea 
democraţiei, dezvoltării economice şi întărirea 
securităţii în Kârgâstan”5.

Tergiversările Washingtonului au fost repede 
exploatate de Moscova. Rusia a oferit Kârgâstanului 
o asistenţă financiară consistentă: împrumut 
de 2 miliarde dolari, credit nerambursabil de 
150 milioane dolari „pentru a amortiza declinul 
economic al ţării cauzat de criza economică 
globală” şi anularea unei datorii mai vechi faţă de 
Rusia, în valoare de 180 milioane dolari6. 
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Înaltele instanţe decizionale kârgâze au apreciat 
generozitatea Moscovei, oferind, în compensaţie, 
anularea Acordului semnat cu guvernul SUA în 
2001. 

Nu se ştie ce se va întâmpla după retragerea for-
ţelor NATO din baza de la Manas. Dacă o vor ocu-
pa ruşii, aceasta se poate articula, împreună cu ac-
tuala aerobază rusească de la Kant (lângă Bişkek), 
într-un puternic cap de pod lansat către China. Din 
această perspectivă, nu este exclus ca, în viitorul 
apropiat, strategii de la Beijing să ajungă la con-
cluzia că a început o nouă perioadă în care încercu-
irea Chinei nu mai este de sorginte euro-atlantică7, 
ci rusească. De fapt, argumentele pot fi aceleaşi pe 
care le-a folosit în anul 2005, când Beijingul a fă-
cut presiuni asupra Alianţei pentru a desfiinţa baza 
de la Karshi – Khanabad, Uzbekistan.8

Perspectiva schimbării locatarilor bazelor din 
Asia Mijlocie şi, implicit, a unor raporturi strategice 
de forţe, raporturi care tindeau să se echilibreze, 
a dat naştere unor ecouri care se propagă în 
toate mediile. Sunt auzite în Kârgâstan analize şi 
comentarii tot mai virulente ale personalităţilor 
vieţii politice şi ale societăţii civile, care adesea se 
întreabă dacă jocul dintre marile puteri, Rusia şi 
SUA, serveşte interesului naţional al ţării9. 

Perspectiva unei prezenţe masive ruseşti la 
graniţa dintre Kârgâstan şi Kazahstan a determinat 
guvernul de la Astana să ofere găzduire unei 
baze logistice a forţelor NATO10, la Almaty, 
nu departe de Manas şi Kant11. La rândul său, 
Tadjikistanul, vecinul de la sud al Kârgâstanului, 
este gata să ofere condiţii pentru aprovizionarea 
coaliţiei internaţionale cu materiale de construcţie, 
carburanţi, apă şi alte bunuri.

Rusia consideră că „nu dă bine”, în actuala con-
junctură internaţională, să stea deoparte de căutări-
le NATO de a-şi găsi o bază care să sprijine logis-
tic operaţiile Coaliţiei Internaţionale. Semnale de 
la Kremlin induc ideea că Moscova semnalizează 
disponibilitatea de a colabora cu noua administra-
ţie americană, oferind o rută de transport a materi-
alelor nonmilitare către Afganistan. Comentatorii 
principalelor agenţii de presă remarcă faptul că 

diplomaţii caută pentru prima întrevedere Medve-
dev-Obama teme asupra cărora este mai uşor de 
atins convergenţa. Apelul noului preşedinte ame-
rican privind reducerea ogivelor nucleare, pentru 
a se ajunge la 1000 de focoase de fiecare parte, a 
trezit entuziasmul Kremlinului, deşi Statul Major 
al Armatei Ruse a reacţionat cu prudenţă, agitând 
în ultimele zile pericolul nimicirii Rusiei în cazul 
dezarmării. 

În concluzie, micşorarea tonalităţilor pe care 
se discută azi despre conflictele îngheţate în Zona 
Extinsă a Mării Negre nu anulează încărcătura 
beligenă a acestora, ci oferă un răgaz pentru 
acumularea de noi argumente spre a le face şi mai 
virulente. Bazele militare sunt doar unele dintre 
acestea. Ele, oricând, pot constitui scânteia care să 
declanşeze explozia unei zone prea pline de istorie 
şi de produse petroliere. 
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CONTROLUL PARLAMENTAR  
ASUPRA POLITICII EUROPENE 
DE APĂRARE ŞI SECURITATE

NATO ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI

Cristina BOGZEANU 

Reuniunea Consiliului European de la Köln din 
1999 a marcat începutul cristalizării conceptului 
de Politică Europeană de Securitate şi Apărare 
(PESA). Dezvoltarea unei astfel de dimensiuni 
la nivel european are multiple implicaţii în 
legitimitatea democratică a măsurilor adoptate în 
acest cadru. 

Abordarea noastră demonstrează că deficitul 
democratic al UE este potenţat de modul specific 
de adoptare şi punere în practică a PESA. Gradul 
de legitimitate al acestei politici a constituit tema 
centrală a numeroase dezbateri. 

Politica Europeană de Securitate şi Apărare 
are nevoie de găsirea unui cadru legislativ 
democratic în care să funcţioneze, pentru că, în 
fapt, aceasta se referă la “comandă, ascultare şi 
secret, în condiţiile în care logica militară este 
foarte diferită de luarea deciziei în mod public şi 
deliberativ, caracteristic democraţiilor”1.

Cuvinte-cheie: Parlament, control democratic, 
Politica Europeană de Apărare şi Securitate, 
securitate.

1. Consideraţii preliminare

Politica Europeană de Securitate şi Apărareolitica Europeană de Securitate şi Apărare 
presupune crearea unei capacităţi de decizie 
autonome, lansarea şi coordonarea unor operaţiuni 
militare sub conducerea UE ca răspuns la situaţii 
de criză, angajarea resurselor de către statele 
membre în asemenea operaţiuni bazându-se pe 
decizii suverane. Iniţializarea şi dezvoltarea ei 
constituie primii paşi făcuţi de Uniunea Europeană 
către instituirea unei forme de apărare comună, 
consolidându-şi astfel şi dimensiunea politică. 
PESA este un instrument de afirmare a UE pe 
scena internaţională. Totuşi, nu trebuie omis faptul 
că PESA nu este încă definitivată. Ea se află într-un 

proces de evoluţie prin care se urmăreşte dezvoltarea 
unei cooperări continue şi structurate în materie 
de apărare şi securitate la nivel european. Mai 
mult, progresele întăririi cooperării în securitate şi 
apărare în Uniunea Europeană se fac cu atât mai 
greu cu cât acest act presupune renunţarea la o 
parte din suveranitatea fiecărui stat şi, cu timpul, 
cedarea ei completă către organismele UE.

Pe de altă parte, după ce s-au formulat premisele 
unei politici de securitate şi apărare la nivel 
european, a fost ridicată problema controlului 
democratic asupra deciziilor care sunt adoptate în 
acest domeniu. Aceasta întrucât controlul politic 
asupra PESA este efectuat de către şefii de stat şi de 
guvern ai statelor membre, iar cel financiar de către 
parlamentele naţionale. Totuşi, tipul de control 
democratic care se bucură de cel mai înalt grad de 
legitimitate este cel efectuat de către parlament. 
Astfel, în cadrul UE, în condiţiile în care există 
instituită cetăţenia europeană şi un parlament ales, 
controlul asupra domeniului securităţii şi apărării 
ar trebui asigurat de această instituţie.

2. Cadrul legislativ al PESA

PESA, construcţie voluntară a statelor membre 
ale Uniunii Europene, a evoluat în timp, cunoscând, 
în plan juridic, o reglementare adecvată intereselor 
comune, dar şi celor naţionale. Ca dovadă, o serie 
de tratate fac ample referiri la această politică din 
sfera securităţii şi apărării. 

Tratatul de Maastricht este cel care a definit 
structura pe trei piloni a Uniunii Europene, 
Politica Externă de Securitate Comună (PESC) 
fiind cel de-al doilea pilon, înlocuind Cooperarea 
Politică Europeană. Cei trei piloni stau sub umbrela 
Consiliului European, care are rolul de a rezolva 
problemele ivite, dar dezvoltă o relaţie nu foarte 
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clară şi nu foarte transparentă cu instituţiile din 
cadrul celor trei piloni. 

Ulterior, la Amsterdam, în 1997, este creat 
postul de Înalt Reprezentant PESC, care, alături 
de Preşedinte şi de Comisarul European pentru 
Relaţii Externe (formaţiune denumită „Troica”), 
asigură implementarea politicii externe a Uniunii 
Europene, unitatea şi coerenţa acesteia. În ceea 
ce priveşte implicarea parlamentară în procesul 
decizional, Tratatul stabileşte, la articolul 21, că: 
„Preşedinţia va consulta Parlamentul European în 
principalele aspecte şi în opţiunile fundamentale 
în ce priveşte politica comună de securitate şi se 
va asigura că opiniile Parlamentului sunt luate 
în consideraţie în mod adecvat. Parlamentul 
European va fi informat regulat de către Preşedinţie 
şi de către Comisie în ce priveşte politica externă 
şi de securitate comună. Parlamentul European 
poate adresa întrebări Consiliului sau poate face 
recomandări acestuia. De asemenea, Parlamentul 
va organiza anual o dezbatere în care va fi analizat 
succesul implementării politicii externe de 
securitate”2. 

Conceptul de Politică Europeană de Securitate 
şi Apărare a fost definit la Consiliul European de 
la Köln (1999), ulterior, continuând să se dezvolte 
în cadrul aceluiaşi for. 

Tratatul de la Nisa (2001) marchează 
constituirea Comitetului Politic şi de Securitate, 
a Statului Major al UE şi al Comitetului Militar 
al UE, ca structuri politico-militare permanente 
ale organizaţiei, însă nu aduce multe noutăţi în ce 
priveşte posibilitatea de exercitare a controlului 
democratic asupra PESA. Fiind definită ca parte 
integrantă a Politicii Externe şi de Securitate 
Comună, deciziile în cadrul PESA vor fi luate în 
acelaşi mod în care sunt adoptate toate hotărârile 
PESC. Parlamentul European păstrează un rol 
marginal; el trebuie informat în cazurile de 
cooperare întărită între statele membre, şi PESC/ 
PESA rămân în continuare în afara formelor de 
cooperare structurată. 

Tratatul de la Lisabona (2007), cunoscut şi 
sub numele de Tratatul de Reformă, a fost creat 
să înlocuiască proiectul de Constituţie Europeană, 
care a eşuat atunci când a trebuit să fie ratificat de 
cetăţenii europeni francezi şi olandezi. Tratatul 
merge pe linia creşterii vizibilităţii şi eficientizării 
funcţionării Uniunii Europene, în special în 
domeniul politicii externe şi de securitate. Totuşi, 
PESA continuă să fie reglementată de proceduri 

decizionale specifice. În domeniul apărării, statele 
membre care doresc şi deţin capabilităţile necesare 
pot să pună bazele unei cooperări structurate 
care, finalmente, va conduce la un sistem comun 
de apărare. Astfel, domeniul PESA rămâne, 
în continuare, sub jurisdicţia statelor membre, 
Parlamentul European continuând să aibă o 
contribuţie marginală. Tratatul prevede, la Titlul 
V, Capitolul 2, articolul 1, faptul că „Rolurile 
Specifice ale Parlamentului European şi Comisiei 
în acest domeniu sunt definite prin tratate”3, ceea 
ce implică păstrarea unei contribuţii limitate 
a PE în ce priveşte PESA. Totuşi, contribuţia 
Parlamentului European la procesul legislativ PESA 
este îmbunătăţită prin introducerea procedurii de 
revizuire ordinare, prin care „Guvernul oricărui 
stat membru, Parlamentul European sau Comisia 
poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a 
tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, 
fie extinderea, fie reducerea competenţelor atribuite 
Uniunii în cadrul tratatelor”4. 

Rolul PE tinde însă să crească în acest sens, el 
extinzându-şi treptat atribuţiile. Astfel, la începutul 
anului 2009, PE a adoptat o directivă prin care 
reglementează procedurile de atribuire a anumitor 
contracte de achiziţii publice în domeniile apărării 
şi securităţii. Dincolo de faptul că în acest mod se 
creează condiţiile promovării adecvate a PESA, 
trebuie reţinut că un aspect crucial al acestui 
sector, industria de armament, intră de acum 
sub control parlamentar la nivel european, prin 
încercarea de creare a unei pieţe unice europene a 
armamentului.

Procedura de luare a deciziilor în ce priveşte 
PESA este una care stă, în primul rând, sub egida 
voinţei statelor membre, hotărârile nefiind supuse 
unui control democratic european (în sens clasic). 
Prin control democratic asupra PESA înţelegem 
normele şi standardele care conduc relaţia dintre 
factorii de decizie ai PESA şi societate, unde primii 
sunt subordonaţi autorităţilor alese democratic de 
către societate. 

3. Procedura de luare a deciziilor în PESA

Politica Europeană de Securitate şi Apărare 
exprimă viziunea Consiliului European (alcătuit 
din şefii de stat şi de guvern ai statelor membre 
ale UE) asupra securităţii la nivel european şi 
a modului în care ea va fi realizată. Consiliul 
European trasează liniile directoare în funcţie de 
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care sunt adoptate măsurile în domeniul securităţii 
la nivelul Uniunii. Dat fiind că deciziile luate în 
acest sector influenţează securitatea internă şi 
externă a organizaţiei şi a cetăţenilor europeni, 
este necesar să existe un control democratic asupra 
politicii de securitate şi apărare. 

Procesul de luare a deciziilor în domeniul PESA 
este unul de natură interguvernamentală. Cei mai 
importanţi factori de decizie ţin în principiu de 
statele membre. Reprezentanţii lor se reunesc fie 
sub egida Consiliului European, a Consiliului UE 
reunit sub forma Consiliului de Afaceri Generale 
şi Relaţii Externe (CAGRE), a Comitetului 
Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) sau 
a Consiliului Politic şi de Securitate (COPS), a 
Comitetului Militar (EUMC), compus din şefi 
de stat major sau adjuncţii lor, a Statului Major 
(EUMS), compus din experţi militari secondaţi din 
statele membre. EUMS reprezintă şi liantul dintre 
forţele militare naţionale ale statelor membre şi 
Consiliul UE. Parlamentul European are doar un 

rol consultativ în acest proces (vezi figura 1). 
Consiliul European este cel care defineşte 

liniile directoare în materie de PESA şi strategiile 
europene comune. Forul adoptă decizii cu 
unanimitate, iar Consiliul UE va lua deciziile 
necesare pentru definirea şi implementarea PESA, 
în funcţie de liniile directoare trasate de Consiliul 
European. COPS, alcătuit din ambasadori, are rolul 
de a monitoriza situaţia internaţională în zonele 
de interes ale PESA şi de a contribui la definirea 
politicilor, prin furnizarea de opinii către Consiliu, 
la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă. 
De asemenea, aceasta este instituţia care are 
între atribuţii şi controlul politic şi direcţionarea 
strategică a operaţiunilor de management al 
crizelor.

Specific politicii de securitate şi apărare este 
faptul că „Adoptarea de acte legislative este 
exclusă”5 (Articolul 24/ Tratatul de la Lisabona). 
Deciziile în materie de PESA sunt adoptate de 
către o instituţie care nu are drept să adopte legi. 

Figura 1. Procesul de luare a deciziilor în PESA
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În PESA sunt adoptate strategii, acţiuni şi poziţii 
comune, precum şi decizii. Noţiunea de strategie 
comună apare o dată cu Tratatul de la Amsterdam 
şi se referă la domeniile în care statele membre 
au interese comune importante pentru care se 
fixează obiective şi mijloace ce urmează să fie 
puse în aplicare atât pentru UE, cât şi pentru 
statele membre. Aspectele politice ale acestor 
strategii sunt examinate în cadrul COPS, trecând 
apoi prin COREPER, pentru a ajunge în cele din 
urmă în Consiliul UE. Decizia finală o va lua însă 
tot Consiliul European. În baza acestei strategii, 
Consiliul UE elaborează şi votează decizii de 
aplicare a strategiei. 

În ceea ce priveşte rolul Parlamentului Euro-
pean în procesul decizional, Tratatul de la Am-
sterdam (1997) stipulează la Articolul 21 obligaţia 
preşedinţiei de a consulta PE în „principalele as-
pecte şi în opţiunile fundamentale în ce priveşte 
politica comună de securitate şi de a se asigura că 
opiniile Parlamentului sunt luate în consideraţie în 
mod adecvat”6. PESA nu este menţionată în mod 
explicit, ceea ce ar lăsa o cale liberă reprezentanţi-
lor statelor membre de a evita chiar şi consultarea 
cu reprezentanţii cetăţenilor europeni. Totuşi, Ja-
vier Solana, ca preşedinte al Consiliului Uniunii 
Europene şi ca Înalt Reprezentant al PESC, a mers 
pe linia consultării constante cu PE în ceea ce pri-
veşte problema apărării şi securităţii, asigurând, 
astfel, cel puţin la nivel informal, o concordanţă 
între decidenţii în materie de PESA şi cei ce sunt 
afectaţi de deciziile luate de ei – cetăţenii europeni. 
Afirmaţiile foştilor membri ai PE stau mărturie în 
acest sens – spre exemplu, Armit Laschet susţine 
că „în ce priveşte dreptul Parlamentului European 
de a fi informat şi consultat, unul dintre cele mai 
vechi drepturi parlamentare, dl. Solana şi dl. Pat-
ten (Comisarul pentru Relaţii Externe) se adre-
sează Parlamentului European şi/sau Comitetului 
pentru Afaceri Externe mult mai des şi mult mai 
detaliat decât o fac mulţi dintre miniştrii de apărare 
sau de relaţii externe”7. Dincolo de faptul că aceste 
consultări sporite fac obiectul unei bune practici în 
domeniul controlului democratic, ele reprezintă şi 
un indiciu asupra necesităţii de creştere a gradu-
lui în care Parlamentul European este implicat în 
adoptarea deciziilor în materie de securitate şi apă-
rare. Controlul exercitat de către Parlament asupra 
PESA nu este unul de profunzime, el nefiind prac-
tic inclus în procedura de luare a deciziilor, aşa 
cum sunt implicate parlamentele la nivel naţional. 

Parlamentul doar deţine informaţii referitoare la 
Politica Europeană de Securitate şi Apărare. 

Controlul Parlamentar asupra PESA este 
limitat de factori care ţin atât de natura domeniului 
în cauză, cât şi de factori ce vin din concursul de 
împrejurări în care acest domeniu a fost creionat la 
scară europeană.

4. Factori care influenţează controlul 
parlamentar asupra PESA

Controlul democratic se dovedeşte a fi dificil 
în toate domeniile care cad sub jurisdicţia Uniunii 
Europene, şi cu atât mai mult în domeniul securităţii. 
În primul rând, problemele care ţin de politica de 
apărare intră sub incidenţa nevoii de secretizare, 
de clasificare. Aceste probleme sunt mai puţin 
transparente decât alte activităţi guvernamentale, 
fapt ce îşi are originea în necesitatea de a proteja 
informaţii vitale pentru securitate. 

În al doilea rând, implicarea executivului 
este mult mai pregnantă în această arie. Chiar şi 
la nivel naţional, guvernele manifestă tendinţa 
de a lucra direct, bilateral sau internaţional în ce 
priveşte cooperarea şi de a acorda parlamentelor 
un rol marginal. La nivelul construcţiei europene, 
rolul parlamentului este cu atât mai limitat în 
procesul de luare a deciziilor. Aici, intervin factori 
precum preponderenţa cuvântului Consiliului 
Uniunii Europene (reprezentant al intereselor 
statelor membre) faţă de cel al Parlamentului 
(reprezentant al intereselor cetăţenilor europeni), 
dat fiind că PESA este parte integrantă al celui de-
al doilea pilon al construcţiei europene – pilonul 
interguvernamental.

Slaba implicare a societăţii civile în 
problemele de securitate reprezintă cel de-al 
treilea impediment. În cele mai multe ţări, nu 
există organizaţii neguvernamentale care să aibă 
ca sector de activitate securitatea, iar publicul este 
deseori slab informat sau pur şi simplu indiferent. 
Politica externă suscită un interes scăzut din 
partea cetăţenilor şi este privită ca având un 
impact neglijabil asupra vieţii lor de zi cu zi. 
Atât timp cât este vorba despre PESA ca proiect, 
cetăţenii europeni manifestă o atitudine care a 
fost definită drept consens permisiv�, înţeles drept 
poziţie binevoitoare a cetăţenilor europeni faţă 
de proiectul integrării europene, fără a avea însă 
şi informaţii corespunzătoare înainte de a adopta 
această atitudine sau fără a avea intenţia de a le 
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dobândi. Consensul permisiv caracterizează însă 
doar abordarea PESA la nivel de proiect. În cazul 
în care s-ar ivi necesitatea implicării armate a unui 
stat membru într-un conflict, interesul cetăţenilor 
ar creşte cu siguranţă. Slaba implicare a societăţii 
civile în aria acţiunilor care ţin de securitate şi 
apărare se datorează şi faptului că şansele de 
apariţie a unui conflict armat la scară europeană 
au scăzut foarte mult în ultima jumătate de secol, 
ele fiind, de fapt, aproape nule. În mod paradoxal, 
sentimentul de siguranţă duce la un gen de apatie a 
cetăţenilor faţă de activităţile care ţin de asigurarea 
securităţii.

Insuficienta implicare a cetăţenilor îşi are 
originea şi în natura construcţiei europene. Uniunea 
europeană a apărut ca un mecanism tehnocratic 
cu foarte puţină legitimitate democratică (vezi 
Comisia Europeană, ai cărei membri nu sunt aleşi 
democratic, ci numiţi de către guvernele statelor 
membre), la care cetăţenii nu aveau acces, din 
pricina modului complex de funcţionare şi a 
dificultăţilor de a înţelege actele emise de această 
construcţie. 

În materie de PESA, UE se confruntă cu un 
dublu deficit democratic9, înţelegându-se prin 
aceasta că procesul de luare a deciziilor nu se află 
nici sub controlul parlamentelor naţionale, nici sub 
cel al Parlamentului European (PE). Fenomenul 
se manifestă şi din cauza faptului că deficitul 
democratic al Uniunii este amplificat în materie 
de securitate şi apărare de caracteristicile acestui 
domeniu. Totuşi, cea mai bună formă de control 
democratic asupra PESA în condiţiile date este cea 
realizată de Parlamentul European.

În acest sens, Uniunea Europeană îşi propune 
să „consolideze şi să promoveze democraţia”10, 
iar Tratatul de Reformă stipulează faptul că 
„Funcţionarea Uniunii are la bază principiul 
democraţiei reprezentative”11 (Titlul I, art. 46, 
alin. 1). Afirmaţia se bazează pe faptul că cetăţenii 
europeni sunt reprezentaţi direct la nivelul Uniunii 
în Parlamentul European, iar statele membre sunt 
reprezentate în Consiliul European de către şefii de 
stat sau de guvern, şi în Consiliul Uniunii Europene 
de către membri ai guvernelor lor, care răspund în 
faţa parlamentelor naţionale. 

Problema, în ceea ce priveşte sectorul de 
securitate şi apărare, rezidă în procedeul de luare 
a deciziilor, la care parlamentul nu este decât un 
factor consultativ. În plus, există guverne care nu 
vor ca Parlamentul European să aibă mai multe 

competenţe în domeniul PESA decât cele menţionate 
în articolul 21 din Tratatul de la Amsterdam. 
Există voci care susţin că Uniunea Europeană, în 
ce priveşte PESC/ PESA, funcţionează conform 
voinţei unei „delegaţii care acţionează în cârdăşie” 
(Collusive Delegation12). Teoria subliniază 
tendinţa executivului de a acţiona fără consultarea 
prealabilă a opiniei parlamentare, atunci când vine 
vorba despre afaceri internaţionale. Transparenţa 
executivului este, astfel, minimă în acest caz, totul 
fiind justificat de nevoia de secretizare. Acest fapt 
este amplificat şi de o altă realitate manifestată la 
nivelul Uniunii Europene – deşi una dintre condiţiile 
necesare aderării unui stat la construcţia europeană 
este ca acesta să fie o democraţie reprezentativă 
matură, statele membre ale UE cunosc o întreagă 
gamă de tradiţii democratice. În ceea ce priveşte 
sectorul de securitate, acestea cunosc diferenţe 
notabile. Spre exemplu, într-un studiu publicat 
în 2008, sunt identificate în UE nu mai puţin de 
cinci tipuri de puteri în materie de securitate ale 
parlamentelor statelor membre UE13�

- Primul dintre tipuri este acela în care 
parlamentul trebuie să îşi dea acordul, înainte 
de luarea unei decizii la nivel guvernamental 
în materie de uz de forţă (Austria, Germania, 
Ungaria). Parlamentul poate să investigheze şi să 
dezbată uzul forţei.

- Al doilea tip se manifestă în cazurile în care 
este nevoie de acordul parlamentului înainte 
de luarea unei decizii la nivel guvernamental în 
materie de uz de forţă, dar există situaţii de excepţie 
(trupe străine care intră pe teritoriul naţional, de 
exemplu). Parlamentul poate să investigheze şi să 
dezbată uzul forţei (Danemarca, Irlanda, Olanda).

- Al treilea tip se referă la situaţia în care este 
nevoie de acordul Parlamentului după luarea 
deciziei. Parlamentul poate să investigheze şi să 
dezbată uzul forţei (Cehoslovacia).

- Al patrulea tip priveşte statele în care nu este 
nevoie de aprobarea Parlamentului pentru luarea 
unei decizii în materie de securitate, dar acesta 
trebuie anunţat în cazul unei desfăşurări de forţe. 
Acesta poate să investigheze şi să dezbată uzul 
forţei (Spania, Portugalia, Polonia).

- În cel de-al cincilea tip se încadrează statele 
ale căror parlamente nu au competenţe în ce 
priveşte aprobarea folosirii forţei. Parlamentele nu 
exercită vreo funcţie de control şi nu au dezbateri 
asupra folosirii forţei (Franţa, Marea Britanie, 
Grecia, Cipru).
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Astfel, există o serie de parlamente naţionale 

care nu beneficiază de informaţii sau nu deţin 
suficiente informaţii în domeniul politicii externe. 
Posibilitatea ca ele să participe la controlul 
democratic asupra politicii de apărare şi securitate 
la nivel european este, deci, foarte limitată. La 
nivel european, deficitul democratic manifestat la 
nivel naţional nu poate fi compensat, pentru că nu 
există mijloace suficiente.

5. Moduri în care Parlamentul European 
îşi exercită controlul asupra PESA

Există mai multe căi prin care Parlamentul 
poate exercita un control asupra Politicii Europene 
de Securitate şi Apărare. Acesta se poate face fie 
prin participarea la procedura legislativă, fie prin 
control asupra bugetului, fie prin monitorizarea 
executivului, prin funcţia de comunicare a 
Parlamentului sau prin controlul asupra desfăşurării 
trupelor.

a) Controlul asupra procedurii decizionale. 
După cum am concluzionat mai sus, Parlamentul 
European nu are drept de iniţiativă legislativă în 
materie de PESA. Deciziile sunt luate la nivel 
interguvernamental de către reprezentanţii statelor 
membre adunaţi în formula Consiliului European 
sau a Consiliului Uniunii Europene. Iniţiativa 
legislativă le aparţine tot acestor organisme. 
Parlamentul are dreptul de a fi informat asupra 
măsurilor care sunt luate, dar nu are puterea 
juridică de a se opune sau de a schimba cursul 
evenimentelor. Un control asupra acestei proceduri 
poate fi, totuşi, exercitat de parlamentele naţionale 
în faţa cărora răspund şefii de stat şi de guvern. 
Totuşi, la momentul de faţă nu se poate vorbi 
despre un control asupra aspectului legislativ al 
politicii europene de securitate şi apărare la nivel 
european.

b) Control asupra bugetului PESA. Parlamentul 
European exercită funcţia bugetară în colaborare 
cu Consiliul UE. Fiecare instituţie a UE trebuie 
să întocmească o situaţie a bugetelor estimate 
pe anul următor. Propunerile sunt centralizate 
de Comisie şi trimise apoi PE. În cazul în care 
membrii PE amendează respectivele proiecte de 
buget, acestea vor fi refăcute. Hotărârea finală este 
luată prin procedura codeciziei, unde PE deţine o 
autoritate suficient de puternică. Există cheltuieli 
în domeniul PESC� PESA care fac obiectul acestei 
reguli, conform articolului 28 din Tratatul asupra 

Uniunii Europene, dar sunt excluse cheltuielile 
cu operaţiuni care prezintă implicaţii militare sau 
de apărare. Apoi, preşedinţia Consiliului trebuie 
să consulte anual PE în ce priveşte deciziile 
fundamentale din PESA, inclusiv cele care au 
repercusiuni asupra bugetului comunitar. Mai mult 
chiar, atunci când adoptă decizii legate de PESA 
care atrag cheltuieli, Consiliul trebuie să consulte 
imediat PE. 

În ce priveşte, însă, încărcarea bugetară a 
operaţiunilor militare, controlul politic trebuie 
efectuat de către parlamentele naţionale. PESA 
nu urmăreşte crearea unei armate europene, deci, 
controlul forţelor militare nu poate fi pus în sarcina 
parlamentului, la nivel european. Capabilităţile 
militare sunt constituite pe baza contribuţiilor 
individuale ale fiecărui stat membru. Însă, atât 
timp cât PESA continuă să funcţioneze ca o formă 
de cooperare interguvernamentală, cheltuielile 
militare şi desfăşurarea forţelor armate vor cădea 
sub controlul exclusiv al parlamentelor naţionale, 
în timp ce Parlamentul European, ca unic corp 
european ales direct de către cetăţeni europeni, 
îşi va îndeplini rolul de supraveghetor. Controlul 
parlamentelor asupra acestei arii depinde, însă, de 
la stat la stat, în funcţie de câte mijloace are acest 
for de a controla forţele militare, deoarece, după 
cum am văzut, există în Europa o multitudine de 
tradiţii democratice care dau parlamentarilor şansa 
de a se implica în domeniul securităţii şi apărării 
în diferite grade. Franţa, Marea Britanie, Grecia, 
Cipru sunt doar patru dintre aceste state în care 
parlamentele nu pot dezbate asupra problemei 
utilizării forţei.

c) Monitorizare. Aceasta este principala mo-
dalitate de implicare a PE în PESA. Parlamen-
tarii europeni sunt informaţi regulat cu privire la 
evoluţiile din PESA şi sunt consultaţi. Mai mult, 
există consultări şi la nivel informal, ceea ce în-
seamnă că puţinele drepturi parlamentare în PESA 
sunt respectate. Nu trebuie omis faptul că Parla-
mentul European nu are posibilitatea de a sancţi-
ona în vreun fel instituţiile care ar adopta măsuri 
contrare poziţiei lui. Controlul în această arie îşi 
pierde astfel din eficienţă, în lipsa oportunităţii de 
a aplica sancţiuni şi produce efecte. Responsabi-
litatea monitorizării PESA este împărţită în mod 
egal între Parlamentul European şi parlamentele 
naţionale, pe baza drepturilor lor legitime ce re-
zultă din Constituţii şi din Tratate. Astfel, pentru 
ca monitorizarea să fie una eficientă, este nevoie 
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ca Parlamentul European, parlamentele naţionale 
şi comisiile specializate în materie de securitate 
să aibă autoritate (care le este dată de lege, în ce 
priveşte dreptul la informare şi dreptul de a lua 
măsuri atunci când o hotărâre contravine poziţi-
ei lor) şi să aibă capacitatea (resursele) de a face 
acest lucru. Dar, nici Parlamentul European şi nici 
parlamentele naţionale nu deţin în totalitate aceste 
instrumente. Capacitatea Parlamentului European 
de a-şi exercita controlul asupra domeniului apără-
rii şi securităţii este, deci, limitată chiar de speci-
ficul acestuia – nevoia de secretizare. Şi cum nici 
PE, nici parlamentele naţionale nu deţin suficiente 
mijloace pentru a face monitorizarea lor eficientă, 
nu putem vorbi despre o compensare a marginali-
zării parlamentelor naţionale cu o participare mai 
puternică la nivel european şi nici invers.

d) Comunicarea este, de asemenea, un 
instrument de exercitare a controlului democratic 
în domeniul securităţii şi apărării, dar şi un indice 
al existenţei unei dimensiuni democratice suficient 
de puternice. Luând în considerare subiectul 
de faţă, putem susţine că PE deţine mijloace 
ale comunicării. Poate iniţia dezbateri pe tema 
securităţii, poate emite opinii. Mai mult, el deţine 
acest drept într-o măsură mai mare decât anumite 
parlamente naţionale. 

Concluzii 

Simplul fapt că reprezentanţii cetăţenilor 
europeni pot dezbate asupra acestor chestiuni, 
pot adresa întrebări, pot lansa opinii este de o 
importanţă maximă în ce priveşte caracterul 
democratic al gestionării aspectelor care ţin de 
securitate şi apărare. Într-o măsură mai mare sau 
mai mică, cetăţenii europeni au un cuvânt de 
spus în acest domeniu, fie că privim prin prisma 
dreptului parlamentarilor de a-şi exprima poziţia 
faţă de o anumită măsură, fie prin prisma faptului că 
reprezentanţii statelor membre trebuie să răspundă 
în faţa parlamentelor naţionale. 

Mai trebuie luat în considerare că apărarea 
privită la scară europeană este încă un proces şi că 
mai sunt de făcut mulţi paşi până în momentul în 
care vom putea vorbi despre un sistem de apărare 
comună veritabil în Uniunea Europeană. Este 
nevoie de o armonizare a intereselor şi liniilor de 
acţiune ale tuturor statelor membre şi, fiind vorba 
despre entităţi care au o îndelungată tradiţie de 
suveranitate, aceste măsuri sunt cu atît mai greu de 

adoptat. Este însă posibilă o asemenea integrare, 
dată fiind emergenţa unui inamic comun pentru 
toate statele europene – terorismul internaţional. 
Dacă posibilitatea izbucnirii unui război amplu 
la scară europeană este aproape nulă, pericolul 
reprezentat de terorismul internaţional determină 
statele membre ale UE să se coalizeze în materie 
de securitate şi apărare. 

Caracterul democratic al acestui domeniu se 
poate justifica şi prin modul în care sunt luate 
deciziile de către executiv. Măsura în care o 
entitate este sau nu democratică e dată şi de gradul 
în care libertăţile cetăţenilor ei sunt garantate. Se 
poate vorbi, astfel, despre o guvernare de către 
cetăţeni sau despre o guvernare pentru cetăţeni. 
PESA nu este încă un domeniu în care să se 
manifeste primul tip de guvernare, şi nici nu poate 
fi vorba despre o asemenea conducere, având în 
vedere particularităţile politicii de securitate şi 
apărare – necesitatea de a păstra secrete anumite 
aspecte, nevoia implicării sporite a executivului 
pentru urgentarea adoptării deciziilor în caz de 
urgenţă etc. Dar, în ceea ce priveşte cel de-al 
doilea tip de conducere, cel pentru cetăţeni, putem 
afirma că domeniul PESA este unul democratic. 
Obiectivele stabilite (apărarea drepturilor omului, 
promovarea şi dezvoltarea democraţiei în lume, 
cooperarea internaţională), misiunile asumate 
(misiunile Petersberg - misiuni umanitare şi de 
evacuare, misiuni de menţinere a păcii, misiuni ale 
forţelor luptătoare pentru gestionarea crizelor – şi 
misiunile adăugate prin Constituţie – misiuni de 
dezarmare, de consiliere şi asistenţă militară, de 
prevenire a conflictelor şi operaţiuni de stabilizare 
la finele conflictelor) au drept consecinţă sporirea 
gradului de securitate al cetăţenilor europeni. 
Dincolo de nevoia ca UE să se afirme pe scena 
internaţională ca un puternic actor politic, aceste 
obiective şi misiuni sunt menite să asigure un 
mediu internaţional stabil şi, implicit, un mediu în 
care cetăţenii europeni să se bucure de securitate.

Importanţa acestui control asupra PESA nu 
constă atât în nevoia de eficientizare a ei, cât, pur 
şi simplu, în nevoia de a face această arie mai 
democratică. Uniunea Europeană funcţionează, din 
acest punct de vedere, paradoxal: cere statelor care 
vor să adere să fie democraţii reprezentative, dar 
ea însăşi nu este o construcţie care să întruchipeze 
caracteristicile unei democraţii moderne. Sporirea 
mijloacelor de controlul democratic din partea 
Parlamentului European asupra PESA ar conferi 
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un plus de legitimitate UE. Existenţa unui astfel 
de control este un indice pentru o bună guvernare, 
iar pentru o Uniune care şi-a propus să devină mai 
transparentă şi mai uşor de înţeles pentru cetăţenii 
ei, este important ca dezvoltarea unei culturi 
a PESA să fie făcută pe cât de mult posibil şi în 
cadrul Parlamentului European.
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CONSONANŢE ŞI REZONANŢE 
STRATEGICE ÎN CONDIŢII  

DE NORMALITATE, DE CRIZĂ  
ŞI DE RISC MILITAR EXTREM         

Dr. Gheorghe VĂDUVA

Strategia militară devine, pe zi ce trece, unul 
dintre domeniile care suportă şi va suporta şi în 
viitor dezbateri, opinii, deschideri de tot felul şi 
tot felul de conexiuni, interpretări, interceptări, 
comentarii şi chiar imixtiuni. Aşa cum se petrece 
totdeauna cu ceea ce se cheamă fruct oprit. Desi-
gur, este vorba de partea vizibilă a aisbergului. În 
adâncuri, lucrurile stau altfel, au o altfel de logi-
că, o altfel de dialectică. O logică a misterului şi 
o dialectică a ceea ce nu se vede, a adâncurilor. 
Şi, considerăm noi, realitatea, deja constatată şi 
confirmată, că partea vizibilă a strategiei (ne re-
ferim, desigur, la strategia militară) a intrat în re-
flectoarele analizelor şi dezbaterilor de tot felul nu 
este nici prea rea, nici bună. Faptul că toată lumea 
bună îşi dă cu părerea despre strategia militară 
(chiar dacă n-o numeşte aşa) reprezintă, până la 
un punct, un lucru remarcabil. Trăim în văzul lumii 
şi, potrivit adagiului, homo sum, et nihil humani 
a me alienum puto (sunt om şi nimic din ceea ce 
este omenesc nu-mi este străin), trebuie să ştim tot 
ce se poate şti, să gândim la tot ce ne înconjoară 
şi să reflectăm la tot ce suferă schimbare, trans-
formare, devenire. Nu este prea rău, pentru că, în 
ceea ce priveşte obiceiul de a face strategie şi stra-
tegii, nu s-a schimbat mai nimic de-a lungul seco-
lelor. Strategia militară poate fi chiar beneficiară 
a acestor dezbateri, în pofida faptului că nu-i prea 
pasă de ele. Ea îşi urmează drumul ei şi, din câte 
cunoaştem noi, nu renunţă niciodată la raţiunea ei 
de a fi, deşi, în ultimele decenii ale secolului trecut, 
a ieşit masiv de pe porţile domeniului militar şi s-a 
plantat cu succes cam peste tot pe unde a existat 
şi există conflict, inclusiv în economie, în finanţe, 
în relaţiile internaţionale etc., dând roade cât se 
poate de semnificative. Pentru că strategia scoate 
acţiunea din patul lui Procust, îi dă flexibilitate, 

abilitate, consistenţă, inteligenţă şi capacitate de 
a se adapta la dialectica sau dinamica bogată şi 
creativă a voinţelor care se confruntă pentru a re-
zolva diferendul dintre ele. Strategia militară nu 
ţine numai de arta războiului, ci ea fundamentea-
ză, expertizează şi pune în operă acel precept al 
tuturor timpurilor omenirii potrivit căruia a trăi 
înseamnă a lupta. 

Cuvinte-cheie: strategie, decizie, expertiză, 
conflict, operativ, tactic.

Nevoia de conexiune

Strategia militară nu este ceva ininteligibil, 
dat doar celor capabili de construcţii complexe şi, 
adeseori, bizare, ascunse, camuflate, cu semnificaţii 
şi implicaţii multiple şi conexe, uneori extrem de 
rigide, alteori, extrem de flexibile, fluide şi chiar 
haotice, deşi ea cam aşa apare. Strategia militară 
este o latură semnificativă a componentei militare 
a vieţii oamenilor, un mod complicat de a gândi, a 
planifica, a organiza şi, evident, a acţiona în cazul 
unui război sau al unui conflict militar, în procesul 
de gestionare (şi prin mijloace militare) a unei 
crize sau într-o situaţie conflictuală-limită. 

Strategia militară rămâne, în esenţa ei, ştiinţa, 
priceperea, abilitatea, experienţa, arta şi metoda de 
a pune în aplicare, prin mijloace militare, o decizie 
de mare anvergură (în speţă, o decizie politică 
majoră), în condiţiile unui mediu internaţional şi 
regional complex condiţionat, dificil, conflictual, 
cu numeroase restricţii, provocări, sfidări, pericole, 
ameninţări şi vulnerabilităţi, care cere o filozofie 
de identificare, calculare şi asumare a riscului 
implicit, inclusiv a riscului extrem, de elaborare, 
pe această bază, a unui cadru naţional (de alianţă 
sau de coaliţie) al unui comportament adecvat 
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şi, în acelaşi timp, de asigurare a unei expertize 
corespunzătoare sistemelor şi proceselor de 
generare a deciziei politice. 

Strategia militară a fost înţeleasă, la originea 
ei, ca abilitate a oamenilor dotaţi, a marilor 
comandanţi de a-şi depăşi adversarul, atât în 
război, cât şi în pregătirea războiului, folosind 
în mod inteligent forţele, mijloacele şi resursele 
alocate de decidentul politic şi, în acelaşi timp, de 
a crea condiţiile necesare pentru a obţine victoria 
într-o bătălie sau într-un război, de a realiza 
scopurile şi obiectivele fixate sau propuse. Şi, 
dacă ne gândim bine, aşa a şi rămas. Ea ţine de 
experienţa, priceperea şi arta comandamentului 
militar, a comandantului militar, a managerului 
militar de a concepe, planifica, organiza, relaţiona, 
operaţionaliza şi actualiza, într-o manieră realistă, 
inteligentă şi curajoasă, sistemele şi procesele 
acţionale, precum şi metodologiile care pun în 
operă o decizie politică, optimizată, desigur, 
prin filtrul sinergic al unei strategii de securitate 
naţională, de alianţă sau de coaliţie. 

Aşadar, strategia militară presupune existenţa a 
cel puţin patru elemente majore care se cer conexate 
în sisteme şi procese structurale şi acţionale pe 
suport de risc înalt, de cele mai multe ori, de risc 
extrem, în condiţiile unor determinări complexe, 
cu evoluţii imprevizibile şi chiar haotice: o 
decizie politică elaborată de cei în drept; un mediu 
strategic conflictual; un concept strategic de forţe, 
mijloace, acţiuni şi resurse; un suport de angajare 
legală şi legitimă. Toate cele patru componente 
se condiţionează reciproc şi, în opinia noastră, nu 
poate exista unui fără celălalt în dimensionarea şi 
redimensionarea acţiunii strategice. 

Intercondiţionările (consonanţele şi rezonan-
ţele) dintre cele patru elemente sunt sugerate în 
Schema nr. 1.

După cum se observă, condiţionările sunt 
foarte strânse, dar şi foarte flexibile, astfel încât 
capacitatea de acţiune (la orice nivel de risc) şi 
de reacţie-răspuns (la orice nivel al provocărilor, 
sfidărilor, pericolelor şi ameninţărilor) să poată fi 
adaptată cu repeziciune la cerinţele efective ale 

Schema nr. 1. Consonanţe şi rezonanţe strategice politice şi militare decizionale şi acţionale
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situaţiei. Desigur, strategia militară nu este doar 
o strategie de acţiune (operaţională) şi de reacţie 
(de ripostă) în situaţii-limită, adică în condiţii de 
risc extrem, ci şi o strategie de punere în operă 
a unei decizii politice pentru orice fel de situaţie 
conflictuală, de la cele care ţin de gestionarea, şi 
prin mijloace militare, a crizelor, până la cele de 
sprijinire a populaţiei, în cazul unor urgenţe civile 
şi militare, al unor calamităţi şi dezastre. 

Însă, înainte de toate, strategia militară 
trebuie să răspundă unui comandament extrem 
de important, fără de care nicio altă acţiune 
sau reacţie, în situaţii normale, de criză sau de 
risc extrem nu poate fi posibilă. Este vorba de 
generarea forţelor şi mijloacelor necesare acţiunii 
preventive, preemptive, de răspuns sau de ripostă. 
Acţiunile de acest fel sunt, de regulă, complexe, 
variabile, planificate şi, în funcţie de situaţiile 
concrete, modelabile şi adaptabile la acestea, adică 
surprinzătoare şi chiar intempestive, situându-se 
pe o plajă foarte largă, în condiţiile unor situaţii 
complexe, de la trecerea pragului dintre normalitate 
la anormalitate, până la risc extrem şi război. 

Generarea forţelor, mijloacelor şi acţiunilor nu 
este o activitate uşoară şi bine fixată în politici şi 
strategii imuabile, chiar dacă, la o primă vedere, 
aşa ar trebui să fie. Forţele, mijloacele şi resursele 
necesare acţiunii militare sunt şi vor fi totdeauna 
de ordin special, cu o filosofie specială, de regulă, 
inaccesibile simţului comun sau înţelegerii 
comune. Ele se vor situa totdeauna între coordonate 
mişcătoare, într-un fel, aceleaşi şi mereu altele, între 
paradoxuri complicate şi construcţii migăloase şi 
laborioase. Va fi foarte greu de explicat de ce este 
nevoie de toate acestea, de ce o armată are nevoie 
de atâtea resurse, de ce trebuie să i se acorde aceste 
resurse, într-o lume în care violenţa armată a fost, 
este şi va fi totdeauna condamnată, scoasă în afara 
legii, respinsă şi neacceptată. Simpla afirmaţie că 
războiul face parte din ordinea lumii, din vocaţia 
şi realitatea societăţii omeneşti nu convinge şi 
nu impresionează pe nimeni. Este doar un „rău”, 
ca atâtea alte rele ale lumii, luăm act de el, îl 
uităm în clipa următoare şi mergem mai departe, 
întrucât viaţa trece foarte repede şi nici nu ne dăm 
seama câte lucruri considerate absolut necesare, 
planificate sau nu, înţelese sau nu, au rămas şi vor 
rămâne nefăcute. 

O armată se pregăteşte totdeauna pentru război. 
Nu săptămâni sau luni, ci zeci de ani, chiar secole, 
pentru că niciun stat de pe lumea aceasta, mare sau 

mic, puternic sau slab, nu-şi poate permite să nu se 
pregătească pentru a face faţă unui risc major şi cu 
atât mai mult unui risc extrem, aşa cum este războiul. 
Declaraţiile de tot felul, politicile de armonizare a 
intereselor lumii, respectul vieţii, valorile care s-
au acumulat de-a lungul mileniilor, numeroasele 
acorduri internaţionale n-au reuşit sub nicio formă 
să prevină şi nici măcar să limiteze sau să tempereze 
cercetările în domeniul armamentelor, sistemelor 
perfecţionate de arme, armelor nucleare, armelor 
bazate pe unde, pe laseri, pe nanotehnologii, pe 
alte tehnologii moderne, unele încă necunoscute 
chiar pentru lumea ştiinţifică evoluată. Niciodată 
omenirea nu a renunţat la armele sale, iar cele 
pe care le-a supus tratatelor de neproliferare sau 
tratatelor de reducere sunt, în general, depăşite sau 
care nu pot fi încă foarte bine controlate. 

Lumea este, deci, în esenţa ei, conflictuală. Iar 
esenţa dinamică a lumii n-o reprezintă valorile, 
ci interesul. Valorile sunt doar baza, suportul 
civilizaţional al lumii, templele şi monumentele ei. 
Dinamicile, adică mişcarea şi conflictualitatea, au la 
bază interesele, nu valorile. Există conflictualitate 
politică, economică, socială, informaţională şi 
militară. Unii încearcă să acrediteze ideea că 
există şi conflictualitate culturală, că lumea ar fi 
conflictuală şi prin sistemele ei de valori, că valorile 
Islamului, spre exemplu, sunt opuse valorilor 
civilizaţiei democratice, sau chiar în raporturi de 
conflictualitate cu acestea etc. În realitate, valorile 
lumii nu sunt şi nu pot fi conflictuale, întrucât 
ele nu reprezintă altceva decât acumulările şi 
rezultatelor unor acţiuni care s-au dovedit benefice 
şi durabile. Dacă există o unitate a lumii, apoi 
ea există pe suportul valoric al acestei lumii, pe 
arhitectura ei axiologică şi patrimonială, pe şi 
în sistemele ei de valori. Conflictuale sunt doar 
interesele, adică acele scopuri şi obiective, acele 
proiecţii acţionale care constituie mobiluri şi 
motoare ale acţiunilor de orice fel, de la cele ce 
ţin de accesul la resursele naturale şi energetice ale 
lumii, la înaltele tehnologii, la resursele financiare, 
la pieţe, la infrastructuri până la cele care împart 
planeta, generează cauzele, îşi însuşesc rezultatele 
şi efectele convenabile. 

Politicile, strategiile (inclusiv strategia militară) 
şi acţiunile nu operează însă numai în spaţiul 
intereselor, ci şi în cel al suporturilor civilizaţionale 
ale acestei lumi, adică în sfera valorilor, prin 
intermediul componentelor lor ştiinţifice şi artistice. 
De aceea, atunci când vorbim de nivelurile acţiunii 
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militare, spre exemplu, avem în vedere nu doar 
interesele care generează acţiunea, ci şi suportul 
valoric, structural şi organizaţional al acţiunii. 
Este adevărat, acţiunea constă într-un sistem de 
activităţi şi de evenimente care urmăresc un scop ce 
se îndeplineşte prin atingerea unor obiective. Dar 
acţiunea nu este doar interes, chiar dacă interesul 

constituie motorul ei principal. Dincolo de acest 
motor principal se află un suport de înţelepciune, 
un sistem de valori la care se raportează fiecare 
rezultat, fiecare produs, fiecare efect. 

Strategia militară (şi nu numai militară) 
este, în acest cadru, nu doar ştiinţa, experienţa, 
modalitatea şi arta de înfăptui o decizie politică, 
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N
IV

E
L

INTERCONEXIUNI

Interes (mobil  
al acţiunii)

Suport axiologic (suport 
valoric de conexiune)

Efect de interconexiune 
(aşteptat, planificat, realizat)

Po
lit

ic

	Fundamentarea 
componentei 
politicii militare 
(de securitate şi 
apărare) adomeniului 
militar (arhitecturii, 
construcţiei, 
transformării 
militare);

	Resursele alocate; 
	Scopul intervenţiei 

(acţiunii militare); 
	Limitele şi 

configuraţia politică 
a angajării. 

	Sistemele de valori ale 
părţilor aflate în conflict;

	Sfera de intersecţie a 
mulţimii elementelor 
conţinute de decizia politică 
pe temei de securitate şi 
apărare şi mulţimea valorilor 
care definesc suportul real 
şi durabil al securităţii şi 
apărării;

	Modalitatea în care decizia 
politică afectează sistemele 
de valori.

	Expertiză strategică oferită 
de nivelul strategic (şi 
acceptată de nivelul politic), 
fundamentată pe analiza 
strategică a interconexiunilor 
şi exprimată în calitatea 
şi realismul argumentelor 
care susţin sau ponderează 
(modelează) decizia politică;

	Dezvoltare a experienţei în 
planul politicii de securitate şi 
apărare;

	Asimilare de rezultate ce 
pot îmbogăţi patrimoniul 
politico-militar de valori ce ţin 
de securitate şi apărare.

St
ra

te
gi

c

	Scopul şi obiectivul 
strategic;

	Nivelul strategic de 
angajare, în funcţie 
de resursele alocate 
şi limitele stabilite de 
decidentul politic;

	Manevra strategică.

	Cultura strategică;
	Experienţa de război 

consemnată în lucrări 
valoroase, în monumente, 
muzee, dar şi în conştiinţa 
colectivă a naţiunii şi a 
armatei;

	Cultura organizaţională;
	Respectul faţă de instituţia 

militară;
	Calitatea comandamentului 

strategic;
	Încrederea în militar şi în 

comandanţi etc.

	Capacitatea de a combina 
interesul cu coordonatele 
axiologice, de a elabora un 
suport de expertiză strategică 
pentru decidentul politic şi un 
suport de cultură strategică 
pentru o decizie strategică 
realistă şi completă ce va fi 
transmisă nivelului operativ;

	Dezvoltarea culturii strategice 
necesare comandamentului 
strategic, comandantului de 
nivel strategic şi statului major.

O
pe

ra
tiv

	Scopul şi obiectivul 
operaţiei;

	Manevra operativă;
	Realizarea 

dispozitivelor cerute;
	Proiecţia forţei.

	Cultura operaţională;
	Spiritul de învingător (sau 

de sacrificiu);
	Cultura organizaţională;
	Experienţa;
	Calitatea comandamentului 

operaţional.

	Cunoaştere a suporturilor 
valorice ale deciziei. 

	Formarea (dezvoltarea), 
şi pe această bază, a unui 
culturi organizaţionale 
operaţionale, foarte necesară în 
managementul operaţiilor. 

Schema nr. 2. Suporturi ale conexiunilor axiologice în dinamica decizională şi acţională politică, strategică, 
operativă şi tactică
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ci şi ştiinţa, experienţa, priceperea, abilitatea, arta 
şi modalitatea de a consona efectul previzibil al 
unei acţiuni sau al unui complex de acţiuni cu 
coordonatele axiologice militare şi civil-militare 
ale acestuia. Cu alte cuvinte, strategia militară 
pune în relaţie suporturile, mobilurile şi nivelurile 
previzibile al acţiunii militare într-o arhitectură 
cu geometrie variabilă şi capacitate de adaptare la 
schimbările aşteptate, planificate sau doar bănuite, 
dar posibile, dar nu oricum, ci într-un context 
de valori, de legalitate şi legitimitate. Uneori, 
nivelul strategic este în măsură să configureze 
nivelul operativ şi pe cel tactic – pe coordonate 
strategice consonante sau disonante – şi chiar 
să ofere expertiză strategică nivelului politic, pe 
aceleaşi coordonate, alteori, doar semnalează 
posibila dialectică aleatoare a consonanţelor sau 
disonanţelor. Acest lucru este foarte important, 
întrucât, pe de o parte, atrage atenţia decidentului 
politic asupra responsabilităţilor pe care trebuie să 
şi le asume şi, pe de altă parte, conturează mai bine 
nivelul de risc al acţiunii în plan operativ şi în plan 
tactic. O posibilă relaţionare a acestor niveluri se 
prezintă în Schema nr. 2.

Consonanţe strategice pe suport de risc 
militar extrem

Strategia militară nu operează numai cu 
teorii, experienţe, priceperi, abilităţi şi capacităţi 
creative folosite pentru a pune în operă o decizie 
politică majoră cu privire la întrebuinţarea forţelor, 
mijloacelor, resurselor şi acţiunilor militare pentru 
impunerea voinţei proprii asupra adversarului şi 
realizarea unor scopuri şi obiective din domeniul 
securităţii şi apărării. Forţele, mijloacele, resursele 
şi acţiunile militare sunt folosite şi în alte scopuri 
decât cele care ţin strict de fenomenul război. 
Ele sunt forţe de acţiune militară şi de reacţie 
militară în orice situaţie pe care decidentul politic 
o consideră tratabilă şi rezolvabilă prin astfel de 
mijloace, cu condiţia ca intervenţia militară să 
fie legală şi legitimă şi să respecte principiile şi 
regulile stabilite prin dreptul internaţional. 

Niciun stat din lume nu-şi poate permite să în-
treţină forţe armate doar pentru a face faţă unui 
război, deşi o astfel de raţiune nu va dispărea ni-
ciodată din filosofia şi fizionomia instituţiei mi-
litare. O armată trebuie să răspundă prompt unui 
comandament strategic naţional sau internaţional, 
de alianţă sau de coaliţie, în limitele responsabi-

lităţilor fixate prin constituţie şi legi organice. 
Astăzi, ţara nu se apără numai la frontiere, deşi 
frontierele unei ţări vor trebui totdeauna securiza-
te şi apărate chiar şi atunci când ele vor fi doar 
simbolice. Atâta vreme cât o ţară are parlament, 
guvern, suveranitate asupra propriului teritoriu şi 
responsabilitate faţă de trecutul, prezentul şi viito-
rul ei, indiferent care sunt şi care vor fi condiţiile 
internaţionale, va exista şi cerinţa expresă, vitală, 
de păstrare a identităţii naţionale, de securizare şi 
apărare a frontierelor proprii şi a celor ale aliaţilor 
şi partenerilor. Numai că, astăzi, frontierele unei 
ţări nu se securizează şi nu se apără concentrând 
diviziile la graniţă, construind lucrări de fortificaţii 
şi dezvoltând o filosofie ostilă a frontierelor-linii 
care separă şi opun. Vremea unor astfel de frontie-
re a trecut. Astăzi, frontierele celor mai multe din-
tre ţări – mai ales cele ale ţărilor care fac parte din 
Uniunea Europeană – separă, identifică şi unesc. 
Ele sunt expresii ale construirii şi dezvoltării unor 
identităţi puternice, care vor dura cu adevărat ma-
rea identitate europeană. Cel puţin la acest început 
de secol, după opinia noastră, nu va putea exista o 
identitate europeană solidă şi durabilă decât dacă 
ea se va baza pe identităţi naţionale (statale) soli-
de şi durabile. Metaidentitatea europeană va fi, de 
fapt, cel puţin în prima ei fază – cea a constituirii şi 
consolidării – o identitate de identităţi. Or, aceasta 
presupune respectul frontierelor, securizarea lor, 
contracararea provocărilor, sfidărilor, pericolelor 
şi ameninţărilor, dar ele vizează şi reducerea vul-
nerabilităţii acestora. În acelaşi timp, securitatea 
fiecărei ţări depinde de securitatea celorlalte, de 
controlul şi gestionarea conflictualităţii, inclusiv 
prin mijloace militare. Pentru că, în noile condiţii, 
când există în lume peste 12.000 de capete nuclea-
re active, sisteme de arme extrem de performante, 
reţele transfrontaliere, teroriste şi mafiote, fiecare 
stat devine şi trebuie să devină responsabil de ges-
tionarea conflictualităţii, de soluţionarea, inclusiv 
prin mijloace militare, a crizelor şi conflictelor. As-
tăzi, dimensiunea morală a actului militar – care, se 
ştie, are, din toate timpurile, valoare strategică – s-
a dezvoltat foarte mult, s-a transformat foarte mult. 
Astăzi, este moral să participi la efortul militar şi 
civil-militar colectiv de control al conflictualităţii, 
de gestionare a crizelor şi conflictelor armate, nu 
să nu participi. A nu participa nu înseamnă a nu 
te amesteca în treburile interne ale unui stat – aşa 
cum o cere dreptul internaţional –, ci a nu-l ajuta 
pe acel stat, care se află în criză sau în pericol, să 
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înlăture acest pericol, să iasă adică din anormali-
tate şi să-şi continue viaţa şi punerea în aplicare 
a proiectelor de dezvoltare economică şi socială. 
Imoral este să stai cu armele în sân, pe motiv că 
pe tine nu te ameninţă nimeni la frontiere, şi să 
aştepţi ca alţii să rezolve crizele şi conflictele care 
se petrec departe de arealul tău, de casa şi de masa 
ta. Provocările, sfidările, pericolele şi ameninţările 

sunt departe de tine şi, într-o viziune simplistă, ele 
nu te angajează, nu constituie pentru tine niciun 
motiv pentru a-ţi asuma vreun risc şi cu atât mai 
puţin pentru a fi obligat să consideri că ai putea 
să-ţi asumi un risc extrem, riscul acelei ţări care se 
află într-o criză politico-militară profundă.

Altădată, intervenţia militară era considerată 
nu ca un ajutor necesar, ci ca o agresiune asupra 
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MISIUNI EFECTORI

Nivel de risc

Scăzut Mediu Ridicat Extrem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pregătire, 
instruire

Politic
Strategic
Operativ
Tactic
Individual

Intervenţie 
la calamităţi 
şi dezastre

Politic
Strategic
Operativ
Tactic
Individual

Misiuni de 
menţinere a 
păcii

Politic
Strategic
Operativ
Tactic
Individual

Misiuni de 
impunere a 
păcii

Politic
Strategic
Operativ
Tactic
Individual

Misiuni de 
gestionare 
a crizelor şi 
conflictelor 

Politic
Strategic
Operativ
Tactic
Individual

Combaterea 
terorismului

Politic
Strategic
Operativ
Tactic
Individual

Război

Politic
Strategic
Operativ
Tactic

Individual

Schema nr. 3. Gradul de risc în diferite tipuri de misiuni
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statului respectiv, chiar dacă ea se efectua la 
solicitarea structurilor legitime de putere ale 
acelei ţări. Însăşi această solicitare era pusă sub 
semnul întrebării, în ceea ce priveşte legalitatea 
şi legitimitatea ei. Desigur, în unele cazuri, acest 
semn de întrebare era justificat, în altele nu. Cert 
este că, la ora actuală, în condiţiile globalizării 
şi intercondiţionării provocărilor, sfidărilor, 
pericolelor şi ameninţărilor, se globalizează şi se 
intercondiţionează şi vulnerabilităţile, şi, de aici, 
şi riscurile. 

Evoluţia riscului militar (calculat, impus, 
aleatoriu sau asumat) cunoaşte o deplasare 
semnificativă spre limita de sus, spre riscul militar 
extrem. Iar această reconfigurare a riscului, mai 
exact, a modalităţilor de a evalua riscul, face 
parte din strategie. În opinia noastră, competenţa, 
abilitatea, capacitatea şi responsabilitatea 
gestionării riscului militar – de la cel scăzut 
la riscul extrem – revine domeniului strategic, 
adică teoreticianului şi practicianului strategic, 
comandamentului strategic şi structurilor de studii 
şi cercetări strategice de apărare şi de securitate. 

Riscul militar extrem este, evident, riscul de 
război. Dar tot risc militar extrem se cheamă şi cel 
al asumării unor acţiuni militare şi civil-militare în 
teatrele de operaţii din zonele fierbinţi ale lumii, 
adică riscul gestionării componentelor acute ale 
conflictualităţii militare a lumii.  

Întreaga strategie militară – de la cea a forţelor 
la cea a mijloacelor, acţiunilor şi resurselor, de la 
teoria strategiei la practica strategică şi chiar la 
arta strategică – este o strategie de risc, şi anume, 
o strategie de risc extrem, adică o strategie de 
război sau de conflict armat, de intervenţie militară 
în situaţii-limită. În fiecare moment al oricărei 
intervenţii – de la riscul scăzut la riscul extrem –, 
fiecare militar participant îşi riscă totdeauna viaţa. 
Pentru un militar, aproape în orice condiţii, oricât 
ar fi de favorabile – chiar şi la instrucţia obişnuită 
–, riscul tinde către limita lui superioară, este un 
risc extrem. Există o dialectică a riscului militar 
de care, în opinia noastră, ar trebui să se ţină 
totdeauna seama, atunci când se iau decizii sau 
când se expertizează deciziile, inclusiv deciziile 
politice. În Schema nr. 3, sugerăm o posibilă grilă 
de evaluare a riscului militar.

Gradul de risc Rc ar trebui să se determine, după 
opinia noastră, pe intersecţia mulţimii provocărilor, 
sfidărilor, pericolelor şi ameninţărilor {PSPrA} cu 
mulţimea vulnerabilităţilor la acestea {V}, astfel:

               { } { }VAPSRc ∩= Pr

Evident, mulţimea PSPrA se constituie pe 
reuniunea mulţimilor provocărilor {P}, sfidărilor 
{S}, pericolelor {Pr} şi ameninţărilor {A}.

Fiecare dintre elementele care compun mulţimea 
PSPrA (identificarea concretă a provocării, sfidării, 
pericolului şi ameninţării) poate fi evaluat, spre 
exemplu, pe o scală de la 1 la 10. Făcându-se 
media, se ajunge la o evaluare a riscului (tot pe o 
scală de la 1 la 10), iar rezultatul se trece în grila de 
mai sus. O reprezentare a riscului calculat Rc, ar 
putea fi de tipul celei sugerate în Schema nr. 4.

Calcularea nivelului de risc ajută la o elaborare 
realistă a strategiei forţelor, mijloacelor şi 
acţiunilor, şi nu doar a unei strategii operaţionale 
eficiente, la corelarea corespunzătoare a tuturor 
determinărilor, ceea ce permite, pe de o parte, 
expertizarea consistentă a deciziei politice şi, pe de 
altă parte, punerea ei corectă în operă şi controlul 
permanent al riscului.

Lucrurile acestea nu se realizează, însă, cât ai 
bate din palme, ci necesită cunoaşterea temeinică 
a domeniului, informaţii în timp util, precum 
şi capacitatea de a sesiza, înţelege, evalua şi 
prognoza conexiunile şi evoluţiile sistemelor şi 
proceselor militare şi civil-militare, în funcţie de 
caracteristicile mediului strategic de securitate 
şi de mulţimea mereu variabilă a provocărilor, 
sfidărilor, pericolelor şi ameninţărilor, precum şi 
a vulnerabilităţilor militare la acestea. O posibilă 
conexare a determinărilor şi conexiunilor în planul 
strategiei militare este sugerată în Schema nr. 5.

Toată această activitate îndelungată, laborioasă 
şi responsabilă ţine de domeniul strategiei, de 
competenţa şi responsabilitatea nivelului strategic, 
de teoria, practica şi arta strategică. 
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Schema nr. 4. Reprezentarea riscului
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Concluzie

Strategia militară se caracterizează prin inten-
sitate, continuitate, flexibilitate şi responsabilitate, 

prin adaptabilitate constructivă şi inteligentă la ca-
racteristicile mediului de securitate şi la dialectica 
rolului şi rostului factorului militar în mulţimea 
determinărilor, acţiunilor şi reglărilor comporta-
mentale în condiţii de risc. Strategia militară este 
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Schema nr. 5. Determinări şi conexiuni ale strategiei militare
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o strategie de risc extrem. Modul în care teoria, 
practica şi arta strategică materializează decizia 
politică în spaţiul voinţelor care se confruntă, al 
conflictualităţii de tip militar, adică al conflictu-
alităţii extreme, este unul de tip special, care nu 
poate fi elaborat decât de oameni inteligenţi, foarte 
bine pregătiţi, specialişti de mare ţinută în dome-
niul militar, cu foarte multă cultură strategică, şi de 
comandamente strategice şi operaţionale cu multă 
experienţă şi cu mult curaj. Strategia militară este 
o strategie a conflictualităţii militare. Ea mode-
lează comportamentul forţei militare în condiţii 
de risc extrem. Orizontul ei de aşteptare este şi va 
fi totdeauna războiul, adică riscul extrem, care se 

cere calculat, prognozat şi asumat.
Uneori, furaţi de viteza de transformare 

a armatelor, de presiunile numeroase care se 
exercită asupra factorului militar, de multitudinea 
şi diversitatea misiunilor, de conjuncturile 
tactice cotidiene sau de o mulţime de atâtea alte 
lucruri mărunte, uităm de această mare artă a 
curajului de a situa, în acelaşi plan, totdeauna 
complex, dinamic şi perfectibil, teoria, experienţa, 
valoarea, capacitatea, inteligenţa şi cumpătarea 
teoreticianului, comandantului şi comandamentului 
militar strategic sau operaţional, sintetizate în ceea 
ce numim strategie militară. 
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GRUPURILE DE INTERESE  
ŞI SECURITATEA UMANĂ         

Dr. Petre DUŢU

Într-o societate democratică, securitatea uma-
nă constituie unul dintre obiectivele majore ale 
acesteia. La înfăptuirea acestui deziderat un rol 
semnificativ îl joacă şi grupurile de interese, în 
calitatea lor de entităţi ce-şi propun să apere, prin 
mijloace diverse, drepturile omului, să influenţeze 
activitatea decidenţilor politici în direcţia satisfa-
cerii aşteptărilor şi doleanţelor celor pe care îi 
reprezintă. 

Sfera de activitate a grupurilor de interese 
este largă, ea incluzând de la domeniul economic 
la cel de mediu. De aceea, activitatea lor se 
intersectează consistent cu cea a grupurilor de 
presiune şi de lobby. 

Cuvinte-cheie: securitate umană, nevoile 
omului, grup de interese, grup de presiune, grup 
de lobby. 

1. Securitatea umană şi nevoile omului

Securitatea umană înseamnă absenţa 
pericolului, real sau imaginar, pentru individ, 
grup şi comunitate. Dar, mai general, este vorba. Dar, mai general, este vorbaDar, mai general, este vorba 
de impresia subiectivă resimţită de cel care nu 
percepe pericolul. Securitatea şi antonimul său, 
insecuritatea, sunt, deci, noţiuni foarte subiective. 
Nevoia de securitate este una de natură psihologică, 
fundamentală pentru om, care, dacă nu este 
satisfăcută, suscită o indispoziţie şi mobilizează 
o parte importantă a resurselor intelectuale, 
nervoase şi fizice, ce ar putea fi utilizate în alte 
scopuri. Numeroase activităţi umane sunt astfel 
perturbate, chiar făcute imposibile, atunci când 
domneşte un climat de insecuritate. 

Fiinţa umană trăieşte un sentiment de 
insecuritate, atunci când estimează – motivat 
sau nu - că un element exterior şi imprevizibil 
poate modifica, perturba sau distruge aşteptările 

sale legitime1. Acest element exterior poate avea 
origini diverse: întâmplarea, o catastrofă naturală, 
un fapt neprevăzut, răutatea altor oameni.

Aşteptarea legitimă este consecinţa ce se 
prevede în funcţie de legile naturii şi de regulile 
din societate. Omul, pentru a-şi satisface mai ales 
nevoia de securitate, a căutat să cunoască legile 
naturii şi să determine reguli stabile – şi, deci, 
previzibile – ale vieţii în societate. 

Potrivit teoriei lui A.H. Maslo�, omul 
are următoarele trebuinţe: fiziologice (hrană, 
adăpost, repaus, sexuale); de securitate (echilibru 
emoţional în activităţile de muncă, de viaţă ); 
sociale (de afiliere şi apartenenţă la variate grupuri 
sociale); psihosociale (stimă de sine, prestigiu, 
consideraţie); de autorealizare personală în 
activităţi creative; cognitive; estetice2. Practic, 
realizarea de sine corespunde faptului că omul 
devine sincer cu propria sa natură. Dar, pentru 
a ajunge aici, sunt necesare condiţii prealabile 
de libertate a expresiei, de dreptate socială şi de 
manifestare a fiecărei persoane fără teamă de 
vreo ameninţare sau de ziua de mâine. Acestea 
sunt asigurate şi garantate prin cei patru piloni ai 
securităţii umane, şi anume: democraţia, statul de 
drept, buna guvernare şi dezvoltarea durabilă.

Omul poate acţiona în mod voluntar şi conştient 
numai prin cunoaşterea mediului său social şi 
natural, fapt ce conduce la reducerea incertitudinii, 
la diminuarea riscurilor şi la creşterea gradului său 
de securitate. De fapt, nu există exercitare reală 
a libertăţilor, dacă anumite nevoi fundamentale 
rămân nesatisfăcute. Este evident că nu are sens să 
se vorbească de libertatea sau de demnitatea celui 
care moare de foame sau a celui căruia îi este frig. 
La fel, nimeni nu-şi poate exercita dreptul de a face 
ceea ce doreşte, desigur cu respectarea normelor 
sociale, dacă se află sub ameninţare sau trăieşte cu 
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teama zilei de mâine. Prin urmare, se poate afirma 
că există o strânsă legătură între satisfacerea 
nevoilor omului şi securitatea acestuia. 

Securitatea umană, de regulă, în percepţia şi 
reprezentarea socială, apare sub una din formele 
următoare: 

1) securitatea ca stare de încredere, calm, 
seninătate şi linişte. Astfel de stări sunt rezultanta 
interacţiunii şi interdependenţei dintre drepturile 
generale ale omului, ca premisă, şi exercitarea lor, 
ca fapt de viaţă în societate; 

2) securitatea ca sentiment. În această calitate, 
ea poate fi influenţată printr-o multitudine de situaţii 
şi elemente exterioare fiinţei umane. În cadrul 
acestora din urmă se pot include vulnerabilităţile 
mediului social şi natural, riscurile, pericolele şi 
ameninţările la adresa securităţii. Oricare dintre 
acestea pot afecta semnificativ sentimentul de 
securitate indispensabil unei acţiuni umane 
coerente, exercitării libertăţilor democratice şi 
eficacităţii economice; 

3) securitatea ca produs al activităţii umane 
conştiente, voluntare şi responsabile. Omul, 
ca fiinţă socială, poate şi trebuie să-şi creeze 
şi perfecţioneze continuu mediul psihosocial 
în care trăieşte şi activează. În acest context, 
el poate să-şi construiască propriul mediu de 
securitate, acţionând în direcţia diminuării 
riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor care-i pot 
aduce atingere semnificativă în plan fizic, psihic, 
psihosocial, material şi economic. De aceea, 
securitatea se concepe pe numeroase planuri. 
Securitatea cetăţenilor unei ţări este în mod 
tradiţional prima justificare a existenţei statului, 
adică asigurarea securităţii cetăţenilor în ceea ce 
priveşte exteriorul şi, apoi, pe plan intern. Pentru 
reducerea riscurilor de securitate externe, statul 
dispune de diplomaţie şi de o armată proprie. Pe 
plan intern, statul are sarcina să asigure securitatea 
cetăţenilor săi şi a bunurilor acestora. În acest scop, 
statul are nevoie de o poliţie şi o justiţie eficace. 
Intrarea lor deplină în rolul prescris de lege poate 
fi şi efectul presiunii exercitate asupra lor de către 
grupurile de interese; 

4) securitatea ca rezultantă a interacţiunilor 
dintre condiţiile interne şi internaţionale propice 
vieţii şi activităţii umane. Practic, securitatea 
este produsul interacţiunii condiţiilor interne şi 
internaţionale în care omul trăieşte şi acţionează, 
respectând legile naturii şi normele impuse de 
societate, pe de o parte, şi punându-şi în valoare 

potenţialul de care dispune, pe de altă parte. 
Deci, se poate spune că o politică de securitate 
eficace nu se poate concepe decât de o manieră 
globală, adică ea trebuie să vizeze toate domeniile 
susceptibile să reducă consistent insecuritatea 
umană, sub multiplele ei forme de manifestare. 

Securitatea nu poate fi niciodată absolută. Inse-
curitatea şi imprevizibilitatea fac parte integrantă 
din viaţă. Dar ele trebuie să fie percepute la unDar ele trebuie să fie percepute la un 
nivel acceptabil. La aceasta poate contribui şi ac-
tivitatea diferitelor grupuri de interese ce există şi 
se manifestă într-o societate democratică. 

Securitate şi insecuritate sunt noţiuni foarte 
subiective. Nivelul lorseevalueazăprincomparaţieNivelul lor se evaluează prin comparaţie 
cu experienţele anterioare. De exemplu, o persoană 
care a cunoscut anterior riscuri importante va 
estima un risc dat ca fiabil, în timp ce o persoană 
care nu a fost expusă niciodată la un asemenea 
risc, în trecut, îl va resimţi ca important.

Securitatea umană, ca stare de încredere, calm, 
seninătate şi linişte, sentiment, produs al activităţii 
umane conştiente, voluntare şi responsabile, 
rezultanta condiţiilor interne şi internaţionale 
propice vieţii şi activităţii umane, se caracterizează 
prin supleţe, dinamism şi subiectivitate. Aceste 
trăsături derivă, în principal, din fundamentele 
sale reprezentate de democraţie, statul de drept, 
buna guvernare şi dezvoltarea durabilă, care, 
în calitatea lor de piloni ai securităţii umane, la 
rândul lor, se definesc printr-o evoluţie dinamică. 

2. Statutul şi rolul social al grupurilor  
de interese

Literatura de specialitate prezintă pe larg 
grupurile de presiune, grupurile de lobby şi 
grupurile de interese3. Între aceste forme de Între aceste forme deÎntre aceste forme de 
organizare socială există atât asemănări, cât şi 
deosebiri. De aici, o oarecare confuzie între aceşti 
termeni, când sunt folosiţi de către persoane mai 
puţin familiarizate cu domeniul acesta.

Astfel, un grup de presiune este un ansamblu 
de persoane fizice sau persoane juridice (adică 
întreprinderi sau asociaţii diverse) constituit în 
vederea apărării intereselor comune pe lângă 
persoane şi instituţii însărcinate să ia decizii 
(sau să întocmească dosare ce vor servi la luarea 
deciziilor). 

În engleză, termenul uzitat pentru grupul de 
presiune este lobby, iar acţiunile sale se cheamă 
lobbing. „Un lobby este un grup de presiune sau 
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un grup de interes având ca sarcină să influenţeze 
o putere publică sau privată, cu scopul de a reflecta 
la un punct de vedere”4. În Franţa, acest termen 
are un sens puternic peiorativ, semnificând un 
grup de presiune mai mult sau mai puţin secret ce 
vrea să constrângă deciziile politice într-un mod 
nedemocratic. În România, se vorbeşte de grupuri 
de interes care acţionează, prin metode şi tehnici 
mai mult sau mai puţin legale, asupra persoanelor 
sau instituţiilor care au competenţa de a adopta 
decizii în domeniul de activitate al grupului 
respectiv. În SUA, activităţile de lobby sunt 
instituţionalizate şi permit identificarea diferitelor 
„facţiuni” în timpul unei dezbateri. Diferiţi actori 
se regrupează atunci, pentru a constitui un lobby. 
Acţiunile de lobby se realizează prin mijloace de 
presiune, cum ar fi: acţiuni mediatice; activitatea 
unor membri sau simpatizanţi în timpul alegerilor; 
donaţii în campaniile electorale; aport intelectual 
(via think thanks). Acest sistem de lobby este un 
subiect de dezbatere în SUA, unde se caută să se 
limiteze aspectul său financiar, pentru a preveni 
unele acte de corupţie.

Uniunea Europeană a reluat, într-o anumită 
măsură, acest sistem de lobby. Astfel, la Bruxelles, 
unde sunt principalele servicii administrative ale 
Uniunii, există şi multe grupuri de presiune ce 
acţionează pe lângă autorităţile competente pentru 
ca o anume decizie să fie luată. Se dau ca exemple 
industria petrolului sau a oţelului. Alte grupuri 
de presiune sunt mai puţin organizate şi mai 
temporare: astfel, când se are în vedere construirea 
unor autostrăzi într-o regiune dată, se poate ca 
primarii localităţilor vizate, care doresc cu toţii ca 
autostrada să treacă puţin mai departe de aşezările 
lor, se organizează pentru a-şi apăra interesele pe 
lângă cei care au putere de decizie în domeniul 
respectiv.

Presiunile pot lua atât forme vizibile (de 
exemplu, manifestaţiile), cât şi forme oculte, 
când este vorba de întreprinderi sau societăţi cu 
răspundere limitată ce doresc ca o decizie sau 
alta să fie adoptată în favoarea lor. În acest sens, 
se pot aminti facilitarea câştigării unor licitaţii 
pentru obţinerea de comenzi din partea statului, a 
autorităţilor locale etc. de către anumite persoane 
sau grupuri.

În sens larg, grupul de interese este ansamblul 
structurat de oameni, constituit, pentru o durată 
variabilă de timp, cu scopul de satisface interesele 
unui entităţi anume. Dacă entitatea reprezintă 

interesele unui sector particular sau ale unei categorii 
funcţionale a societăţii, atunci ea poartă numele de  
grup de interese private. Însă, când această entitate 
caută să promoveze cauze sau valori specifice ale 
populaţiei în întregul său ori, cel puţin, ale unei 
mari părţi a ei, aceasta are denumirea de grup 
de interese publice. Astfel, grupurile de interese 
includ întreprinderi, asociaţii profesionale şi 
patronale, sindicatele, lumea asociativă (organizaţii 
guvernamentale şi nonguvernamentale, asociaţii). 
Prin urmare, se poate spune că, prin grupurile 
de interese, se înţeleg atât colectivităţile locale, 
grupurile de apartenenţă, comunităţile de practică 
a unei profesii, asociaţiile, colective şi de reţea, 
cât şi cibercomunităţile. Cu alte cuvinte, grupurile 
de interese sunt mai întâi organizaţii constituite. 
Pe de o parte, unele reprezintă o categorie socio-
profesională a populaţiei, aşa cum este cea de 
agricultori, de tineri şi, pe de altă parte, cele care 
constituie, de exemplu, reţele de foşti elevi/studenţi 
ai unor instituţii de învăţământ recunoscute pe plan 
naţional şi nu numai5.

Se pot distinge două feluri de grupuri de 
interese6� 
	 grupuri de interese cu vocaţie globală. 

Obiectivul acestor grupuri este să-şi asume 
responsabilitatea apărării intereselor unei categorii 
particulare a populaţiei a cărei existenţă sociologică 
este deja identificată: muncitorii, ţăranii, femeile 
etc. Apărarea intereselor priveşte ansamblul 
aşteptărilor populaţiei-ţintă. De unde obligaţia 
pentru aceste organizaţii de a proceda la o muncă 
de sinteză a cererilor, pentru a prezenta revendicări 
coerente. Se disting grupurile socio-economice de 
grupurile socio-culturale;
	 grupurile de interese cu vocaţie 

specializată. Aceste grupuri se fac purtătoarele de 
cuvânt ale unei cauze specifice, în jurul căreia se 
vor reuni în mod liber simpatizanţii. Aceştia pot 
veni din orizonturi sociale şi culturale diverse, dar 
ele se recunosc prin voinţa de a apăra un interes 
comun şi circumscris. De exemplu, lupta împotriva 
rasismului şi antisemitismul, protejarea şi/sau 
conservarea mediului natural. O aceeaşi cauză 
poate deveni obiect de confruntare între diferite 
grupuri de interese. În acest sens, se poate cita 
avortul, pe care unii îl susţin, iar alţii îl condamnă, 
cerând interzicerea lui.

Problema influenţei unui grup de interes sau 
altul este deosebit de importantă, căci presiunea 
exercitată se face fie direct asupra puterilor 
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conducătoare, fie indirect, pe lângă opinia publică. 
În acest context, se disting: 

- presiunile directe. Este vorba de presiunile mai 
mult sau mai puţin oficiale asupra aleşilor locali 
sau naţionali, ministerelor sau administraţiilor. 
Aceste presiuni iau diferite forme� informarea 
(remisă în raporturile care fac apel la experţi); 
consultarea (puterile publice organizează ele însele 
consultaţii cu asociaţiile sau grupurile respective); 
corupţia (oferte de bunuri, cadouri funcţionarilor, 
consilierilor etc.); 

- presiunile indirecte. Ele caută să ia drept 
martor opinia publică. Apelul la opinia publică 
va fi mai eficace, dacă el va şti să mobilizeze 
mass-media. În acest sens, de regulă, se folosesc 
următoarele metode şi tehnici: constrângerea. Ea 
este exercitată asupra populaţiei pentru a obliga 
puterea politică să cedeze (exemple: greve, 
manifestaţii); persuasiunea. Susţinerea opiniei 
publice va avea cu atât mai mult o şansă să fie 
obţinută, dacă grupurile de interes vor ajunge să-
şi prezinte revendicările categoriale ca exprimând 
un interes general; tehnici specifice comunicării 
umane:  campania de presă, sondajele de opinie, 
strângerea de semnături. Astfel, membrii grupurilor 
de interese pot folosi comunicatele de presă, prin 
intermediul cărora aceştia îşi prezintă solicitările 
lor. Obiectivul vizează, pe de o parte, mobilizarea 
simpatizanţilor şi, pe de altă parte, pregătirea 
terenului audierilor. 

Totodată, acţiunea grupurilor de interese 
asupra decidenţilor politici se mai poate realiza şi 
prin procedee cum ar fi: ideea de concertare şi de 
participare a celor vizaţi de decizia respectivă la 
adoptarea acesteia; „ameninţarea deschisă” folosită 
atunci când este vorba de o chestiune specială. De 
regulă, parlamentarii cad victime unei asemenea 
practici; „acţiunea ocultă” caracterizată prin 
relaţiile privilegiate ce au loc între unii membri ai 
grupurilor de interese şi anumiţi conducători7. 

3. Impactul activităţii grupurilor de interes 
asupra securităţii umane

Grupurile de interese, prin îndeplinirea rolului 
lor activ, responsabil şi voluntar într-o societate 
democratică, acţionează direct şi semnificativ 
asupra securităţii umane. Impactul activităţii 
lor este direct, întrucât sunt vizate nemijlocit 
toate componentele securităţii umane, de la 
componenta economică la cea personală. Practic, 

activitatea grupurilor de interese are ca finalitate 
satisfacerea nevoilor fundamentale ale fiinţei 
umane. Pe de altă parte, impactul exercitat asupra 
securităţii umane este unul semnificativ, deoarece 
influenţa grupurilor de interese vizează decidenţii 
politici, adică persoanele publice şi structurile 
instituţionale, de stat şi politice care pot să adopte 
hotărâri într-un domeniu sau altul de activitate, 
dar şi să le pună în practică. 

De regulă, într-o societate democratică, grupu-
rile de interese servesc ca interfaţă între cetăţean şi 
stat, întrucât aceste organizări sociale reprezintă, 
prin modul de constituire, organizare şi funcţiona-
re, un loc� 
	 de conştientizare, ce impune ca membrii 

săi să participe la procesele de decizie care vizează 
dezvoltarea unei mai bune calităţi a vieţii; 
	în care fiecare dă un sens grupului şi îi con-

feră acestuia puterea extraordinară de a influenţa 
opinia publică;
 în care comunicarea joacă un rol preponde-

rent şi unde mass-media tradiţionale şi noile tehno-
logii ale informaţiei şi comunicaţiilor trebuie să fie 
utilizate de o manieră complementară. De aceea, 
orice grup de interese trebuie să aibă o organizare 
durabilă, structurată, cu conducători în fruntea sa 
capabili să aleagă strategiile de acţiune. 

Grupurile de interese au existat întotdeauna, 
chiar şi atunci când partidele politice nu erau 
apărute în societate. Cele două entităţi fac parte 
integrantă din sistemul politic. Realităţile sociale 
cărora se ataşează grupurile de interese şi parti-
dele politice sunt aceleaşi. Totuşi, particularităţile 
diverselor grupuri umane se integrează mai bine 
în social prin grupurile de interese, decât prin par-
tide. Atunci când instituţiile par să nu mai fie efi-
cace, cetăţenii recurg la diverse instrumente ce le 
permit să-şi manifeste nemulţumirile lor, aşa cum 
sunt participarea la o manifestaţie, la organizarea 
şi semnarea de petiţii, la pichetarea sediilor unor 
instituţii de stat etc.

 De asemenea, trebuie subliniată relaţia de in-
terdependenţă dintre partidele politice şi grupurile 
de interese într-un stat de drept. Astfel, grupurile 
de interese depind de partidele politice care decid 
maniera în care ele îşi vor îndeplini dubla lor func-
ţie pentru care există: informarea agenţilor siste-
mului politic de exigenţele şi susţinerile agenţilor 
sociali şi invers, să comunice agenţilor sociali po-
sibilităţile şi voinţele agenţilor sistemului politic. 
Pe de altă parte, partidele politice apelează la gru-
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purile de interese pentru a fi susţinute moral şi ma-
terial în înfăptuirea unora dintre promisiunile lor 
electorale şi/sau a unor proiecte sociale, culturale, 
economice etc. mai ambiţioase şi care necesită un 
sprijin cvasinaţional. 

Totuşi, grupurile de interese se instaurează în 
societăţile contemporane ca elemente reprezenta-
tive, actori ai vieţii sociale, culturale, economice. 
Altfel spus, ele nu se instituie în forţe politice or-
ganizate (în felul partidelor politice) şi nu-şi pro-
pun ca obiectiv cucerirea puterii politice. De fapt, 
grupurile de interese exercită o influenţă asupra 
puterii politice, asupra decidenţilor politici, ceea 
ce implică o gamă variată şi circumstanţială de 
parteneri sau de interlocutori. De exemplu, opi-
nia publică constituie adesea un intermediar prin 
care grupurile îşi manifestă influenţa, a cărui ţintă 
este de preferinţă guvernul sau titularul unui de-
partament ministerial8. Opinia publică este sesiza-
tă prin diferite mijloace şi căi considerate ca cele 
mai adecvate: presa scrisă şi vorbită, mijloace au-
dio-vizuale, publicitate. De asemenea, un rol im-
portant în cunoaşterea doleanţelor grupurilor de 
interese îl joacă sondajele de opinie. 

Prin maniera concretă în care grupurile de in-
terese îşi stabilesc obiectivele, scopurile şi natura 
conţinutului acţiunilor lor, acestea influenţează 
consistent securitatea umană. Astfel, dacă se ana-
lizează ce urmăresc, în esenţă, grupurile de intere-
se, prin întreaga lor activitate, se poate constata că 
există o legătură strânsă între „ţinta” aleasă pentru 
a fi influenţată şi una sau mai multe dintre com-
ponentele securităţii umane. De regulă, cei vizaţi 
sunt persoane cu funcţii publice – parlamentari, 
miniştri, funcţionari publici de rang înalt etc.- care 
pot decide în domenii ce au fie o relaţie directă, 
fie una mediată cu cele ce aparţin securităţii uma-
ne. Astfel, o intervenţie în plan economic pentru 
adoptarea unor măsuri ce ar facilita, de exemplu, 
înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii ar avea 
efecte benefice pe dimensiunile economică şi so-
cială a securităţii umane. 

Pe de altă parte, la fel de important pare să fie 
impactul activităţii grupurilor de interese asupra 
securităţii umane şi pe dimensiunea securităţii 
individuale. Aceasta întrucât intervenţia grupurilor 
de interese, pe lângă cei ce au drept de decizie 
în stat, întăreşte încrederea oamenilor că există 
cineva, în afara instituţiilor abilitate, care militează 
pentru promovarea şi apărarea drepturilor lor în 
societate. 

Concluzii 

Grupurile de interese reprezintă o realitate 
dinamică într-o societate democratică. Ele au 
menirea de a acţiona în direcţia apărării intereselor 
unor oameni, organizaţi sau nu în diferite structuri 
formale şi/sau informale. 

Prin modul în care sunt organizate şi se mani-
festă în statul de drept, grupurile de interese au un 
statut social înalt şi îndeplinesc roluri semnifica-
tive pentru realizarea securităţii umane a tuturor 
cetăţenilor. 

Maniera lor de manifestare în societate este 
una complexă, dinamică şi flexibilă în raport cu 
scopurile şi obiectivele urmărite, cu beneficiarii 
acţiunii respective, cu forţa umană şi materială de 
care dispun. 

Activitatea lor este interdependentă şi interac-
ţionează cu cea derulată de partidele politice şi de 
instituţiile statului de drept. 

Prin statutul social deţinut şi rolurile asumate, 
grupurile de interese se pot considera ca făcând 
parte din structurile specifice societăţii civile. 
Prin urmare, aria lor de acţiune poate fi locală, 
naţională, regională şi internaţională. 

Cu cât influenţa exercitată de către grupurile 
de interese este mai organizată, mai intensă şi 
omniprezentă, cu atât impactul activităţii lor 
asupra securităţii umane este mai consistent, 
semnificativ şi de durată. 
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MEDIUL DE SECURITATE ÎN EUROPA 
CENTRALĂ ŞI DE EST PRIN PRISMA 

STRATEGIILOR DE SECURITATE  
ALE ROMÂNIEI, UNGARIEI, CEHIEI 

ŞI SLOVACIEI - ANALIZĂ COMPARATIVĂ         

Dr. Georgeta CHIRLEŞAN

Strategiile de securitate joacă un rol important 
în conturarea relaţiilor externe, în definirea 
nivelului de interacţiune dintre diverşi actori 
strategici, în înţelegerea mediului de securitate şi, 
mai ales, în prognozarea unor evoluţii şi tendinţe 
ale acestuia. Care sunt valorile şi interesele 
naţionale ale ţărilor, ce ameninţări, riscuri şi 
provocări - cu gradele aferente de iminenţă 
- pot exista, care sunt obiectivele şi sarcinile ce 
stau în faţa ţărilor respective, de ce instrumente 
de implementare a strategiei pot ele uza – toate 
acestea reprezintă elemente ce trebuie cuprinse 
în cadrul unui demers de analiză comparativă a 
strategiilor de securitate naţionale. 

O analiză comparativă a strategiilor de 
securitate ale României, Ungariei, Cehiei şi 
Slovaciei poate conduce la identificarea unor 
similarităţi, diferenţe şi particularităţi în ceea 
ce priveşte structura şi conţinutul lor, elemente 
utile în reliefarea modului în care aceste strategii 
naţionale se încadrează în contextul celei a Uniunii 
Europene şi în înţelegerea mediului actual de 
securitate regională în Europa Centrală şi de Est. 
Acestea sunt câteva aspecte pe care am încercat să 
le identificăm în paginile următoare.

Cuvinte-cheie: strategii de securitate, securitate 
regională, Europa Centrală şi de Est.  

1. Preliminarii
 
Strategia de Securitate a României. 

Documentul intitulat „Strategia de Securitate 
Naţională a României. România Europeană, 
România Euroatlantică: pentru o viaţă mai bună 
într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă” a 

fost adoptat de către Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006, şi a 
avut ca precursori o serie de documente strategice, 
dintre care amintim�

• Legea apărării naţionale a României, nr. 
45/1994; 

• Strategia militară a României, 2002, 2004;
• Strategia de securitate naţională a României, 

2001; 
• Legea planificării apărării naţionale a 

României, nr. 473/2004;
• Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, 

2004; 
• Strategia de securitate naţională a României, 

2004.
Apreciabilă ca întindere1, strategia se consideră 

a fi „un proiect naţional realist, îndrăzneţ şi 
pragmatic”, care răspunde nevoii şi obligaţiei de 
protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, valorilor şi intereselor naţionale 
vitale, ca baze ale existenţei statului român. Este 
evidenţiată poziţia favorabilă a României, conferită 
de calitatea de membru NATO şi al UE, vis-à-vis 
de accelerarea dezvoltării economice şi sociale şi 
de contribuţia la menţinerea securităţii regionale 
şi globale.

Documentul se referă la valorile naţionale 
(democraţia, libertatea, egalitatea şi supremaţia 
legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru 
drepturile şi libertăţile fundamentale; identitatea 
naţională şi responsabilitatea civică; pluralismul 
politic; proprietatea garantată şi economia de 
piaţă; solidaritatea cu naţiunile democratice; 
pacea şi cooperarea internaţională; dialogul şi 
comunicarea dintre civilizaţii) şi la interesele 
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naţionale (promovarea şi protejarea valorilor). În 
descrierea mediului de securitate se pleacă de la 
caracterizarea ordinii mondiale şi a dinamicii de 
schimbare a mediului internaţional de securitate, 
făcându-se referire la tendinţele de coagulare a 
unui nou echilibru internaţional. Globalizarea, 
prezenţa stărilor de tensiune şi conflict, lichidarea 
comunismului ca sistem politic în ţările Europei 
Centrale şi de Est, extinderea NATO şi a UE sunt 
factori care determină mediul actual de securitate. 

Prezentarea riscurilor şi ameninţărilor scoate 
în evidenţă aspecte evidenţiate în majoritatea 
strategiilor de securitate: terorismul internaţional, 
proliferarea armelor de distrugere în masă, 
conflictele regionale şi crima organizată fiind 
câteva dintre acestea. 

Strategia de Securitate Naţională a României 
este un document amplu, compus din 11 capitole, 
care începe cu prezentarea premiselor, a căilor de 
construcţie şi a priorităţilor şi se dezvoltă apoi 
în jurul identităţii europene şi euro-atlantice a 
României, a securităţii interne, pentru a se încheia 
cu precizarea rolului şi a responsabilităţilor pe 
care diverşi actori le au în construcţia şi asigurarea 
securităţii naţionale.

Strategia de Securitate a Ungariei2. Aprobată 
în 2002, prezintă în partea de început contextul 
actual de securitate al Ungariei, baza pe care 
Strategia de Securitate Naţională a fost construită, şi 
conceptul integrat de elaborare a strategiilor conexe 
(din domeniul militar, al legislaţiei, economiei şi 
finanţelor, dezvoltării de resurse umane, protecţiei 
mediului, luptei împotriva terorismului etc.).

Se poate spune că Strategia de securitate 
debutează cu o scurtă „radiografiere” a mediului 
actual de securitate al ţării, arătând că situaţia 
securităţii Ungariei este stabilă, iar garantul de 
bază al acesteia îl reprezintă cooperarea din cadrul 
NATO şi UE. Ungaria nu este ameninţată de vreo 
agresiune militară, iar riscul unui orice alt tip de 
ameninţare tradiţională este de asemenea minim. 

Încă din preambulul documentului se precizează 
că, odată cu schimbarea regimului3, Ungaria a intrat 
într-un proces de integrare euro-atlantică bazat pe 
valori comune, democraţie, respectarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Noile provocări şi ameninţări vor putea fi 
gestionate eficient numai prin coordonarea la 
nivel guvernamental a eforturilor naţionale, 
prin aplicarea flexibilă a capacităţilor şi printr-

o cooperare extinsă la nivel internaţional, se 
precizează în document.

Pe baza Strategiei Naţionale de Securitate sunt 
elaborate strategii sectoriale în toate domeniile 
de interes, care stabilesc astfel, în sens mai larg, 
sarcinile din domeniul securităţii.

Legat de istoricul generării Strategiei de 
securitate naţională, în document se face precizarea 
că fundamentele politicii de securitate şi de apărare 
ale ţării, pe termen lung, sunt stabilite de Rezoluţia 
94/1998 a Adunării Naţionale a Ungariei asupra 
„Principiilor de bază ale politicii de securitate şi 
apărare a Republicii Ungare”.

Strategia de securitate naţională actuală a fost 
elaborată pe baza:

• Rezoluţiei 2144/2002 a Guvernului;
• Principiilor de bază ale politicii de securitate 

şi apărare a Republicii Ungare;
• Conceptului strategic al NATO 1999;
• Strategia europeană de securitate4.
Ca alcătuire, Strategia de Securitate Naţională 

a Ungariei este structurată în următoarele părţi: 
valori şi interese; mediul de securitate – ameninţări, 
riscuri, provocări; obiective şi sarcini; instrumente 
de implementare a Strategiei de Securitate 
Naţională; strategii sectoriale.

 
Strategia de Securitate a Slovaciei. Şi în cazul 

Slovaciei, documentul are o denumire similară cu 
cel al Ungariei, şi anume „Strategia de Securitate 
a Republicii Slovace”�. Strategia de Securitate 
Naţională a Slovaciei a fost adoptată de Consiliul 
Naţional în 2001. Strategia actuală are ca surse 
„Doctrina militară” (1994) şi documentul intitulat 
„Principii şi scopuri de bază ale securităţii 
naţionale”, adoptat în 1996.

În introducerea documentului se declară 
respectarea principiilor Cartei ONU şi se defineşte 
conceptul de securitate, în accepţiunea Republicii 
Slovace: păstrarea securităţii şi ordinii interne, 
a suveranităţii şi integrităţii, a fundamentelor 
democratice ale ţării, precum şi protejarea 
mediului.

Mediul de securitate al Republicii Slovace 
depinde de mediul de securitate global şi regional 
(al Europei Centrale), în care globalizarea 
aduce schimbări permanente ale ameninţărilor 
şi riscurilor, influenţând astfel corespunzător 
şi strategiile de securitate. Rolul şi importanţa 
transferului de stabilitate prin extinderea NATO şi 
prin Parteneriatul pentru Pace sunt, de asemenea, 
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subliniate. De reţinut aspectul legat de formarea 
politicilor de apărare ale Uniunii Europene, pe care 
Slovacia îl înţelege ca pe un „proces complementar 
al sistemului colectiv de apărare al NATO”�. 
Republica Slovacă nu are încă suficiente garanţii 
instituţionale externe de securitate internaţională, 
care să se bazeze pe fundamentarea contractuală 
a unei apărări comune. În virtutea consolidării 
integrării europene, Slovacia urmăreşte adâncirea 
colaborării în cadrul grupului Visegrad şi al 
Asociaţiei Europei Centrale a Liberului Schimb.

Strategia de Securitate Naţională a Republicii 
Slovace prezintă, în structura sa: introducere; 
mediul de securitate; interese; provocări, riscuri 
şi ameninţări ale securităţii; politica de securitate; 
concluzie.

Strategia de Securitate a Cehiei. Documentul 
la care ne referim poartă numele de „Strategia de 
Securitate a Republicii Cehe”�, adoptat în 1999 şi 
reprezintă a treia versiune a Strategiei de securitate 
naţională elaborată la stabilirea independenţei 
Republicii Cehe, fiind un „document fundamental 
al politicii, ce defineşte ameninţările de securitate 
şi căile de a le face faţă”8. Guvernul Cehiei a decis 
modernizarea strategiei anterioare de securitate 
în lumina schimbărilor majore ale mediului de 
securitate şi a poziţiei Republicii Cehe pe scena 
internaţională, în particular prin obţinerea calităţii 
de membru al Uniunii Europene.

Strategia de securitate naţională actuală a avut 
ca precursor „Raportul asupra politicii externe a 
Republicii Cehe 1998-1999”.

Baza legislativă de elaborare şi adoptare o 
constituie Constituţia Republicii Cehe şi Actul 
Constituţional nr. 110/1998, referitor la securitatea 
Republicii Cehe. Calitatea Republicii Cehe de 
membră a NATO, UE, ONU şi OSCE se înscrie în 
cadrul angajamentelor internaţionale ale Cehiei.

În contextul strategiei de securitate a Cehiei, 
termenul de securitate este definit ca stare dezirabilă 
a relaţiilor în care toate riscurile sunt minimizate. 
Principiile politicii de securitate a Cehiei sunt�

- securitatea individului, protejarea vieţii, 
sănătăţii şi proprietăţii;

- protejarea instituţiilor statului (inclusiv a 
capacităţii lor operaţionale);

- indivizibilitatea securităţii (securitatea Re-
publicii Cehe este inseparabilă de securitatea din 
zona euro-atlantică şi de securitatea globală);

- respectarea principiilor ce stau la baza 

statului de drept în toate domeniile, a principiilor 
Constituţiei ţării şi ale Cartei ONU.

Strategia de Securitate a Republicii Cehe este 
structurată în cinci capitole: introducere; principii 
ale politicii de securitate; interesele de securitate; 
mediul de securitate; strategia de promovare a 
intereselor; sistemul de securitate; concluzii.

2. România, Ungaria, Slovacia, Cehia:  
despre convergenţă în strategiile 

de securitate naţionale

Plecând de la prezentările anterioare, ale 
strategiilor de securitate naţională ale României, 
Ungariei, Slovaciei şi Cehiei, am efectuat o analiză 
comparativă a acestora, urmărind câteva elemente 
caracteristice�

(a) Evoluţia în timp a strategiilor;
(b) Structura acestora;
(c) Conţinutul.
În acelaşi timp, am încercat să observăm cum se 

corelează aceste strategii cu strategia de securitate 
a Uniunii Europene.

(a) Evoluţia în timp a strategiilor
Am remarcat existenţa unor diferenţe de durată 

până la apariţia primei strategii de securitate 
naţională. Astfel, Ungaria a evoluat cel mai lent: ea 
obţine suveranitate totală în 1990 şi are nevoie de 
trei ani pentru a adopta documentele relevante de 
securitate. Slovacia devine independentă în 1993 
şi, la un an, adoptă doctrina de apărare. Devenită 
independentă odată cu Slovacia, Cehia, deşi adoptă 
prima strategie de securitate abia în 1999, dezvoltă 
documente referitoare la securitatea naţională încă 
de timpuriu.9 

Parlamentul României adoptă, la nici doi ani de 
la Revoluţia din Decembrie 1989, Legea privind 
Siguranţa Naţională a României, în 1994 - Legea 
Apărării Naţionale10 şi în 2001 -  prima Strategie 
de Securitate Naţională.

Putem vorbi şi de diferenţa momentelor de 
adoptare a strategiei de securitate în raport cu 
invitaţia de a adera la NATO (anterior, respectiv 
ulterior invitaţiei de aderare la NATO):

• Ungaria şi Cehia sunt ambele invitate în 1997. 
Ulterior, Ungaria adoptă Principiile de bază ale 
politicii de securitate şi apărare (1998), iar Cehia 
adoptă Strategia de securitate naţională (1999);

• Slovacia adoptă strategiile de apărare şi 
militară cu un an înainte de a primi invitaţia 
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NATO (2001) şi nu le reînnoieşte nici la un an 
după obţinerea statutului de membru NATO.

• România primeşte invitaţia şi devine membră 
NATO în 200411. La momentul aderării la NATO 
ea deţinea deja de trei ani prima strategie de 
securitate naţională (adoptată în 2001), pe care o 
reînnoieşte ulterior în 2004 şi 2007.

Am redat în Tabelul 1 o sinteză a acestor 
cronologii.

Mergând mai departe cu diferenţierile identifi-
cate, ne putem opri şi asupra diferenţelor în me-

canismele de adopţie a documentelor referitoare 
la securitate. Se observă uşor, din tabelul de mai 
jos, că, în timp ce în Ungaria şi România atât le-
gislativul, cât şi executivul au avut la un moment 
dat un rol în aprobarea documentelor de securitate, 
în funcţie de tipul acestora, în cazul celorlalte ţări, 
sarcina adoptării acestor documente de referinţă 
revine strict legislativului sau executivului:

(b) Compararea structurii strategiei de 
securitate

România Ungaria Slovacia Cehia
Legea apărării 

naţionale a 
României

(1994)

Principiile de bază ale 
securităţii şi politica de 
apărare (1998) – mai 

abstract decât majoritatea 
documentelor internaţionale 

de securitate naţională

Doctrina de apărare 
(1994)

Strategie de 
Apărare (1997)

Strategie de 
securitate (2001, 

2004, 2007)

Nu a avut strategie de 
securitate naţională până în 

2002

Principii şi scopuri 
de bază ale securităţii 

naţionale (1996)
Strategie de securitate

(aprobată în 2001)

Strategie de 
securitate (1999)

Carta Albă a 
Securităţii şi 

Apărării Naţionale 
(2004)

Strategie de apărare 
(2001)

Strategie militară 
(2002, 2004)

Nu are adoptată nici până 
acum o strategie militară

Strategie militară 
(2001) (confuzie 

la nivelul numelui 
în raport cu cea de 

apărare)

Strategie 
militară

(2002, 2004, 
2008)

Tabelul 1. Repere temporale ale adoptării strategiei de securitate pentru România, Ungaria, Slovacia, Cehia

Ungaria Principiile de bază ale securităţii şi politica apărare (1998) - adoptate de 
Parlament
Strategia de securitate naţională 2002 – adoptată de Guvern
Strategia de securitate naţională 2004 – adoptată de Guvern

România Legea Apărării Naţionale – adoptată de Parlament
Strategia Militară – adoptată de Guvern
Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale – adoptată de Parlament
Strategia de securitate naţională – adoptată de Parlament

Slovacia Toate documentele adoptate de legislativ

Cehia Toate documentele adoptate de executiv

Tabelul 2. Mecanisme de adoptare a strategiei de securitate în România, Ungaria, Slovacia, Cehia
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Compararea structurilor strategiilor de 
securitate a reprezentat al doilea nivel al analizei 
pe care am efectuat-o. Am redat sintetic rezultatul 
comparaţiei structurilor în Tabelul 3.

Se observă, aşadar, elemente comune celor patru 
ţări analizate, cum ar fi interesele de securitate şi 
mediul de securitate (ţările îşi definesc aceste 
interese încă de la începutul documentului, deci, 
putem spune că interesele reprezintă un element 
comun major pentru toate ţările analizate).

Există însă o manieră diferită de dezvoltare 
ulterioară a documentului în cele patru cazuri: 
Ungaria prezintă obiective şi sarcini şi defineş-
te strategii sectoriale (acest element de structură 
nu se regăseşte în celelalte două documente); dar, 
reciproc, nici sistemul de securitate prezentat în 

strategia Cehiei nu îşi are corespondent în docu-
mentele celorlalte trei ţări (doar în cazul României 
apare un capitol dedicat securităţii interne). Putem 
afirma că abaterea cea mai mare de la o structură 
„tradiţională” a unui astfel de document apare la 
Strategia de securitate a României, care se întinde 
pe 11 capitole, ce au titulaturi atipice comparativ 
cu cele din structura strategiilor celorlalte ţări ana-
lizate: aici se vorbeşte despre noua paradigmă a 
securităţii şi stabilităţii, despre rolul României în 
asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre, des-
pre responsabilităţi şi resurse. Putem observa nu 
doar discrepanţa în structurare în raport cu celelal-
te strategii, ci şi maniera relativ mixată în care anu-
mite aspecte sunt abordate, cu reluări, imixtiuni şi 
suprapuneri ce fac uneori analiza dificilă.

România Ungaria Slovacia Cehia
Introducere Introducere Introducere Introducere

Principii şi căi de acţiune (în 
capitolul II intitulat „Un viitor...”)

--- --- Principii ale politicii 
de securitate

Valori şi interese naţionale (în 
capitolul I intitulat „Premisele....”)

Valori şi interese Interese de 
securitate

Interese de securitate

Mediul de securitate (în capitolul I 
intitulat „Premisele....”)

Mediul de 
securitate

Mediul de 
securitate

Mediul de securitate

Priorităţi Obiective şi 
sarcini

--- ---

Construirea noii identităţi europene 
şi euro-atlantice

Instrumente de 
implementare

Politica de 
securitate

Strategia de promovare 
a intereselor de 

securitate
Realizarea securităţii şi stabilităţii 

într-o nouă paradigmă
--- --- ---

România, vector dinamic al 
securităţii şi prosperităţii în 

regiunea Mării Negre

--- --- ---

Securitatea internă --- --- Sistemul de securitate
Reperele bunei guvernări Strategii 

sectoriale
--- ---

Creşterea competitivităţii şi 
a caracterului performant al 

activităţilor economico-sociale

--- --- ---

Modernizarea instituţiilor cu 
responsabilităţi în domeniul 

securităţii

--- --- ---

Dezvoltarea infrastructurii --- --- ---
Resurse şi responsabilităţi --- Concluzii Concluzii

Tabelul 3. Structura strategiei de securitate pentru România, Ungaria, Slovacia, Cehia
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GLOBALE

România Ungaria Slovacia Cehia
Terorism Terorism Terorism Terorism /extremism

Proliferarea armelor de 
distrugere în masă

Proliferarea armelor de 
distrugere în masă

Proliferarea 
armelor de 

distrugere în 
masă

Proliferarea armelor de 
distrugere în masă

Conflicte regionale Regiuni instabile Conflicte 
regionale în 

zone instabile

Conflicte regionale

--- State eşuate State eşuate State eşuate 
Criminalitate transnaţională 

organizată
--- Crima 

organizată
Crima organizată

Migraţia ilegală Migraţia ilegală Migraţia 
necontrolată

(Valuri de) Migraţie 
masivă

--- ---
Serviciile 

speciale străine
Actorii nestatali (grupuri 

extremiste, organizaţii 
teroriste etc.)

Ameninţările asimetrice 
(militare, non-militare), 
agresiunile psihologice, 

informaţionale sau 
informatice

Provocările societăţii 
informaţionale

Violarea 
sau căderea 
sistemelor 

informaţionale

Scurgerile masive de 
date strategice sau 

intruziunile în sistemele 
informaţionale

Tendinţa de epuizare a unor 
resurse vitale / dependenţa 
de unele resurse vitale greu 

accesibile
---

Resursele 
vitale instabile 

(energie, 
materii prime)

---

Criminalitatea economico-
financiară

Instabilitatea 
economică --- ---

Probabilitatea în creştere a 
unor pandemii

Sursele globale de 
pericol� naturale, 
produse de om şi 

medicale

Dezastrele 
naturale şi 
industriale

Bolile infecţioase 
(pandemiile –ameninţare 

strategică)
Catastrofele naturale şi 

ecologice
Schimbarea climaterică 

globală (cu risc de 
dezastre naturale)

Catastrofele industriale Accidentele industriale

NAŢIONALE
(interne)

---

Crima organizată Criminalizarea 
relaţiilor 
sociale 

(inclusiv 
xenofobie şi 

rasism)

Crima organizată

--- Economia ilegală Crima 
economică

---

Insecuritatea socială, sărăcia 
cronică, diferenţele sociale --- --- ---

Corupţia endemică 
instituţională

Corupţia Corupţia Corupţia

--- --- ---
Debalansarea între Nord 

şi Sud (economică şi 
socială)

Migraţia masivă --- --- Migraţia ilegală către 
ţările din Nord

--- Drogurile --- ---
--- Extremism politic şi 

religios
--- Extremism, radicalism

Deficitul democratic Provocările 
demografice

Dezvoltarea 
demografică

---

--- --- Scăderea 
rezervei de stat 

de alimente

---

Guvernarea ineficientă --- --- ---

Tabelul 4. Prezentarea ameninţărilor în strategiile de securitate ale României, Ungariei, Slovaciei, Cehiei12
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(c) Compararea conţinutului strategiei de 
securitate

După cum am văzut, există o parte denumită la 
fel în cele patru documente – mediul de securitate. 
Similaritatea de conţinut merge aici foarte departe, 
aproape până la identificare, întrucât toate 
documentele vorbesc aici despre ameninţări şi 
riscuri.

Astfel, putem identifica o abordare comună 
a ameninţărilor, în document fiind prezentate şi 
explicate pe larg în cazul fiecăreia dintre cele patru 
ţări:

• terorismul;
• proliferarea armelor de distrugere în masă;
• conflictele regionale;
• statele eşuate sau regimurile nedemocratice 

(cu excepţia României, unde nu se face referire 
la ele)

• crima organizată (cu excepţia Ungariei).
În Tabelul 4, am sintetizat ameninţările aşa cum 

sunt ele identificate în documentele respective, 
evidenţiind două categorii, şi anume: ameninţări 
globale şi ameninţări naţionale.

Referitor la analiza conţinutului celor patru 
strategii de securitate există, evident, atât 
asemănări, cât şi deosebiri. 

La similarităţile pe care le-am scos în evidenţă 
la începutul acestui paragraf se mai poate adăuga 
şi aceea că, în toate patru cazurile, terorismul este 
considerat o ameninţare majoră, chiar „ameninţare 
strategică” (Ungaria). În fiecare dintre strategiile 
de securitate analizate se prezintă argumentele 
care susţin acest lucru:

• România consideră că „terorismul internaţi-
onal structurat în reţele transfrontaliere, în speci-
al, reprezintă cea mai gravă ameninţare la adresa 
vieţii şi libertăţii oamenilor, a democraţiei şi altor 
valori fundamentale pe care se întemeiază comu-
nitatea democratică a statelor euro-atlantice”.

• În strategia Ungariei se precizează că teroris-
mul ameninţă securitatea în regiunea euro-atlanti-
că şi contribuie la emergenţa altor crize (cu cauze) 
politice, economice, comerciale, migraţioniste, de 
sănătate etc.

• Slovacia consideră terorismul o ameninţare 
majoră, datorită scopului larg şi consecinţelor lui 
asupra intereselor vitale ale ţării.

• Republica Cehă apreciază terorismul ca ame-
ninţare majoră cu referire la strategia asimetrică 
pe care atacul terorist o practică (evitarea atacului 
direct şi atacarea teritoriilor adversarilor aleşi, de 

regulă populaţii civile) şi la combinarea cu strate-
gii care utilizează armele de distrugere în masă.

Mai mult, aşa cum Ungaria menţionează 
la provocările globale că cele două ameninţări 
strategice pe care le consideră sunt terorismul 
şi proliferarea armelor de distrugere în masă, 
acestea sunt menţionate tot pe primele două poziţii 
ca importanţă şi de către România, Slovacia şi 
Cehia.

De asemenea, este de remarcat faptul că toate 
patru ţările analizate au plasat problema conflictelor 
regionale / regiunilor instabile pe poziţia a treia în 
topul ameninţărilor (după terorism şi proliferarea 
armelor de distrugere în masă). Acest lucru 
dovedeşte o comunitate de vederi, dar şi preocupări 
similare generate de îngrijorarea comună asupra 
efectelor destabilizatoare pe termen lung pe care 
aceste conflicte le-ar putea genera.

În ceea ce priveşte armele de distrugere 
în masă, România le include în categoria 
ameninţărilor grave la securitate, pe baza unor 
factori care, în contextul actual, se evidenţiază tot 
mai pregnant: accesibilitatea tot mai crescută la 
asemenea mijloace, perfecţionarea mijloacelor de 
transport la ţintă, prezenţa unor regimuri politice şi 
religioase extremiste ce manifestă comportamente 
iresponsabile, existenţa unor regiuni în afara 
controlului statal, ce sprijină dezvoltarea pieţei 
negre pentru armele de distrugere în masă. Ungaria 
extinde ameninţarea dată de proliferarea armelor 
de distrugere în masă la nivelul securităţii Europei 
şi a regiunii euro-atlantice, pe baza modurilor 
neconvenţionale de utilizare a armelor de 
distrugere în masă, şi insistă pe cooperarea cu alte 
state. Şi în Strategia de securitate a Cehiei apare 
această idee, ea fiind chiar mai precis delimitată, 
prin identificarea zonelor cu risc crescut – Orientul 
Mijlociu, Asia de Sud şi de Est. Dacă Ungaria 
vorbeşte despre „moduri ne-convenţionale”, Cehia 
uzează de expresia „mijloace diverse de folosire 
a mijloacelor de distrugere în masă”, pentru a 
se referi la acest aspect. Şi Slovacia se referă la 
armele de distrugere în masă în cadrul prezentării 
mediului de securitate (la punctul 4 al Strategiei), 
chiar dacă acestea nu par să aibă aceeaşi importanţă 
în ierarhia ameninţărilor şi riscurilor, ca la celelalte 
trei ţări.

Toate patru strategiile de securitate vorbesc de 
conceptul de apărare colectivă, pe care îl văd ca 
unica posibilitate de a manageria contextul actual 
de securitate, şi sunt de acord că niciuna nu poate 
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face faţă singură ameninţărilor globale actuale 
din cadrul mediului de securitate internaţional 
(în primul rând, terorism şi proliferarea armelor 
de distrugere în masă)13. România recunoaşte 
NATO drept cea mai solidă garanţie de securitate 
din istoria sa şi consideră Alianţa ca principala 
structură de apărare colectivă capabilă să asigure 
securitatea democratică în zona euro-atlantică. 
România arată că, „în actualul mediu de securitate, 
niciun stat se poate izola sau rămâne neutru, nu 
este la adăpost şi niciunul nu trebuie să rămână în 
afara proceselor globale”14.

Legat de diferenţele identificate, vom reda în 
continuare câteva dintre ele.

Dacă la Ungaria ameninţările sunt defalcate 
în globale şi interne, în cazul Slovaciei ele sunt 
prezentate în cadrul aceluiaşi capitol (uneori 
chiar în acelaşi paragraf sunt mixate ameninţări şi 
riscuri, de nivel internaţional şi naţional).

În cadrul Strategiei de securitate a Ungariei 
există un capitol larg despre ameninţări, riscuri 
şi provocări regionale, care nu se regăseşte la 
Slovacia şi Cehia (ele prezintă doar ameninţări 
globale şi naţionale). România face referire la 
estomparea graniţelor dintre ameninţările globale 
şi regionale, externe şi interne, dar dedică un întreg 
capitol (cap. V) securităţii şi stabilităţii regionale, 
în care ameninţările la nivel regional sunt 
evidenţiate împreună cu obiectivele de securitate 
vizate de România în regiune şi căile aferente de 
soluţionare.

Slovacia face menţiunea că se referă, în 
prezentarea mediului ei de securitate, la riscurile 
şi ameninţările actuale cu care se confruntă 
şi care, deşi au grade diferite de pericol (sunt 
riscuri respectiv ameninţări), dacă nu sunt luate 
în considerare, pot genera situaţii de criză care, 
implicit, ar leza interesele vitale ale ţării. Nu la 
fel de clară este această delimitare a riscurilor şi 
ameninţărilor în Strategia de securitate a Cehiei.

Strategia de securitate a Cehiei îşi defineşte 
conceptele de risc şi ameninţare�

- ameninţare = orice fenomen potenţial dăunător 
intereselor Republicii Cehe (ia în considerare numai 
ameninţările care rezultă din acţiuni deliberate ce 
pot vătăma interesele şi valorile Cehiei);

- risc = o anumită probabilitate a unui eveniment 
care este considerat indezirabil din punct de 
vedere al motivelor de securitate (riscurilor le sunt 
asociate diferite grade, pe baza analizei de risc care 

ia în calcul capacitatea ţării de a face faţă situaţiei 
respective). 

Definiţii clare ale acestor concepte nu apar 
însă în cazul Ungariei şi Slovaciei. Nici România 
nu defineşte conceptul de ameninţare, deşi face o 
enumerare a ameninţărilor (iar în partea de început 
a strategiei defineşte securitatea naţională).

Doar Cehia vorbeşte explicit în strategia ei 
(la secţiunea despre politica de securitate) despre 
îmbunătăţirea capacităţii militare şi demersurile 
de construire a unei armate moderne, în timp 
ce Ungaria şi Slovacia fac referiri la strategiile 
militare, iar România nu abordează direct subiectul, 
menţionându-l indirect în doar două locuri: angajare 
prin participare militară împotriva terorismului şi 
realizarea obiectivelor de securitate, inclusiv prin 
mijloace de natură militară. 

Ca o ultimă diferenţă, ce evidenţiază România 
în raport cu celelalte trei ţări analizate, reamintim 
aici structura de conţinut net diferită a documentu-
lui de securitate naţională a acesteia. Pe lângă ele-
mentele comune prezente la celelalte ţări (valori şi 
interese, mediu de securitate, ameninţări şi riscuri), 
documentul conţine şi părţi care nu se regăsesc în 
celelalte strategii. 

Chiar dacă nu pot fi numite diferenţe, ţinem, 
totuşi, să evidenţiem aici unele aspecte pe care le-
am numi mai degrabă particularităţi, şi anume, 
referirile la problema cetăţenilor proprii care trăiesc 
în alte ţări şi moduri de management al situaţiei. 
Am identificat mai pregnant aceste particularităţi 
în cazul Ungariei şi Slovaciei. 

Astfel, există cel puţin două referiri în Strategia 
de securitate a Ungariei la ungurii din afara grani-
ţelor. Una din ele priveşte la migraţia ilegală (ca 
ameninţare globală), arătând că accentul special în 
cadrul politicii migraţioniste este legat de dimen-
siunea considerabilă a minorităţilor cetăţenilor un-
guri care trăiesc în ţările vecine. Ungaria sprijină 
conceptul conform căruia „ungurii care trăiesc în 
ţările vecine trebuie să se bucure de forme de auto-
guvernare şi autonomie care se potrivesc situaţiei 
lor particulare şi drepturilor ce decurg din acestea 
(...) ca o comunitate şi rămânând pe teritoriile lor 
native”. Un aspect voalat, care spune despre inten-
ţiile lor de a prezerva caracterul statului-naţiune, 
chiar dacă ideea în sine nu mai este de actualitate. 
Circa 3 milioane de unguri trăiesc în ţările înveci-
nate Ungariei� 2 milioane în Transilvania, 600.000 
în Slovacia, 350.000 – 400.000 în Voivodina (Ser-
bia) şi 160.000 – 200.000 în Ucraina15. Ungaria a 
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emis chiar şi un Act asupra Ungurilor care Trăiesc 
în Ţările Vecine (actul LXII din 2001)16.

O a doua particularitate identifică se referă 
la atitudinea faţă de NATO (sau la atitudinea 
proatlanticistă).   

Ungaria face referire chiar în primul rând 
al strategiei sale la procesul de integrare euro-
atlantică, fapt ce, după părerea noastră, îi acordă 
acestuia o importanţă majoră în viziunea strategică 
şi poate fi interpretat ca o declaraţie pro integrare 
în structurile atlantice17.

În Strategia de securitate a României se dedică 
un întreg capitol (cap. IV) problematicii noii 
identităţi euro-atlantice, aceasta fiind considerată 
o cerinţă esenţială pentru securitatea ţării. Şi 
pentru România, NATO reprezintă pilonul de 
securitate, documentul expunând clar hotărârea 
statului nostru de a sprijini Alianţa, de a participa 
activ la procesul decizional şi de a-şi îndeplini 
angajamentele asumate. 

Pentru Slovacia, Uniunea Europeană ocupă lo-
cul al doilea, fiind plasată după NATO, în contex-
tul asigurării şi dezvoltării mediului de securitate 
şi al asigurării stabilităţii pe termen lung. 

Cehia declară explicit că, pentru ea, pilonul 
apărării colective este NATO.

Considerăm că merită menţionată o altă 
particularitate, şi anume, existenţa unor 
oportunităţi strategice în cazul României: 
lichidarea comunismului şi instaurarea democraţiei, 
extinderea NATO şi a UE, deschiderea frontierelor, 
intensificarea fluxului de persoane, mărfuri, servicii, 
capital, dezvoltarea tehnologică, oportunităţi la 
care Ungaria, Slovacia şi Cehia nu fac referire în 
strategiile lor, ca factori de prosperitate şi integrare 
în zona euro-atlantică.

O ultimă particularitate pe care dorim să o scoa-
tem în evidenţă este legată de apartenenţa a trei din 
cele patru ţări analizate - Ungaria, Slovacia şi Ce-
hia - la Grupul Vişegrad: la prezentarea obiective-
lor şi sarcinilor Ungaria arată că ea trebuie să joace 
un rol activ în forurile şi iniţiativele de cooperare 
regională, menţionând Cooperarea Vişegrad, Ini-
ţiativa Centrală Europeană, Cadrilaterul. Referiri 
explicite la grupul Vişegrad apar şi în strategiile 
celorlalte două ţări.

Activităţile Grupului Vişegrad (compus din 
Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia) vizează con-
solidarea stabilităţii în regiunea Europei Centrale. 
Ţările grupului percep cooperarea dintre ele ca pe 

o provocare, şi succesul ei este cea mai bună dova-
dă a abilităţilor acestora de a se integra în diferite 
structuri, precum UE etc.18 În 1991, când s-a format 
grupul, România a ratat aderarea la acesta, datorită 
evenimentelor din 1990 (mineriadele şi conflictul 
interetnic din Târgu Mureş). Ulterior, imaginea 
ei s-a redresat, deşi nici aderarea promisă pentru 
2007 sau 2008 nu s-a împlinit. În iunie 2008, la 
Reuniunea miniştrilor responsabili cu administra-
ţia locală şi dezvoltarea regională din statele mem-
bre ale Grupului Vişegrad, Bulgaria şi România, 
care a avut loc la Praga, ţările participante s-au an-
gajat să elaboreze un document comun privitor la 
dezvoltarea spaţială a statelor membre ale Grupu-
lui Vişegrad, care să includă România şi Bulgaria 
şi care să poată fi extins în viitor la ţările vecine 
acestor state.

3. Corelarea cu Strategia Europeană  
de Securitate

Există o puternică corelare în ceea ce priveşte 
ameninţările. În fapt, ameninţările identificabile 
în documentul de strategie europeană se regăsesc 
întocmai, chiar dacă cu niveluri diferite de 
importanţă, în toate celelalte strategii analizate.

Este remarcabilă de asemenea, corelarea în 
ceea ce priveşte maniera de răspuns la adresa 
ameninţărilor în cazul Ungariei, Slovaciei şi 
Cehiei. Putem spune că aceste trei state analizate 
au răspunsuri la ameninţări coerente cu strategia 
europeană. De remarcat însă şi nuanţele în ceea 
ce priveşte conflictele din vecinătatea imediată 
(Balcani, Afganistan etc.). Sunt, de asemenea, 
evidenţiabile anumite nuanţe în abordarea unor 
ameninţări (considerate astfel în sânul Alianţei 
Nord-Atlantice) la care cele trei state analizate 
răspund de o manieră uşor diferită faţă de modul 
de răspuns al UE (vezi cazul Iranului, al Coreii de 
Nord etc.).

Nu în ultimul rând, coerenţa se manifestă şi la 
nivelul abordărilor privind noua ordine mondială 
(care, în cazul Ungariei, Slovaciei şi Cehiei 
este bazată pe multilateralismul efectiv). Având 
obiective strategice sinergice cu cele ale Strategiei 
UE, cele patru state analizate se implică (mai 
timid sau mai ferm) în proiectarea unor noi politici 
internaţionale, plecând de la conceptul fundamental 
de ordine mondială bazată pe o societate 
internaţională puternică, cu instituţii internaţionale 
funcţionale şi cu state în care guvernează legea.19 
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De remarcat, aici, dinamismul susţinut al politicii 
externe maghiare în sfera relaţiilor în interiorul 
UE, dar mai ales când vine vorba de relaţiile cu 
SUA, UE şi Canada.

Putem concluziona, deci, că strategiile 
Ungariei, Slovaciei şi Cehiei sunt profund coerente 
cu Strategia UE, nuanţele apărând numai la acele 
componente ce nu contravin cu ideile fundamentale 
ale securităţii UE. 

Strategia de Securitate Naţională a României 
pare însă a fi un document controversat, prin prisma 
opiniilor deja exprimate de experţi sau grupuri 
de analiză, unii dintre aceştia susţinând valoarea 
strategiei20 şi coerenţa sa cu Strategia Europeană 
de Securitate21, alţii scoţând în evidenţă elemente 
de apropiere mai degrabă de Strategia de securitate 
a SUA şi având o concepţie care necesită cel puţin 
ajustare, dacă nu chiar rescriere.22 Considerăm 
că, în textul Strategiei de Securitate Naţională a 
României, aceste tendinţe de apropiere de Strategia 
SUA sunt indirecte şi apar numai în subsidiar. 

Totuşi, o analiză directă, pe text, ca cea reali-
zată de noi, fără a căuta interpretări ascunse sau 
indirecte, scoate în evidenţă elemente care nu con-
trapun Strategia de Securitate Naţională a Româ-
niei (SSNR) contextului european de securitate al 
Strategiei Europene de Securitate (SES). Ambele 
sunt de acord asupra următoarelor aspecte:

- niciun stat nu poate aborda problematica de 
securitate într-o manieră individuală;

- terorismul, armele de distrugere în masă, 
conflictele regionale, statele eşuate şi crima 
organizată constituie ameninţări-cheie;

- niciuna dintre noile ameninţări nu este pur 
militară; o combinaţie de instrumente şi căi de 
rezolvare constituie soluţia optimă.

- securitatea şi stabilitatea regională sunt 
gândite ca fiind complementare, în contextul unei 
noi paradigme, politicile de bună vecinătate jucând 
un rol primordial în asigurarea acestora.

4. Concluzii

Cele patru state analizate în prezentul studiu au 
strategii de securitate cu elemente comune, dar şi 
divergente. 

Numitorul comun care le conferă caracteristica 
de grup distinct este dat de viziunea lor asupra 
ordinii internaţionale preferate.

Această viziune comună asupra ordinii 
internaţionale poate fi descrisă astfel:

- legislaţia internaţională trebuie să reflecte 
schimbările în caracterul ameninţărilor la 
securitate, să fie adaptată la noile schimbări;

- rolul Consiliului de Securitate al ONU, văzut 
ca important, dar nu ca primordial, major (Ungaria 
îl consideră ca având „responsabilitate primară, 
dar nu exclusivă”, Slovacia şi România nu 
menţionează Consiliul de Securitate al ONU, iar 
Cehia îl vede ca pe un organism „al cărui mandat 
ar trebui atins în caz de acţiuni coercitive”);

- NATO este considerat cel mai important 
garant al securităţii, în toate cele patru strategii. 

Deşi am văzut că există şi diferenţe în cele 
patru strategii, nu se poate afirma că acestea sunt 
radicale, ele ţinând mai degrabă de ierarhizarea 
elementelor conţinute în document şi de maniera 
de formulare.

În concluzie, luând în calcul atât punctele 
comune, cât şi cele în care cele patru strategii 
diverg, putem aprecia că, în mod fundamental, cele 
patru documente reflectă aceeaşi viziune generală 
asupra conceptului de securitate, cu accente „soft” 
sau „hard”, în funcţie de elementele de context 
regional.
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strategia americană, de la care a preluat tematica luptei 
antiteroriste şi modul de abordare a acesteia, precum 
şi (probabil pe filieră europeană) speculaţia substituirii 
democraţiei cu conceptul de „bună guvernare”. 
Împrumuturile din strategia UE sunt superficiale şi nu 
afectează substanţa documentului. (Lipsa de corelare 
a SSNR cu concepţia UE ar putea crea probleme 
României în procesul integrării ei europene.)”.

Dr. Georgeta CHIRLEŞAN (g.chirleşan@gie.ro) este conferenţiar universitar la Catedra de 
Fizică şi Chimie a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Piteşti, Director al Departamentului de 
Relaţii Internaţionale şi, din 2007, doctorand al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative 
- specializarea „Relaţii Internaţionale”.
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ABORDĂRI ALE RELAŢIEI BIUNIVOCE 
 SECURITATE – IDENTITATE         

Mirela ATANASIU

Securitatea şi identitatea constituie drepturi 
intrinseci, dobândite de indivizi de-a lungul 
timpului şi, implicit, de comunităţile de indivizi, 
cu reprezentări comune. Dreptul la securitate 
şi dreptul la identitate sunt  cuprinse în toate 
documentele şi legislaţiile internaţionale şi emană 
din cultură şi civilizaţie. Conceptele de „naţiune” 
şi „cetăţenie” sunt în continuă evoluţie, extinzând 
drepturile omului atât pe orizontală, cât şi pe 
verticală, căpătând forţă motrice tot mai mare, 
dar numai prin puterea emanată de la stat, ca 
subiect de drept internaţional cu statut juridic 
legitim. Prin extrapolare, identităţile pot fi ale 
indivizilor sau grupurilor de indivizi organizaţi 
social sub umbrela identităţii etnice, identităţii 
religioase, identităţii sexuale, identităţii politice, 
identităţii sociale etc. 

Cuvinte-cheie: securitate, identitate, naţiune, 
dreptul la identitate, dreptul la securitate, 
securitate identitară, securitate societală

1. Conotaţii ale conceptului de identitate  
şi relaţiile sale cu securitatea

 
Noţiunea de identitate provine din limbile 

latină, cu formele de identitas(-atis), şi franceză  
- identité, referindu-se la faptul de a fi identic cu 
sine însuşi, în sensul de asemănare, similitudine 
perfectă. Termenul, dacă ne referim la nivel de 
individ, incumbă un ansamblu de date prin care se 
identifică o persoană. „Identitate” este un concept 
multidisciplinar, căpătând conotaţii în areale 
diferite: acela de principiu al identităţii specific 
domeniului logicii; în matematică, constituind o 
relaţie de egalitate cu elemente variabile, adevărată 
pentru orice valori ale acestor elemente. Antonimul 
identităţii în limba română este considerat termenul 
de diversitate1. Deci, dacă extrapolăm: identitatea 
este realizată prin identificarea elementelor 

care atribuie entităţii respective unicitate, iar 
diversitatea este realizată prin descoperirea tuturor 
elementelor care fac entităţile-identităţi să difere 
unele de altele.

În ştiinţele sociale, identitatea are o reprezentare 
mai complexă. Astfel, în psihologie, întâlnim 
reprezentarea individului faţă de el însuşi, în 
sensul de model mintal auto-imaginat, stimă de 
sine sau individualizare, specialiştii folosind 
ca noţiune fundamentală identitatea personală 
– în sensul elementelor ce determină unicitatea 
acestuia. În sociologie, identitatea este înţeleasă ca 
negociere a individului cu societatea, cu privire la 
rolul şi reprezentările sale, sub forma aşa-numitei 
identităţi sociale.

Există şi concepte mai evoluate referitoare la 
identitate, legate de securitate, şi anume, acelea de: 
identitate naţională, identitate politică, identitate 
socială, identitate economică etc. Identitatea se află 
într-o relaţie de cauzalitate cu securitatea. În sensul 
că, asigurarea securităţii individuale, naţionale 
sau internaţionale se realizează şi prin prezervarea 
tipurilor de identitate individuală, naţională sau 
internaţională. O altă relaţie care există biunivoc 
între cele două concepte considerăm a fi şi cea de 
la întreg – securitate, la parte – identitate, dacă ne 
referim la securitate ca la un cadru de armonizare 
a identităţilor diferite într-o comuniune paşnică, 
cât şi de la întreg – identitate, la parte – securitate, 
când apartenenţa la o anumită identitate (de ex. cea 
de membru UE) oferă identitarului – naţiune şi, 
implicit, individului aparţinând acestei comunităţi 
un cadru de securitate.

Naţiunea reprezintă „o comunitate largă, unită 
prin legături care nu sunt nici de supunere faţă 
de acelaşi suveran, nici de apartenenţă la aceeaşi 
religie ori clasă socială”2. A aparţine unei naţiuni 
înseamnă a împărtăşi aceeaşi identitate naţională. 
Ideea că „Nimic nu este mai internaţional decât 
formarea identităţii naţionale”3 este perfect 
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valabilă şi întărită de specialişti4, care consideră că 
rezultatul făuririi colective a identităţilor naţionale 
nu reprezintă o matrice unică, odată ce acesta s-a 
făcut prin imitaţie5. Totuşi, fiecare naţiune deţine 
o matrice unică în ceea ce priveşte modul de 
îmbinare şi conţinutul elementelor sale specifice: 
background istoric; cultură; comuniune de: limbă, 
obiceiuri, folclor; mentalitate; însemne oficiale 
etc. După Barry Buzan, securitatea societală este 
cea care priveşte sustenabilitatea, în condiţii de 
evoluţie acceptabile, a modelelor tradiţionale ale 
limbii, culturii şi religiei, precum şi a obiceiurilor 
şi identităţii naţionale. Samuel Huntington merge 
mai departe, spunând că interesele naţionale derivă 
din identitatea naţională, motivaţia lui fiind aceea 
că trebuie să ştim cine suntem, pentru a ne stabili 
apoi interesele, ceea ce se pare a fi o abordare 
realistă şi plauzibilă. Trebuie să ştii cine eşti, ce 
reprezinţi, ce trebuie să securizezi, ca să rămâi 
cine eşti sau să îmbunătăţeşti ce ai, eliminând 
riscurile majore care îţi pot afecta însăşi existenţa 
ca individ sau naţiune.

Relaţia dintre securitate şi identitate se reali-
zează după subiect, pe cel puţin trei niveluri: cel 
al individului, al unui grup de indivizi cu aceeaşi 
identitate comună, care poate depăşi graniţele na-
ţionale ale statelor (etnie, religie, grupă de vârstă, 
sex etc.), sau la nivel naţional, unde apartenenţa la 
acelaşi stat ne dă o identitate, determinându-ne să 
ne numim: români sau altcumva. 

În ceea ce priveşte identitatea individului, 
aceasta se poate împărţi după criterii diferite:

a) după importanţă: de nucleu (locul şi data 
naşterii, caracteristici biometrice, etnie, religie, 
sex, etc.) sau periferice (domiciliu, rude etc.).

b) după perenitate: permanente (locul naşterii, 
caracteristici biometrice, amprente etc.) şi de 
conjunctură (vârstă).

c) după elementele de identificare ale subiecţi-
lor: biologice (amprente digitale, retina); psiholo-
gice (tip de raţionament, mentalitate); sociologice 
(comportament, personalitate); culturale (limbi 
străine acumulate, cunoştinţe generale); educaţi-
onale, economice (nivel de trai) etc.

2. Dreptul la securitate - dreptul la identitate
 

Dreptul la securitate şi dreptul la identitate 
sunt drepturi intrinseci stabilite la cel mai înalt 
nivel legislativ existent, în prezent constituit de 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului6, 

prevederi care prevalează tuturor legislaţiilor 
comunitare şi naţionale subsidiare. 

În dreptul internaţional public şi privat, res-
pectarea identităţii presupune nediscriminare, 
egalitate de tratament a diferitor naţiuni (sau re-
prezentanţi ai acestora) în situaţii similare, acesta 
constituind şi un principiu de bază al comunităţii 
europene, sub forma principiului nediscriminării 
pe motiv de naţionalitate, ce constituie fundamen-
tul de bază al ordinii juridice comunitare. 

Cadrul legislativ din România în domeniul 
nediscriminării prevede egalitatea tuturor cetăţe-
nilor fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de 
origine etnică, de limbă, de religie, sex, de opinie, 
de apartenenţă politică, de avere sau de origine 
socială7, precum şi sancţionarea actelor de dis-
criminare8. Conform art. 6, al. (1) din Constituţie 
„Statul recunoaşte şi garantează persoanelor apar-
ţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, 
la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etni-
ce, culturale, lingvistice şi religioase”. De aseme-
nea, statul sprijină întărirea legăturilor cu românii 
din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru 
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu res-
pectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

Cetăţeanul nu este un individ concret9, el este 
subiect de drept, în această calitate dispunând de 
drepturile civile sau politice. Acesta se bucură de 
libertăţi individuale, de libertatea de conştiinţă 
şi de exprimare, de libertatea de mişcare, de a 
se căsători, de prezumţia de nevinovăţie, dacă 
este reţinut de organele de poliţie, de a avea un 
avocat care să-l apere, de a fi tratat de către justiţie 
conform principiului egalităţii tuturor în faţa legii. 
Toate aceste elemente contribuie la dreptul său 
la securitate şi identitate, care este condiţionat 
de obligaţiile aferente contractului social la care 
cetăţeanul este parte: de a respecta legile, de a plăti 
taxe şi impozite în funcţie de veniturile realizate 
şi de a apăra, în caz de pericol, societatea al cărei 
membru este. Cetăţeanul este, de asemenea, şi 
deţinătorul unei părţi din suveranitatea politică.

Legitimitatea unei identităţi constă în prezerva-
rea unei moşteniri. Identitatea naţională este o in-
stanţă protectoare, socotită superioară solidarităţii, 
ce rezultă din alte identităţi: de generaţie, de sex, 
de religie sau de statut social, deoarece naţiunea 
exprimă un interes colectiv şi este perenă în timp 
sub acţiunea evoluţiei raporturilor sociale şi eco-
nomice.
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În europa, termenul „naţiune” este folosit cu 
mai multe înţelesuri. Astfel, unii văd în naţiune 
o comunitate de cetăţeni, adică de indivizi legaţi 
de un stat printr-un raport juridic de cetăţenie, iar 
alţii consideră naţiunea ca fiind o colectivitate 
etnico-culturală formată prin evoluţia organică a 
unor tradiţii comune de limbă, religie şi creaţie 
spirituală, din care derivă un fel specific de trăire a 
prezentului şi de stabilire a agendei pentru viitor. De 
aici, apar problemele identitare actuale: diferenţa 
între modul de percepţie a statului pur naţional, în 
care statul este chiar naţiunea şi prin naţionalitate 
se înţelege cetăţenie, iar pentru alţii „statul 
naţional” reprezintă rezultatul autodeterminării 
internaţionale a unui popor, adică a „naţiunii 
etnice”. Naţiunea poate exista şi fără stat, dar 
nu îşi poate împlini destinul în lipsa statalităţii. 
„Naţionalitatea” înseamnă „etnie”, aceasta putând 
fi diferită de „cetăţenie”. 

3. Securitatea identitară – componentă 
a securităţii societale

Problema eterogenităţii identitare este una ve-
che, dar afirmarea identităţii nu trebuie interpre-
tată ca un refuz al coexistenţei, ci mai degrabă ca 
o reflectare a distanţelor sociale şi culturale10. În 
acelaşi timp, modul de organizare a diferenţelor nu 
presupune cu necesitate omogenizarea practicilor 
într-o formă colectivă, ci o punere de acord, în sen-
sul realizării unui cadru de viaţă acceptabil pentru 
toţi cei implicaţi, în care toţi să se simtă lipsiţi de 
ameninţări majore. O modalitate de consiliere con-
stă în constituirea de teritorii specifice de care dis-
pun unele grupuri sociale sau etnice în situaţia de 
coabitare (ex., Cartiere bogate – cartiere sărace).  

Aceasta poate reprezenta un exemplu practic 
de asigurare a securităţii prin diversitate, în care 
teritorializarea proximă a „cantoanelor” identitare 
(diversităţi etnice şi religioase, de obicei) joacă 
la un moment dat rol de liant în interrelaţionarea 
vecinilor, care, sub impactul aşa-numitei pedagogii 
a diversităţii, este efectuată prin educaţie (informare, 
înţelegere şi toleranţă). În timp, prin realizarea 
unor relaţii, probabil la început doar economice, 
cu celelalte grupuri identitare, se creează baza 
pentru trecerea la pasul următor, acela de bricolaj 
identitar, care va duce la alteritatea ulterioară a 
identităţii ambelor. 

Demersul acesta este mai facil în situaţia 
apariţiei pe teritoriul-gazdă a unor imigranţi total 

necunoscuţi dar rămâne de actualitate problema 
regiunilor, statelor în care există un conflict istoric 
între populaţiile identitare (vezi harta conflictelor 
actuale din lume)11. Acestea din urmă cad sub 
incidenţa modelului ciclic al crizelor grevate pe un 
conflict latent şi nesoluţionat, conflicte perpetuate 
ca rezultat al unei proaste gestiuni a unor situaţii 
de criză anterioare sau al efectelor secundare ale 
deciziilor în cazul soluţionării crizelor. Opţiunea 
este determinată de scopul demersurilor, acela de 
a discuta exclusiv conflictele asupra cărora putem 
interveni – anticipabile, predictibile - şi nu cele 
care s-au întâmplat aleator, fără avertisment, şi 
care trebuie gestionate oricum.

Conflictele identitare sunt cele mai acute pe 
scara conflictelor datorită încărcăturii simbolice 
profunde, ce pleacă de la simpla existenţă 
până la elemente ce ţin exclusiv de ierarhie. Pe 
această scară, cele mai puternice conflicte se 
înregistrează în partea de jos a scalei, acolo unde 
se pun în discuţie existenţa actorului, identitatea 
sa, legitimitatea existenţei sale sau a motivaţiei 
de a reclama un lucru în dispută şi prestigiul, 
caracteristică de stare, de tip ierarhic, stabilită 
erga omnes şi care generează, alături de interese, 
capacitatea de a mobiliza sprijinul exterior 
pentru poziţia în conflict12. Se constituie în cazuri 
particulare conflictele interetnice, inter-religioase 
şi inter-culturale.

Există două tipuri fundamentale de conflicte 
identitare: extern, atunci când doi actori îşi dispută 
recunoaşterea identităţii unuia dintre ei sau 
potenţează şi încearcă schimbări în sânul identităţii 
celuilalt, alterând indicatori ai identităţii, şi intern, 
atunci când componente ale comunităţii în discuţie 
reclamă identităţi diferite.

Pentru asigurarea securităţii identitare într-un 
mediul social comun, trebuie să urmărim axioma: 
putere – autoritate – status. Astfel, în spaţiul con-
flictelor şi elementelor disputabile între doi sau 
mai mulţi actori, primul pas îl reprezintă înlocuirea 
puterii unuia singur cu o autoritate compusă din re-
prezentanţi ai tuturor grupurilor identitare, creân-
du-se cadrul de legitimitate şi mediere a identităţii. 
Conflictele identitare au ca motive: proprietatea, 
cele referitoare la resurse, în care disputa este pur 
relaţională şi se consumă asupra unui element care 
presupune proprietate exclusivă, iar soluţia este 
împărţirea lucrului între părţi; autoritatea, când 
ambele părţi încearcă să-şi maximizeze propria 
autoritate şi să o minimizeze pe cea a adversarului 
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asupra unei comunităţi;  statusul, ce se referă la 
recunoaşterea de către celălalt a unui status, a unei 
poziţii într-o ierarhie, a unei anumite importanţe 
asociate unui anumit statut.

Concluzii

O abordare corectă a relaţiei biunivoce securi-
tate-identitate, pleacă de la relaţia de cauzalitate în 
care identitatea se află cu securitatea, ce face ca 
prezervarea diverselor tipuri de identitate să con-
tribuie decisiv la asigurarea securităţii.

Derivate ale identităţii naţionale, cum apreciază 
politologii, interesele naţionale au o strânsă legătură 
cu securitatea: a şti ce trebuie securizat porneşte de 
la a şti ce identitate ai şi ce vrei să păstrezi sau să 
îmbunătăţeşti, degajându-te de riscurile la care pot 
fi supuse existenţa individuală sau cea naţională.

În această lume globalizată, plină de riscuri 
şi ameninţări majore, păstrarea identităţii este 
esenţială, pentru că afirmarea şi salvgardarea ei au 
rol fundamental în planul securităţii.
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RECRUDESCENŢA FENOMENULUI 
TERORIST ÎN EPOCA ACTUALĂ. 

PROLIFERAREA TERORISMULUI 
ECONOMIC      

Ilie PENTILESCU

În secolul XXI, multe dintre fenomenele care 
afectau securitatea internaţională s-au modificat 
radical. Numeroşi factori, precum globalizarea 
economică, transparenţa graniţelor, tehnologia 
informaţiilor, au contribuit decisiv la acest 
proces.

Fenomenul terorist s-a adaptat şi el modificări-
lor mediului internaţional, cunoscând, după anul 
2001, o diversificare fără precedent a modalităţi-
lor de manifestare. Evoluţia fenomenului terorist 
la acest început de mileniu s-a datorat, printre 
altele, revizuirii strategiei şi tacticii principalelor 
grupări teroriste, accentuării compartimentării şi 
specializării, orientării acţiunilor şi asupra obiec-
tivelor de infrastructură, proliferării actelor de te-
rorism prin sacrificiu şi diversificării surselor de 
ordin logistic. Terorismul internaţional constituie 
una dintre principalele ameninţări la adresa so-
cietăţii umane şi a stării de siguranţă naţională a 
statelor lumii, continuând să reprezinte un pericol 
deosebit de grav, atât pentru structura şi coeziu-
nea socială, cât şi pentru securitatea indivizilor şi 
a statelor. 11

Acest flagel a devenit atât de prezent în 
societatea contemporană, încât, practic, nu 
există zi în care mass-media să nu prezinte un act 
terorist. Fenomenul a cuprins întreg mapamondul, 
vizând deopotrivă statele bogate şi statele sărace, 
democraţiile moderne sau ţările din lumea a treia. 
Prin imprevizibilitatea sa, prin sfidarea normelor 
vieţii civilizate şi a oricărei raţiuni, acest agresor, 
care se ascunde sub o mie de feţe, este un duşman 
deosebit de virulent. Deşi întreaga societate 
este marcată de cruzimea cu care sunt înfăptuite 
actele teroriste şi de urmările acestora, acest 
fenomen este în progresie continuă, proliferarea 

lui accentuându-se chiar în condiţiile declanşării 
războiului împotriva terorismului.

Cuvinte-cheie: terorism, terorism economic, 
finanţarea terorismului.

 
Lumea din perioada de după Războiul Rece, 

cea care a precedat şi a generat procesele comple-
xe ale globalizării economice, a cunoscut o pro-
fundă schimbare a raporturilor internaţionale de 
forţe, schimbare care s-a răsfrânt asupra naturii 
instituţiilor universale, precum Organizaţia Naţi-
unilor Unite. Naţiunile Unite se confruntă, azi, cu 
evoluţii şi metamorfoze fără precedent, cu o ade-
vărată proliferare de noi entităţi statale care-şi aro-
gă suveranitatea şi-şi declară adeziunea la dreptul 
internaţional public.

Mai mult, în unele din aceste noi ţări au izbucnit 
conflicte, regiuni întregi din aceste teritorii sunt 
ocupate de mişcări armate, iar drepturile omului 
sunt deseori încălcate cu violenţă şi bună ştiinţă. 

Aceste teritorii sau părţi din teritorii, slab sau 
deloc controlate, constituie, de regulă, adăposturi 
pentru căpeteniile principalelor grupări teroriste, 
care tind să-şi instaleze bazele acolo unde statul de 
drept şi libertăţile cetăţeneşti nu mai există.

Recurgerea la războiul clasic a lăsat să se 
vadă o anumită ineficienţă a luptei împotriva 
unei ameninţări difuze, multiforme, cu structuri 
dispersate, care manipulează organizaţii şi grupări 
neoficiale pregătite să folosească violenţa politică 
şi să adere la ideologii politice antidemocratice şi 
integriste.

De asemenea, lipsa soluţionării paşnice a 
conflictului palestinian şi a altor situaţii de conflict 
armat pe plan mondial constituie un aspect politic 
favorabil ideilor extremiste şi actelor teroriste la 
nivel internaţional, dar trebuie remarcat că marea 
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majoritate a acţiunilor teroriste sunt comise în 
contextul unor conflicte interne. 2

Obiectivul principal al terorismului, care 
reprezintă cel mai periculos fenomen al crimei 
organizate transnaţionale, este de intimidare 
a populaţiei sau de a obliga un guvern sau o 
organizaţie internaţională să facă sau să se abţină 
de la a efectua vreo acţiune. În general, terorismul 
este o acţiune a unui grup organizat motivat etnic 
sau religios în ceea ce face şi, mai rar, constă în 
acţiunea disperată a unor persoane izolate.

Obţinerea de profit este, în general, obiectivul 
altor tipuri de crimă organizată. În timp ce diferenţa 
de scopuri finale între fiecare dintre aceste activităţi 
poate ajunge la o anumită limită, organizaţiile 
teroriste au nevoie de sprijin financiar pentru a-
şi atinge scopurile. O grupare teroristă de succes, 
asemeni unei organizaţii criminale, este necesar 
să fie capabilă să construiască şi să menţină o 
infrastructură financiară eficientă.

În general, finanţarea terorismului are două 
surse principale� 3

• prima sursă este sprijinul financiar acordat de 
către statele sau organizaţiile cu o infrastructură 
suficient de mare ca să colecteze şi să facă 
disponibile fondurile către organizaţia teroristă. 
Aşa numitele state-sponsori ai terorismului au 
ajuns în declin în ultimii ani şi au fost în mod 
treptat înlocuite cu alte modalităţi de susţinere. 
O persoană fizică cu suficiente resurse financiare 
poate, de asemenea, furniza fonduri substanţiale 
grupărilor teroriste; Osama bin Laden, de 
exemplu, proprietar al unor fabrici, a contribuit cu 
sume semnificative din averea sa la înfiinţarea şi 
sprijinirea reţelei teroriste Al-Qaeda;

• a doua sursă majoră de fonduri pentru 
organizaţiile teroriste este reprezentată de câştigul 
indirect din activităţi care generează venituri.

Ca şi în cazul organizaţiilor criminale, venitul 
unei grupări teroriste poate fi obţinut din infracţiuni 
sau alte activităţi ilegale.

După atacurile teroriste din New York, s-a in-
stituit necesitatea de a se combina eforturile şi ex-
perienţa în războiul contra finanţării terorismului. 
Acesta permite observarea mai clară a mozaicu-
lui creat prin finanţarea terorismului şi circulaţia 
fondurilor teroriste suspecte. Grupările teroriste 
diferă de alte organizaţii criminale în funcţie de 
motivaţie şi scopul urmărit. În fapt, spre deosebire 
de grupurile de crimă organizată, care vizează, în 
primul rând, obţinerea de venituri şi multă discre-

ţie, grupările teroriste, de obicei, „nu au scopuri fi-
nanciare”, ci de impunere printr-o largă publicitate 
a ideologiei lor, folosind violenţa, ameninţarea şi 
intimidarea.

Finanţarea terorismului este diferită faţă 
de clasica spălare a banilor. În cazul spălării 
banilor, veniturile activităţii ilicite sunt spălate 
sau stratificate în mijloace care le fac să pară 
legale, iar scopul final este, de obicei, câştigarea 
unor cantităţi mai mari de bani. Pentru finanţarea 
terorismului, sursa de fonduri sau de finanţare este 
adesea „legitimă”, iar scopul final nu este în mod 
obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.

Apelurile către comunitate de a solicita şi 
colecta fonduri în diverse scopuri declarative, dar 
false, sunt metode foarte eficiente pentru strângerea 
de fonduri ce susţin terorismul. Adesea o astfel de 
colectare de fonduri este desfăşurată în numele 
organizaţiilor cu statut caritabil sau organizaţii 
de binefacere, ce se poate adresa comunităţii, în 
special prin sensibilizarea sentimentelor patriotice, 
umaniste, naţionale, istorice etc. Membrii 
comunităţii sunt convinşi că dau banii pentru a 
cauză bună. În majoritatea cazurilor, caritatea este 
aparent legală pentru comunitatea care dă fondurile 
respective.

Dintr-o perspectivă tehnică, metodele utilizate 
de către teroriştii şi asociaţii acestora de a strânge 
fonduri din surse ilegale diferă puţin faţă de 
cele utilizate de către organizaţiile criminale 
tradiţionale. Deşi ar părea logic faptul că fondurile 
din surse legale nu necesită spălarea, există totuşi 
o necesitate a grupărilor teroriste de a ascunde 
sau deghiza legăturile dintre grupare şi sursele de 
fonduri legitime. Astfel, grupările teroriste trebuie, 
în mod similar, să găsească căi de a spăla aceste 
fonduri, pentru a putea fi ulterior folosite fără a 
atrage atenţia autorităţilor. 

Din examinarea activităţii financiare având 
legătură cu terorismul rezultă faptul că teroriştii 
şi organizaţiile lor de sprijin utilizează, în general, 
aceleaşi metode ca şi grupările criminale pentru 
spălarea fondurilor. Anumite metode detectate a fi 
folosite mai intens de grupările teroriste se referă 
la: contrabanda cu numerar (atât prin curier, cât şi 
prin încărcături cu numerar), depuneri sau retrageri 
structurate din conturi bancare, cumpărări de 
diverse tipuri de instrumente monetare (cecuri de 
călătorie, cecuri bancare, ordine de plată) utilizarea 
de carduri de debit sau credit şi transferuri prin 
s�ift.
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Diferenţa dintre veniturile legale şi ilegale ridică 
o problemă juridică importantă în ceea ce priveşte 
aplicarea aceloraşi măsuri de combatere a spălării 
banilor la finanţarea terorismului. Spălarea banilor, 
în general, a fost definită ca un proces în care 
fondurile obţinute prin intermediul sponsorilor sau 
generate de activitatea infracţională sunt transferate 
sau deghizate, în vederea ascunderii legăturii 
dintre infracţiunea comisă şi fondurile obţinute. Pe 
de altă parte, scopul final al terorismului, aşa cum 
s-a menţionat mai sus, nu este obţinerea de profit 
din strângerea de fonduri.

Atunci când teroriştii sau organizaţiile teroriste 
obţin sprijinul financiar din surse legale (donaţii, 
vânzări de publicaţii etc.), detectarea şi urmărirea 
acestor fonduri este mai dificilă.

Alte aspecte importante legate de finanţarea 
terorismului care fac detectarea mai dificilă se 
referă la mărimea şi natura tranzacţiei implicate. 
Finanţarea necesară pentru declanşarea atacurilor 
teroriste nu este făcută cu sume mari de bani, iar 
tranzacţiile asociate nu sunt, de obicei, complexe. 
De exemplu, o examinare a conexiunilor financiare 
ale atacurilor aeriene din 11 septembrie a condus la 
concluzia că majoritatea tranzacţiilor individuale 
au inclus sume mici de bani, sub limita de raportare 
a tranzacţiilor cu numerar, iar operaţiunile au 
vizat numai transferurile prin s�ift. Persoanele 
fizice care au apărut ca beneficiari au fost studenţi 
străini, care primeau bani de la părinţi sau sub 
formă de burse, granturi pentru studii, astfel încât 
tranzacţiile nu au fost identificate ca necesitând 
o verificare suplimentară de către instituţiile 
financiare implicate.

Cu toate acestea, există similitudini în modul în 
care crima organizată internaţională şi organizaţiile 
teroriste transferă banii sau cum încearcă să-şi 
ascundă provenienţa fondurilor. Grupările teroriste 
internaţionale au nevoie de bani pentru a atrage, a 
sprijini şi a-i păstra pe cei din lumea întreagă care 
aderă la aceste grupări, precum şi pentru a-şi asigura 
loialitatea altor grupări cu care au scopuri comune. 
Astfel, există o necesitate de a crea scheme pentru 
atragerea, colectarea şi distribuirea banilor forţelor 
operative pregătite pentru atacurile teroriste. În 
acest mod, apare necesitatea de circulaţie a banilor, 
care fac fondurile teroriste vulnerabile la depistarea 
şi investigaţia financiară.

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra 
principalelor surse de finanţare şi asupra 
mijloacelor utilizate în circulaţia capitalurilor pe 

care organizaţiile teroriste le utilizează în sprijinirea 
reţelelor sale, putem sublinia faptul că persoanele 
investigate pentru comiterea unor activităţi teroriste 
au efectuat operaţiuni de transmitere a banilor 
prin sisteme alternative răspândite în toată lumea. 
Adesea fondurile au fost transferate în străinătate 
prin intermediul acelor reţele alternative de transfer 
al banilor (SAT), fiind colectate de către cetăţenii 
străini de naţionalităţi diverse, rezidenţi în câteva 
ţări implicate în lupta împotriva terorismului. În 
alte cazuri, persoanele fizice au efectuat plăţi în 
numerar în diferite ţări, implicând sume mari de 
bani şi care au fost direcţionate spre acelaşi cont. 
Fondurile colectate erau apoi transferate în Asia 
sau în SUA.

Cel mai comun instrument, folosit în special 
de organizaţia Al-Qaeda, în vederea sprijinirii 
celulelor teroriste, este reprezentat de „sistemul 
informaţional de circulaţie a banilor”, aşa-
numitul sistem „Hawala”. Hawala este o metodă 
tradiţională de transfer, folosită în sudul Asiei de 
câteva sute de ani, utilizat acum aproape în tot 
Orientul Mijlociu. Sistemul se bazează pe încredere 
şi pe asigurarea anonimatului, deoarece toate 
operaţiunile de transfer nu se realizează pe hârtie 
sau cu instrumente financiare. Utilizatorii unui 
astfel de sistem transmit bani în străinătate, peste 
graniţe, fără a-i transfera în mod fizic, principala 
caracteristică a sistemului fiind compensarea, 
persoanele implicate fiind asigurate şi convinse 
că în contul lor sau într-un anumit cont precizat 
de ei se vor depune bani sau bunuri de valoare, ce 
pot fi apoi returnaţi printr-o tranzacţie reversibilă 
viitoare. Persoana care primeşte în final banii 
foloseşte o parolă pentru a demonstra că este cel 
îndreptăţit să-i primească, astfel că nu există nici o 
înregistrare scrisă privind această operaţiune.

Din datele adunate în perioada 2000-2007 de 
agenţia de colectare debite Urban şi Asociaţii Ro-
mânia, s-a ajuns la concluzii extrem de descura-
jante24. S-au adăugat la datele culese şi diferite ra-
poarte şi concluzii prezentate de Serviciul Român 
de Informaţii, SIE, DIICOT, date de la Registrul 
Comerţului, Ministerului Justiţiei şi Ministerului 
Public. Începând cu anul 1990, când în România 
a apărut prima lege a societăţilor comerciale post-
comunistă, una din principalele obsesii ale oame-
nilor de afaceri din România a fost legată de ţepele 
luate de la firme înmatriculate şi controlate de ira-
kieni, iranieni, turci, libanezi şi sirieni. Şi aveau 
de ce să fie obsedaţi, întrucât, numai în intervalul 
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1995-2006, au fost înregistrate în România peste 
4000 de companii care aveau ca asociaţi/acţionari 
şi administratori cetăţeni din Irak, Iran, Liban, Tur-
cia sau Siria.

Dintre acestea, peste 88% nu mai există la 
această dată, fiind dizolvate sau în faliment, şi 
faptul cel mai grav este că, în peste 96% din 
cazuri, creditorii nu şi-au mai încasat datoriile pe 
care le aveau de încasat. În circa 27% din cazurile 
investigate de Urban şi Asociaţii România, firmele 
intrau în incidente de plată la mai puţin de 12 luni 
de la înfiinţarea lor, acumulând sume de bani cu 
scadenţa depăşită.

Totodată, este absolut incredibil, însă, în 
proporţie de 100%, firmele menţionate anterior 
au fost implicate în procese în faţa instanţelor de 
judecată sau în anchete penale, iar împotriva a 22% 
din acţionarii/asociaţii şi administratorii lor au fost 
emise condamnări pentru infracţiuni economice. 
Cu toate acestea, din totalul celor condamnaţi 
penal definitiv, numai 9% se găsesc în penitenciare 
din România, peste 91% fiind condamnaţi în lipsă, 
daţi în urmărire internaţională, fără ca sentinţele 
penale să fi fost vreodată puse în aplicare.

Conform declaraţiei oficialilor Ministerului 
de Justiţie din România este şi foarte greu să fie 
identificat, de exemplu, un sirian condamnat în 
România, datorită faptului că răspunsul autorităţilor 
siriene este mereu acelaşi: „Îl căutăm şi, când 
va fi identificat, cu siguranţă va fi încarcerat”. 
Rezultatele obţinute până acum: aproape zero!

Media este mult mai mică, dacă o raportăm 
la cetăţenii din Uniunea Europeană care sunt 
înregistraţi drept acţionari sau administratori, fiind 
situată la maxim 3% din totalul acestora.

De asemenea, prejudiciul estimat calculat 
ca fiind produs de firmele cu acţionari irakieni, 
iranieni, libanezi, sirieni şi turci este, numai în 
intervalul 2000-2006, de peste 250 milioane euro. 
Cel mai grav este faptul că, în urma neîncasării 
creanţelor de la firmele în discuţie, la rândul lor, alte 
12.300 companii din România au avut probleme 
financiare grave între 1995-2005, au fost implicate 
în procese, la rândul lor, cu creditorii, lor au dat 
faliment, şi circa 25.000 de români şi-au pierdut 
locurile de muncă. Au fost înregistrate şi cazuri 
de drame personale extreme, fiind înregistrate 
persoane care aveau în derulare credite bancare 
pentru care garantaseră cu bunuri personale şi chiar 
cu locuinţa şi care au ajuns pe drumuri, întrucât au 
fost executaţi silit de băncile cărora nu le-au mai 

restituit banii, pe care la rândul lor nu i-au mai 
încasat vreodată de la cei care dăduseră faliment.

Modalitatea frecventă de fraudă a fost cea comisă 
prin emiterea de instrumente bancare de plată fără 
acoperire (bilete la ordin/file CEC), dizolvarea 
voluntară a firmei sau falimentul firmelor care nu 
aveau niciun fel de patrimoniu; urmează spălarea 
de bani, neplata impozitelor şi taxelor datorate 
statului român, evaziune fiscală, transferul de sume 
de bani din conturile din România în străinătate ori 
lichidarea prin ridicarea de numerar a conturilor 
bancare deschise în România.

Având în vedere efectele negative ale 
terorismului asupra unor ţări dezvoltate, România 
se poate dovedi cu atât mai vulnerabilă la acest 
tip de ameninţare, având în vedere că economiile 
în dezvoltare sunt mult mai sensibile la atacuri 
teroriste, datorită dependenţei mai mari de 
comerţul exterior, investiţii străine, combinate cu 
un grad de diversificare mai mic al producţiei, 
pieţe de capital vulnerabile, cât şi cu probleme 
interne preexistente.

Dezvoltarea economică din ultimii ani şi, mai 
ales, aderarea României la Uniunea Europeană 
şi NATO pot duce la o creştere a fluxurilor de 
investiţii străine (prin scăderea riscului de ţară şi 
schimbarea percepţiei investitorilor străini despre 
România, care nu ar mai fi privită ca „o ţară 
balcanică” – cu toate problemele aferente, ci ca 
„ţară europeană”). Totuşi, aderarea la NATO ar 
putea avea şi efecte negative asupra investiţiilor, în 
general, şi asupra celor străine, în special, în cazul 
unor atacuri teroriste îndreptate contra României. 
Creşterea riscului de atacuri teroriste ar putea 
determina creşterea primelor de risc, ce ar atrage 
necesitatea creşterii randamentului investiţiilor şi 
orientarea acestora spre investiţii pe termen scurt. 
De asemenea, creşterea costurilor de asigurare şi 
a costurilor pentru protejarea proprietăţilor poate 
duce, pe termen mediu şi lung, la diminuarea 
marjelor de profit şi reorientarea investiţiilor spre 
alte zone mai sigure. 

Un exemplu îl reprezintă efectul negativ al 
intensificării acţiunilor teroriste asupra fluxurilor 
anuale medii de investiţii străine nete, care au 
înregistrat o scădere cu 13,5%, în Grecia acestea 
diminuându-se cu 11,9%35.

Un alt posibil rezultat negativ al unor atacuri 
teroriste îl constituie efectul pe care acestea l-ar 
putea avea asupra monedei naţionale (în lipsa 
unor măsuri prompte şi energice din partea Băncii 
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Naţionale), în sensul deprecierii acesteia, datorită 
orientării investitorilor spre monede mai sigure.

Potenţialele atacuri teroriste ar avea o 
influenţă negativă şi asupra comerţului exterior. 
Un studiu realizat în acest sens asupra a 200 de 
ţări, în perioada 1960-1993, a identificat faptul 
că dublarea numărului de incidente teroriste a 
diminuat schimburile bilaterale între ţările vizate 
cu aproximativ 4%.

Ameninţarea terorismului nu se limitează doar 
la atacurile cu bombă, pe plan internaţional apărând 
în ultima perioadă îngrijorări tot mai mari privind 
aşa-numitul agroterorism, care ar avea ca scop 
afectarea agriculturii unei ţări, prin contaminarea 
culturilor sau animalelor.

Consecinţele unui asemenea atac ar avea atât 
efecte economice directe, cât şi indirecte. Costurile 
directe pot decurge din pierderea producţiei, 
măsurile de distrugere a culturilor sau animalelor 
afectate, măsurile de combatere a răspândirii 
epidemiei, embargouri la export impuse de alte 
ţări, diminuarea vânzărilor interne, datorită 
temerilor consumatorilor, costurile implicate 
de acordarea de compensaţii guvernamentale 
producătorilor afectaţi etc. Costurile indirecte ale 
unui atac terorist asupra agriculturii ar decurge din 
propagarea efectelor negative în sectoarele aflate 
în relaţie cu agricultura (furnizorii de produse şi 
servicii pentru agricultură, transport etc), cât şi din 
necesitatea întăririi măsurilor de securitate pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor.

Cu toate că până în prezent nu s-a înregistrat un 
asemenea tip de atac, iar probabilitatea ca România 
să sufere asemenea atacuri este relativ redusă, 
riscurile nu trebuie totuşi ignorate, ţinând cont de 
pierderile mari suferite de economiile altor ţări.

O potenţială ameninţare la adresa economiei 
naţionale este reprezentată de posibilitatea creşterii 
interesului unor grupări teroriste de a forma reţele 
pe teritoriul ţării, atât pentru organizarea de atentate, 
cât şi pentru obţinerea de fonduri. Finanţarea 
reţelelor teroriste se poate realiza prin mijloace 
diverse, multe dintre acestea fiind identificate şi pe 
teritoriul României, în special în legătură cu unele 
organizaţii kurde, cu gruparea Hezbollah, dar şi 
cu alte organizaţii. Printre aceste modalităţi de 
obţinere a resurselor financiare se numără: 6

• colaborarea cu reţelele de crimă organizată 
(contrabanda cu ţigări, droguri, armament, 
explozibili, traficul de persoane, imigraţia ilegală 
etc); în acest sens, experţii consideră că traficul de 

droguri constituie una dintre principalele surse de 
finanţare a terorismului;

• evaziunea fiscală şi implicarea în diverse 
grade în economia subterană, care, din păcate, 
deţine încă o pondere destul de ridicată în produsul 
intern brut al României (între 22-24%);

• afaceri legale, al căror profit nu este reinvestit 
în scopuri productive, ci serveşte la finanţarea 
unor grupări teroriste din afara ţării.

Ţinând cont de evoluţiile mediului de securitate 
internaţional, există puţine ţări care se pot considera 
la adăpost de atacuri teroriste; chiar şi ţările care 
nu sunt vizate în mod direct de asemenea atacuri 
pot fi afectate, în mod indirect, prin intermediul 
pieţelor de capital, transportului şi comerţului 
internaţional etc. În acest sens, România este 
destul de vulnerabilă, având în vedere recenta 
liberalizare a contului de capital şi economia încă 
fragilă, ceea ce face cu atât mai necesară luarea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a acestor 
tipuri de ameninţări, dar şi în vederea stimulării 
dezvoltării economice durabile, însoţită de 
reducerea punctelor vulnerabile ale economiei în 
faţa efectelor negative ale acestora.

Având în vedere existenţa şi gravitatea 
fenomenului legat de terorism, legăturile şi 
tendinţele acestuia în contextul procesului de 
globalizare, ameninţările identificate la adresa 
securităţii statelor democratice, trebuie depuse 
eforturi permanente pentru stoparea şi eradicarea 
acestui flagel, prin blocarea şi confiscarea 
activelor teroriste, ratificarea şi implementarea 
instrumentelor ONU în domeniu, urmărirea 
şi raportarea tranzacţiilor financiare suspecte, 
furnizarea de informaţii şi acordarea de asistenţă 
populaţiei, autorităţilor, înfiinţarea de entităţi 
competente în acest domeniu, facilitarea 
comunicării între guverne şi serviciile de informaţii 
ale acestora.

Este foarte probabil ca, în viitorul apropiat, să 
asistăm la o nouă provocare majoră – convergenţa 
între terorism şi crima organizată, care să se 
materializeze într-o nouă dimensiune a „răului”.
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GEOPOLITICĂ ŞI GLOBALIZARE: 
STATUL-NAŢIUNE ÎN LUMEA 
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Principala sursă energetică a populaţiei, atât în 
prezent, cât şi în viitor, o reprezintă combustibilii 
fosili, în proporţie de 85%. Reţeaua de oleoducte 
şi gazoducte provoacă prima dispută pe plan 
energetic, între UE şi Rusia, la începutul anului 
2006. Drept urmare, Uniunea Europeană trece la 
elaborarea unei politici energetice unitare pentru 
a reduce dependenţa faţă de resursele ruseşti. 
Există numeroase proiecte energetice promovate 
de ambele părţi, România fiind implicată în două 
dintre acestea.

Cuvinte-cheie: geopolitică, globalizare, relaţii 
internaţionale, resurse energetice.

Noţiunea de globalizare a luat locul, în 
ultima perioadă de timp, celei de Război Rece 
reprezentând, în momentul de faţă, cel mai utilizat 
termen pentru a încerca o justificare a modului 
oscilant (contradictoriu chiar) în care se desfăşoară 
relaţiile internaţionale. O definiţie cât se poate de 
elocventă a conceptului de globalizare a fost dată 
de Joseph Eugen Stiglitz, laureat al Premiului 
Nobel pentru economie în anul 2001. Acesta 
este de părere că „... globalizarea – eliminarea 
barierelor din calea liberului schimb şi integrarea 
economiilor naţionale – poate fi un factor al 
bunăstării şi are potenţialul de a aduce bogăţie 
tuturor, în special celor săraci.”1 Stiglitz crede în 
importanţa globalizării şi este de părere că aceasta 
(globalizarea) „ a făcut să scadă sentimentul izolării 
resimţit în multe ţări în curs de dezvoltare”2.

Perioada turbulentă cuprinsă între sfârşitul 
secolului XX şi începutul secolului XXI este 
marcată de o masivă schimbare sistemică la nivelul 
economiei şi al ordinii politice globale. Această 
„mare ruptură”3 este comparabilă cu tranziţia 
realizată în cursul secolelor XVI-XVII de la epoca 

feudală la cea modernă. Eric Hobsbawm a remarcat 
faptul că, la sfârşitul secolului XX, economia 
mondială era temporar confuză, fiind caracterizată 
de „o combinaţie curioasă de tehnologie a 
sfârşitului secolului XX, comerţ liber de tip secolul 
XIX şi de o renaştere a unor centre interstiţiale 
caracteristice comerţului mondial în Evul 
Mediu”4. Lumea este în mijlocul a ceea ce Phillip 
G. Cerney şi alţi autori au numit „a treia revoluţie 
industrială”, caracterizată de aplicarea intensivă 
a tehnologiei comunicaţiilor şi informaticii, de 
utilizarea unor sisteme de producţie şi structuri 
organizaţionale flexibile, de pieţe segmentate şi 
globalizare5. Economia mondială a economiilor 
naţionale cu frontiere este dublată şi se împleteşte 
cu cea transfrontalieră. În acest sens, Richard 
Sennett a subliniat faptul că, dacă „în generaţiile 
anterioare politica socială se baza pe credinţa că 
naţiunile (…) îşi puteau controla bogăţiile, acum 
se deschide o prăpastie între stat şi economie”6. Pe 
scurt, se poate spune că pieţele sunt predominant 
globale, în timp ce autorităţile sunt predominant 
naţionale7.

Scara masivă şi complexitatea schimbării teh-
nologice şi ascensiunea reţelelor electronice inter-
conectate la nivel global „fisurează” din ce în ce 
mai mult graniţele geografice şi pun sub semnul 
întrebării suveranitatea teritorială a statelor. O 
problemă critică ridicată de globalizare este re-
prezentată de lipsa de relevanţă a unei jurisdicţii 
ancorate în geografia statelor, într-o epocă în care 
pieţele sunt din ce în ce mai mult construite în spa-
ţiul electronic şi în care asistăm la o deconectare 
între spaţiul geografic şi cyberspaţiu. Globalizarea 
produce nu numai schimbări structurale imprevi-
zibile, ci şi interdependenţe, relaţii de feed-back şi 
creează noi reguli ale jocului în relaţiile internaţi-
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onale. Identificarea unei noi ordini internaţionale 
apte să facă această multiplicitate să devină con-
cordantă cu interesele diverselor state şi grupări de 
state devine absolut necesară. 

La prima vedere, deşi geopolitica contemporană 
este preocupată mai mult de „administrarea politică 
a teritoriului, aşa cum este el organizat, decât 
de deplasarea frontierelor acestuia, preocupare 
a Geopolitik, viziune ce a dispărut odată cu 
prăbuşirea celui de-al III-lea Reich”8, utilizat 
împreună cu termenul „globalizare”, cuvântul 
„geopolitică” pare un anacronism care ne readuce 
în memorie imperialismul de la sfârşitul secolului 
XIX şi coşmarul expansionismului nazist şi pare 
a nu avea nicio legătură cu realităţile turbulente şi 
complexe ale vremurilor noastre. O serie de autori, 
printre care şi Brian Blouet, au considerat că cei 
doi termeni – globalizare şi geopolitică - sunt total 
opuşi: „Politicile geopolitice caută să stabilească 
controlul naţional sau imperial asupra spaţiului 
şi resurselor, căilor de comunicaţie, capacităţilor 
industriale şi populaţiei conţinute de un teritoriu”, 
în timp ce globalizarea presupune „deschiderea 
spaţiului naţional pentru libera circulaţie a 
bunurilor, capitalurilor şi ideilor. Globalizarea 
înlătură obstacolele în calea acestor mişcări şi 
creează condiţiile în care comerţul internaţional de 
bunuri şi servicii se poate dezvolta”9. 

Lucrarea de faţă prezintă un punct de vedere care 
respinge opoziţia dintre geopolitică şi globalizare 
şi aserţiunile conform cărora, într-o epocă marcată 
de globalizare, geopolitica a devenit irelevantă. 
În opinia autorilor acestui articol, globalizarea nu 
anulează necesitatea analizei geopolitice şi, mai 
mult, imperativele politice generate de analizele 
geopolitice nu intră în contradicţie cu principiile 
şi logica globalizării. Relaţia complexă dintre 
geopolitică (înţeleasă ca instrument pentru studiul 
raporturilor de putere pe baza determinismului 
geografic) şi globalizare (înţeleasă ca restructurare 
profundă a relaţiilor economice la nivel planetar) 
a fost subliniată plastic de Joseph Nye Jr.: „A 
uita rolul securităţii militare într-o eră a creşterii 
economice şi informaţionale este ca şi cum ai 
uita importanţa oxigenului pentru respiraţie”10. 
În momentul de faţă, globalizarea este strâns 
legată de evenimentele petrecute în plan politic la 
sfârşitul deceniului al 9-lea al secolului al XX-lea. 
Este vorba, în special, de încheierea Războiului 
Rece şi de sfârşitul antagonismului dintre Est şi 
Vest, care au fost urmate, aşa cum era firesc, de 

reintegrarea în circuitul internaţional a o serie de 
valori politice, culturale şi economice. Actuala 
globalizare nu se axează doar pe dimensiunea 
politică, prin aceasta înţelegându-se propagarea la 
scară largă a democraţiei ca sistem politic, ci şi pe 
cea economică şi tehnologică.               

Geopolitica are câteva definiţii relativ simple, 
dublate însă de o serie de conotaţii complexe şi 
controversate. Rudolf Kjellen a furnizat prima de-
finiţie clasică a geopoliticii: „Ştiinţa care se ocupă 
cu studiul pătrunderii organizării politice în teri-
toriu şi studiul mediului politic al poporului se nu-
meşte geopolitică. Relaţiile între state sunt relaţii 
între geografiile lor etnice, economice, culturale, 
între societăţi şi guvernări. Supuse legilor naturii, 
aceste relaţii răspund legilor luptei pentru supra-
vieţuire şi dominaţie…Geopolitica statului trebuie 
să se regăsească în actele de guvernare ale elite-
lor politice11. Geoffrey Parker a definit geopoliti-
ca drept „studiul relaţiilor internaţionale dintr-o 
perspectivă spaţială sau geografică”12. Abordările 
geopolitice clasice au fost focalizate pe factorii 
geografici, Rudolf Kjellen13, Friedrich Ratzel14 şi 
Halford Mackinder15, Nicholas Spykman16, Ro-
bert Strausz-Hupe17, Colin Gray18 fiind promotori 
ai determinismului geografic în politica mondia-
lă. Toţi aceşti geopoliticieni clasici au avut o temă 
comună, şi anume prevenirea apariţiei unui unic 
hegemon. În timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial şi, ulterior, în timpul Războiului Rece, 
George Kennan şi alţi arhitecţi ai doctrinei „îndi-
guirii” (containment) au reflectat, chiar dacă nu au 
recunoscut „oficial”, punctele de vedere exprimate 
anterior de Mackinder şi Spykman19, iar după sfâr-
şitul Războiului Rece, mai mulţi autori, dintre care 
se evidenţiază Saul Cohen şi Mackubin Owens, au 
continuat eforturile de definire a geopoliticii epocii 
contemporane20. Alţi autori contemporani, printre 
care se numără şi Thomas L. Friedman, cel mai 
fluent şi influent „avocat” al globalizării, utilizează 
termenul în raport cu realităţile politicii de putere, 
al confruntării dintre state pentru putere, bogăţie şi 
influenţă21. 

Teoriile moderne ale relaţiilor internaţionale 
înclină să prezinte o viziune a unei lumi 
polarizate, în care naţiunile se îndreaptă fie către 
o serie de „ciocniri intercivilizaţionale” (Samuel P. 
Huntington22), fie spre o lume democratică uniformă 
(Francis Fukuyama23). Pe de altă parte, teoriile 
globalizării prezintă fie scenarii hiperglobaliste, 
fie scenarii stato-centrice. 
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Pentru hiperglobalişti, globalizarea defineşte o 
nouă epocă a istoriei umane, în care „tradiţionalele 
state-naţiune au devenit unităţi de afaceri nenatu-
rale, chiar imposibile într-o economie globală”24. 
Promotorii hiperglobalizării susţin că globalizarea 
economică aduce cu sine „denaţionalizarea” eco-
nomiilor prin instituirea unor reţele transnaţionale 
de producţie, comerţ şi finanţe. Neoliberalii au o 
percepţie proprie asupra globalizării, ei fiind de 
acord cu faptul că aceasta celebrează apariţia unei 
pieţe globale unice şi a principiului competiţiei 
globale, ca vestitori ai progresului uman. Pe de altă 
parte, aceiaşi neoliberali susţin că politica mondi-
ală trebuie abordată din perspectivă multidimensi-
onală.25 Într-o astfel de economie, „fără graniţe”, 
guvernele naţionale sunt reduse la ceva mai mult 
decât curele de transmisie pentru capitalul global 
sau, în cele din urmă, la simple instituţii interme-
diare înghesuite între mecanismele de guvernare 
locală, regională şi globală, din ce în ce mai pu-
ternice26. 

În lumea contemporană, după cum afirmă 
Susan Strange, „forţele impersonale ale pieţelor 
mondiale (…) sunt acum mult mai puternice 
decât statele cărora ar trebui să le aparţină 
autoritatea politică supremă asupra societăţii 
şi economiei (…) autoritatea în declin a statelor 
este reflectată într-o tot mai pronunţată difuzie 
a autorităţii înspre alte instituţii şi asociaţii şi 
înspre organele locale şi regionale”27. Majoritatea 
autorilor hiperglobalişti împărtăşesc convingerea 
că globalizarea economică creează noi forme de 
organizare socială care înlocuiesc sau vor înlocui 
în cele din urmă statele-naţiune tradiţionale, ca 
principale unităţi economice şi politice ale societăţii 
mondiale. Astfel, din perspectivă hiperglobalistă, 
creşterea economiei mondiale, apariţia instituţiilor 
de guvernare globală, răspândirea globală şi 
hibridizarea culturilor sunt percepute ca dovezi 
ale unei ordini mondiale cu totul noi, în care 
puterea economică şi puterea politică sunt 
efectiv denaţionalizate, toate acestea prefigurând 
dispariţia statului-naţiune, devenit din ce în ce 
mai mult un „mod tranzitoriu de organizare pentru 
administrarea problemelor economice”28. 

Stephen Flanagan şi Ellen Frost definesc 
globalizarea ca „un proces al schimbării de lungă 
durată…Caracteristicile centrale ale globalizării 
sunt creşterea rapidă a fluxurilor transfrontaliere 
de bunuri, servicii, oameni, bani, tehnologie, 
informaţie, idei, culturi, crimă şi arme”29. În plus, 

Frost consideră că globalizarea implică o tranziţie 
spre „globalitate”, spre un sistem mondial mult 
mai interconectat, în care reţelele independente 
şi fluxurile surmontează graniţele tradiţionale 
sau, cel puţin, le face irelevante. Surmontarea 
graniţelor tradiţionale implică o transformare a 
conceptului suveranităţii. Frost a ajuns la concluzia 
că globalizarea a transformat radical contextul 
strategic şi a propus o „strategie de infuzie a 
globalizării”, o „modelare” şi o „direcţionare” 
a globalizării, pentru protecţia şi promovarea 
intereselor Statelor Unite. Viziunea lui Frost 
asupra globalizării implică faptul că aceasta a făcut 
geopolitica irelevantă, Frost excluzând geografia 
din rândul abordărilor „holistice” în formarea 
politicilor în domeniul securităţii naţionale. Cu 
toate acestea, Frost nu consideră că globalizarea a 
produs încă o lume paşnică, lipsită de conflicte, cu 
toate că „ameninţările externe au căpătat din ce în 
ce mai mult forme transnaţionale”30.

Alţi autori au ajuns la o concluzie mult mai 
nuanţată, considerând că, în lumea globalizată 
a secolului XXI, statele vor reveni la dinamicile 
tradiţionale ale politicii de putere, însă acestea se 
vor desfăşura între actori netradiţionali. Cu toate 
că această perspectivă este diferită de cea a şcolii 
realiste clasice, deoarece nu include o dimensiune 
geopolitică centrală, Thomas Owens Mackubin 
a subliniat faptul că realiştii contemporani 
încorporează într-o formă sau alta geopolitica în 
doctrinele pe care le elaborează31. 

Credinţa că globalizarea a făcut conflictele 
interstatale foarte improbabile este ancorată în 
trei argumente principale, fiecare cu meritele şi 
limitele sale: 1) interdependenţa economică dintre 
statele lumii a dus la creşterea costului războiului; 
2) interacţiunile culturale şi interpersonale au 
diminuat percepţiile greşite care au contribuit la 
producerea conflictelor în trecut; 3) răspândirea 
democraţiei şi schimbările în tipul de guvernare 
necesitate de participarea statelor la sistemul 
global vor produce guverne deschise, oneste şi 
reprezentative, neînclinate spre a se lupta unele cu 
altele. 

Argumentul conform căruia comerţul produce 
pace nu este unul nou. Montesquieu scria, în secolul 
XVIII, că „pacea este efectul natural al comerţului”, 
în condiţiile în care două naţiuni care fac comerţ 
între ele devin dependente. Comerţul internaţional 
a creat „Marea Republică” internaţională, care a 
unit toţi comercianţii şi toate naţiunile comerciale, 
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depăşind graniţele, care, într-o lume mai paşnică, ar 
cădea cu siguranţă32. Argumentul lui Montesquieu 
a fost repetat de Norman Angell, care observa 
că marile puteri occidentale nu mai au chef de 
războaie: „Cum mai poate viaţa modernă, cu 
ponderea ei supradozată de activităţi industriale 
şi cu ponderea infinitezimală de activităţi militare, 
să menţină vii instinctele asociate cu războiul faţă 
în faţă cu instinctele care se dezvoltă în timp de 
pace�”33. Angell argumenta că, având în vedere 
comerţul liber şi relaţiile comerciale de tot felul 
care legau strâns marile puteri europene, ar fi o 
nebunie ca acestea să se târască în războaie care 
i-ar distruge pe toţi, pe câştigători şi pe cei care au 
pierdut. Thomas L. Friedman a reluat argumentaţia 
şi a adaptat-o epocii globalizării, lansând „teoria 
arcurilor aurite în prevenirea conflictelor”, care 
stipula că, „atunci când o ţară a atins nivelul 
de dezvoltare economică la care are o clasă de 
mijloc suficient de mare pentru a suporta o reţea 
de restaurante McDonald’s, ea devine o ţară 
McDonald’s. Iar locuitorilor ţărilor McDonald’s 
nu le place să poarte războaie, ei preferă să stea 
la coadă pentru hamburgeri”34.

Speranţele pe care le aveau Montesquieu şi Angell 
legate de faptul că integrarea şi interdependenţa 
economică, prin creşterea costurilor unui război 
atât pentru învingători, cât şi pentru învinşi, vor 
pune capăt geopoliticii s-au dovedit a fi false. Şi 
aceasta, deoarece, după cum a subliniat Thomas 
L. Friedman: „Montesquieu şi Angell l-au uitat pe 
Tucidide. În istoria războiului peloponeziac pe care 
a scris-o, acesta declară că naţiunile sunt împinse 
într-un război de unul din următoarele trei motive 
– onoare, teamă şi interes –, iar globalizarea, din 
cauza căreia costurile unui război cresc, nu face şi 
nu poate face ca acele instincte să devină desuete, 
cel puţin nu atâta timp cât lumea e alcătuită din 
oameni, şi nu din maşini. Lupta pentru putere, 
urmărirea unor interese materiale şi strategice şi 
permanenta hărţuială în jurul propriului măslin 
continuă şi într-o lume a microcipurilor, a telefoniei 
prin satelit şi a Internetului…În ciuda globalizării, 
oamenii mai sunt ataşaţi încă de cultura lor, de 
limba lor şi de locul numit ‘acasă’. Vor aduce în 
cântece acest acasă, vor plânge cu gândul acasă, 
vor lupta pentru acasă şi vor muri pentru acasă. 
De aceea, globalizarea nu pune capăt geopoliticii. 
Permiteţi-mi să repet aceasta pentru toţi realiştii 
care citesc această carte: Globalizarea nu pune 
capăt geopoliticii”35.

Al doilea argument, şi anume acela că 
intensificarea interacţiunilor culturale şi 
interpersonale va reduce percepţiile false şi 
neînţelegerile intercivilizaţionale, pare, cel puţin 
la prima vedere, foarte convingător. Însă, nu există 
precedente istorice care să susţină acest tip de 
argumentaţie: între Atena şi Sparta nu au existat 
niciun fel de percepţii false şi la fel s-a întâmplat şi 
în cazul declanşării Primului Război Mondial, când 
elitele marilor puteri europene se cunoşteau foarte 
bine. Importantă nu este mărimea fluxurilor, ci 
cum sunt acestea receptate36. De asemenea, Samuel 
Huntington, a ajuns, înainte ca dezbaterea asupra 
globalizării să ocupe locul central în disputele 
intelectuale contemporane, la concluzia că în viitor 
conflictele interculturale şi intercivilizaţionale 
vor domina agenda internaţională. În prezent, 
mulţi autori care resping teoria radicală a lui 
Huntington interpretează conflictele interculturale 
mai degrabă ca mişcări antiglobalizare, decât ca 
războaie intercivilizaţionale. De altfel, opoziţia 
la globalizare este un fenomen transcultural 
şi transnaţional. Scott Macdonald utilizează 
termenul de „neo-ludiţi”, subliniind faptul că 
mişcarea antiglobalizare reprezintă în realitate o 
reacţie antimodernizare, şi nu neapărat numai o 
opoziţie şi o respingere a culturii occidentale, în 
general, americane, în particular. Însă, indiferent 
de interpretare şi denumire, cei care se opun 
modernizării, de la fundamentalişti religioşi la 
cei care se opun capitalismului global, trecând 
prin extremiştii din domeniul apărării drepturilor 
animalelor şi ecologişti, constituie principala 
ameninţare nonspaţială la adresa ordinii globale37. 

Ultimul argument din seria discuţiilor referitoare 
la globalizare se referă la impactul pe care îl va 
avea răspândirea democraţiei.

„Democraţia este bunul nostru cel mai de 
preţ. A o menţine este atât sarcina, cât şi obligaţia 
noastră. Acest lucru presupune o confruntare 
permanentă, decisă şi cu deplină conştiinţă de 
sine, strădanii de a încheia compromisuri şi de a 
ajunge la consensuri de durată”.��

Cel de-al treilea argument, care este şi ultimul 
în momentul de faţă, pune accent nu doar pe rolul 
pe care răspândirea democraţiei îl va avea, ci şi pe 
schimbările tipului de guvernare ce rezultă de aici 
şi care se impune tot mai mult ca o necesitate a 
participării statelor la sistemul global de guvernare, 
rezultatul dorit (şi aşteptat) fiind transformarea 
guvernelor naţionale în guverne deschise, oneste 
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şi reprezentative, neînclinate spre a se lupta unele 
cu altele. 

Acest aspect derivă, în mod direct, din 
globalizarea politică, devenită din ce în ce 
mai vizibilă în răspândirea aranjamentelor 
constituţionale, în creşterea numărului de ţări 
care au adoptat democraţia ca regim politic şi în 
dezvoltarea regulilor şi relaţiilor internaţionale. 

După anul 1989, odată cu dispariţia 
comunismului şi cu destrămarea Uniunii Sovietice, 
democraţia s-a răspândit pe aproximativ 70% 
din suprafaţa globului, cunoscând nu numai o 
creştere calitativă, ci trecând şi printr-un proces 
de aprofundare calitativă. În vreme ce în unele ţări 
democraţia şi, implicit, globalizarea au fost adoptate 
fără probleme, în „alte societăţi, precum Iranul, 
Afganistanul şi Sudanul, grupurile conservatoare 
au rezistat globalizării cu tărie, chiar violent”.39

În secolul XXI, există o mare probabilitate 
ca mişcări antimoderne, de tipul talibanilor în 
Afganistan sau a Frontului Islamic Naţional din 
Sudan, să preia puterea în câteva state importante 
şi, astfel, să formeze o ameniţare spaţială, deci 
geopolitică, la adresa democraţiei. Pe de altă 
parte, există şi posibilitatea ca aceste mişcări 
antimoderne să rămână în umbră şi să acţioneze 
în maniera Al-Qaeda, urmărind să obţină avantaje 
strategice în aşa-zisele state eşuate. Astfel, Robert 
Kaplan vorbeşte de apariţia unei „lumi bifurcate”, 
în care lumea bogăţiei sofisticate va fi angrenată 
într-un conflict brutal cu lumea sărăciei absolute.
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Era internaţională care a început după înche-
ierea Războiului Rece este caracterizată, în prin-
cipal, de ameninţări la adresa securităţii, tensi-
uni etnice şi instabilitate geopolitică. Supremaţia 
Americii, liderul indiscutabil al confruntării ide-
ologice cu URSS, este contestată astăzi de noile 
puteri în ascensiune ale Eurasiei. Pentru o mai 
bună reprezentare a propriilor interese, China şi 
Federaţia Rusă au iniţiat la finalul anilor 1990 un 
„parteneriat strategic”. Scopul său major rezidă 
în contrabalansarea preeminenţei Americii asu-
pra Eurasiei, şi, în special, asupra Asiei Centra-
le. Cu toate acestea, contestatarii au la rândul lor 
propriile diferende de soluţionat, şi acest aspect 
influenţează într-o măsură considerabilă natura 
şi funcţionalitatea parteneriatului lor. Aşa cum 
anunţă şi titlul, articolul de faţă încearcă să ofe-
re o viziune de ansamblu asupra dimensiunilor 
şi perspectivelor pe care relaţiile ruso-chineze le 
conţin la începutul secolului XXI. 

Cuvinte-cheie: parteneriat strategic, geoeco-
nomie, hegemonie americană, cooperare militară, 
incongruenţe geopolitice. 

Introducere

Dacă China este deocamdată un actor cu 
relevanţă comercială minoră pentru Rusia, în 
comparaţie cu Uniunea Europeană, dar a cărei 
importanţă pe acest palier cunoaşte o ameliorare 
graduală, din punct de vedere geostrategic, lucrurile 
se prezintă cu totul diferit. Ascensiunea chineză 
pe scena internaţională nu a lăsat indiferentă 
Moscova, care, în special după ajungerea la putere 
a lui Putin, a depus eforturi consistente pentru 

a consolida şi extinde legăturile cu Beijingul. 
Principalele argumente ale Kremlinului în acest 
sens au fost de natură economică, geopolitică şi 
geostrategică. Astfel, dezvoltarea economică a 
Chinei reclama un consum sporit de hidrocarburi, 
iar cel mai convenabil furnizor energetic, dacă luăm 
în calcul proximitatea geografică, resursele enorme 
şi obiectivele compatibile în ceea ce priveşte 
politica externă, nu putea fi decât Moscova. După 
declanşarea celui de al doilea Război din Golf în 
2003, apropierea geopolitică a celor două puteri 
eurasiatice a avut ca principal resort percepţia unei 
ameninţări comune din partea Washingtonului, 
fundamentată pe intruziunea acestuia în spaţiul 
central-asiatic şi, în consecinţă, pe necesitatea de 
a o contrabalansa. În plus, după dezmembrarea 
Uniunii Sovietice, Federaţia Rusă a iniţiat un 
proces masiv de export în domeniul tehnologiei 
militare către Republica Populară Chineză, 
contribuind astfel la consolidarea statutului tot 
mai impozant pe care Beijingul îl ocupă pe scena 
politicii mondiale.

De la „parteneriatul constructiv”  
la „parteneriatul strategic”

Deşi au împărtăşit, timp de aproape o jumătate 
de secol, aceeaşi ideologie, Beijingul şi Kremlinul 
au manifestat deseori un comportament extern 
disonant, în care ostilitatea reciprocă ocupa un 
loc central. Tensiunile dintre cele două părţi au 
devenit cu adevărat vizibile în 1956, cu ocazia 
destalinizării iniţiate de Nikita Hruşciov, dar ele ar 
fi început, în accepţiunea lui Henry Kissinger, încă 
din perioada Războiului Coreii (1950-1953).2
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China nu a fost scutită de crizele revoluţionare 
care au condus la dezmembrarea comunismului 
est-european şi a celui sovietic, dar a reuşit până la 
urmă să le surmonteze. Conştientizând înapoierea 
economică în care se afla în raport cu Occidentul, iar 
după momentul Tian’anmen din 1989, necesitatea 
prevenirii crizelor de autoritate, conducerea de la 
Beijing demarează un program de ample reforme 
economice, dublate după 1989 şi de unele reforme 
politice.3 Oarecum paradoxal, se poate afirma 
că revirimentul relaţiilor ruso-chineze a început 
după decomunizarea Rusiei, afinităţile ideologice 
anterioare necontând prea mult în consolidarea 
relaţiilor bilaterale ale celor două state. Ca peste 
tot, după încheierea Războiului Rece, geopolitica 
a avut câştig de cauză şi în acest caz, în raport cu 
ideologia.

Unipolaritatea sistemului internaţional, rezulta-
tă în urma finalizării conflictului ideologic care a 
articulat politica mondială între 1947 şi 1989 (91), 
a facilitat apropierea dintre Kremlin şi Beijing. 
Statele Unite, noul lider global, erau considerate 
ca având un potenţial periclitant pentru interesele 
geopolitice ale celor două ţări. Se impunea o re-
evaluare a situaţiei internaţionale şi a locului şi 
rolului pe care Rusia, respectiv China îl ocupau 
în cadrul ei. Prima întâlnire a preşedintelui Boris 
Elţîn cu omologul său Jiang Zeming a avut loc în 
1992, ocazie cu care s-a pus şi a fost rezolvată într-
o primă fază problema contenciosului frontalier 
care constituia unul dintre principalele motive de 
dispută dintre cele două state,4 hotărându-se, tot-
odată, reducerea forţelor militare de o parte şi de 
alta a graniţelor comune.5 Tentativele de reconcili-
ere începuseră încă din 1986, an în care Gorbaciov 
se arătase deosebit de flexibil în privinţa disputelor 
teritoriale sovietico-chineze, fiind dispus să ameli-
oreze şi relaţiile pe termen lung cu Beijingul.6 „Cu 
ocazia celei de a doua reuniuni la nivel înalt, din 
septembrie 1994, cele două ţări s-au declarat lega-
te printr-un ‘parteneriat constructiv’, au decis noi 
reduceri ale forţelor de frontieră, s-au angajat să nu 
utilizeze armele nucleare una împotriva celeilalte 
şi s-au pronunţat pentru un ‘sistem mondial multi-
polar’.”7 Peste încă alţi doi ani, relaţiile dintre cele 
două state ajung să fie caracterizate prin sintagma 
„parteneriat strategic.” Aceasta desemna implicaţii 
geopolitice substanţiale, constând în suportul Bei-
jingului pentru Moscova atât în problema separa-
tiştilor ceceni, cât şi în cea a contracarării extin-
derii spre est a Organizaţiei Tratatului Atlanticului 

de Nord; în schimb, Rusia „susţinea poziţiile chi-
neze referitoare la Taiwan şi Tibet.”8 Este semnat, 
în acelaşi an, de către Rusia, China, Kazahstan, 
Kirghistan şi Tadjikistan, tratatul care pune baza 
organizaţiei „Shanghai Five”, axată pe colaborarea 
militară în Asia Centrală. Prin cooptarea în 2001 
a Uzbekistanului, ia naştere “Shanghai Cooperati-
on Organization” (Organizaţia de Cooperare de la 
Shanghai - OCS).9

Beijingul şi Moscova au făcut front comun 
împotriva NATO şi în 1999, când tulburările din 
fosta provincia sârbă Kosovo au ocupat un loc 
central pe agenda problemelor internaţionale ale 
acelui an. Interesele lor au coincis în privinţa 
denunţării tendinţelor independentiste manifestate 
de albanezii kosovari, deoarece, la rândul lor, 
Rusia şi China se confruntau (şi încă se confruntă) 
cu probleme de acest gen, prima în Cecenia, iar 
ultima în Tibet, Xinjiang, şi mai ales în Taiwan. În 
cadrul ONU, cele două puteri eurasiatice au insistat 
asupra respectării de către SUA a articolului 51 al 
Cartei Naţiunilor Unite, care prevede intervenţii de 
pacificare doar în cazul agresiunilor inter-statale, 
nu şi în cazul conflictului dintre un anumit grup 
etnic şi un stat, cum a fost cazul Kosovo. Dar, în 
ciuda opoziţiei Rusiei şi Chinei, forţe armate ale 
organizaţiilor internaţionale au intervenit în fosta 
provincie sârbă, „stabilind precedentul că protecţia 
drepturilor omului este mai importantă decât 
respectul pentru suveranitatea naţională.”10

Congruenţe geopolitice

Odată cu instalarea în funcţie a lui Vladimir 
Putin, colaborarea ruso-chineză cunoaşte un traseu 
ascendent. În afară de OCS, în 2001 este semnat 
la Moscova, de către preşedintele chinez Jiang 
Zemin şi omologul său rus, Tratatul pentru Bună 
Vecinătate, Prietenie şi Cooperare. Principalele 
raţiuni care l-au făcut posibil sunt: contracara-
rea hegemoniei americane în Asia Centrală (deşi 
Moscova a adoptat iniţial o postură ambivalentă 
în legătură cu războiul american împotriva teroris-
mului, încercând să extragă beneficii de pe urma 
logisticii americane din spaţiul central asiatic, cum 
ar fi limitarea agitaţiilor musulmane în partea sud-
vestică a ţării şi/sau posibilitatea de a micşora cos-
turile alocate securităţii), stabilirea unei delimitări 
clare a graniţei comune ruso-chineze, care are o 
lungime de 4300 km, stabilirea unor acorduri pen-
tru comerţul cu tehnologie militară şi hidrocarburi 
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şi, nu în ultimul rând, combaterea fundamentalis-
mului islamic, o problemă care începuse să devină 
tot mai presantă pentru ambele state. Dacă OCS 
era centrată, în principal, pe colaborarea economi-
că şi limitarea extremismului islamic, noul tratat 
extindea colaborarea dintre Moscova şi Beijing pe 
mai multe paliere importante pentru ambele capi-
tale, reprezentând, totodată, o dovadă a apropierii 
geopolitice dintre cele două mari puteri.11

Concordanţa intereselor strategice ale Rusiei şi 
Chinei după 2000 este bazată, după cum am văzut, 
pe proiectarea propriilor interese de securitate în 
Asia Centrală, ca un corolar al prezenţei americane, 
economice şi militare, tot mai consistente în acest 
areal, dar şi pe gestionarea avantajelor ce decurg 
din exportul rus de tehnologie militară, gaz şi petrol 
către Beijing. Ariel Cohen argumentează că între 
cele două state există o relaţie „simbiotică”: China 
foloseşte energia şi tehnologia militară rusă pentru 
a-şi susţine şi consolida ascensiunea economică, 
respectiv pentru a descuraja iniţiativele secesioniste 
ale Taiwanului şi pentru a intimida Japonia, ambele 
aliaţi strategici ai Statelor Unite în Extremul 
Orient, în timp ce Federaţia Rusă îşi modernizează, 
prin intermediul fondurilor obţinute din vânzările 
de armament, tehnologie militară şi hidrocarburi, 
propriile capacităţi defensive, pentru a-şi ranforsa 
poziţia de negociere în raport cu Washingtonul în 
Asia Centrală.12 De asemenea, o reţea de oleoducte 
tot mai extinsă a început să acopere acest spaţiu, 
concepută pentru a contrabalansa preeminenţa 
în materie de resurse energetice a Orientului 
Mijlociu, în care interesele americane încep să fie, 
mai ales după începerea operaţiunile militare din 
Irak, predominante.13

Între 1999 şi 2004, Federaţia Rusă a exportat în 
China armament şi tehnologie militară în valoare 
de 12,49 miliarde dolari, reprezentând 40,7% din 
totalul exporturilor de armament ale Rusiei pentru 
acest interval de timp.14 Numai în 2004, cifra 
vânzărilor de armament ajunsese la două miliarde 
dolari, şi se pare că este în continuă creştere.15 Pe 
lângă intensificarea acestui tip de comerţ, între 
cele două state mai există o serie de aranjamente 
de securitate care au fost adoptate în anii 1990. 
Astfel, încă din 1994, Rusia şi China s-au angajat să 
nu aibă niciuna iniţiativa folosirii armei nucleare, 
iar în 1998 Beijingul şi Moscova au fost conectate 
printr-o linie telefonică directă între cabinetele 
prezidenţiale, prima de acest gen între China şi alt 
stat.16

Resurgenţa fundamentalismului islamic în Asia 
Centrală reprezintă o sursă de îngrijorare comună 
atât pentru autorităţile ruse, cât şi pentru cele 
chineze. Dacă situaţia din Cecenia s-a stabilizat 
progresiv după 2000, temerile Kremlinului în 
privinţa unor potenţiale rebeliuni cauzate de 
populaţia musulmană rezidentă pe teritoriul său 
sunt în continuare prezente. Asta deoarece amintirea 
metodelor brutale folosite de ruşi în Cecenia este 
puţin probabil să se fi estompat în memoria acestora, 
iar presiunile economice şi militare la care sunt 
supuse statele din Asia Centrală de către Moscova 
rămân la cote înalte.17 Fundamentaliştii islamici 
găsesc aici, datorită sărăciei, corupţiei şi lipsei de 
legitimitate a Rusiei şi a regimurilor politice pe 
care le susţine, un spaţiu propice prozelitismului şi 
o largă pepinieră de recrutare a noilor membri.18

Pe de altă parte, nici China nu este scutită de 
neplăcerile cauzate de militanţii islamici. Provincia 
Xinjiang, aflată în vestul acesteia, este locuită 
de minoritatea uigură, grup etnic care aparţine 
familiei de populaţii turcice. După 1970, aceştia 
au lansat o agresivă campanie teroristă pentru a-
şi câştiga independenţa, dar acest deziderat pare 
puţin fezabil, dacă se iau în calcul interesele 
strategice pe care Beijingul le are în zonă. Aici 
se găsesc importante rezerve de petrol, precum şi 
baze militare - unele dintre ele conţinând armament 
nuclear - ale Armatei de Eliberare Populară, motive 
în plus pentru China de a căuta să stabilizeze 
situaţia şi să sufoce manifestările revoluţionare 
care animă de cîteva decenii această provincie.19 
Se pare că, pentru a face faţă provocărilor etnice 
pe termen lung din Xinjiang, autorităţile de la 
Beijing au adoptat aceeaşi politică demografică 
pe care o practică şi în Tibet, şi anume, „diluarea” 
fondului etnic autohton prin recurgerea la o intensă 
campanie de colonizare a acesteia cu imigranţi 
chinezi. Astfel, între 1960 şi 2003, procentajul 
rezidenţilor chinezi din această zonă a crescut de 
la 10% la 40%.20

Anii care au urmat operaţiunilor NATO din 
Afganistan şi celui de al doilea Război din Golf au 
fost martorii unei reafirmări a alianţei ruso-chineze 
în Eurasia. În 2005, OCS a făcut public un comunicat 
prin care sublinia indezirabilitatea pe care o 
manifestă la adresa bazelor militare americane din 
Asia Centrală. Misiunile antiteroriste ale Statelor 
Unite în această zonă fuseseră finalizate cu succes, 
se argumenta, aşa că prezenţa contingentelor 
militare ale acestora în Uzbekistan şi Kirghistan 
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devenise inutilă.21 Pe cale de consecinţă, baza 
militară a SUA din această republică central-
asiatică a fost închisă, demonstrându-se astfel 
că dezideratul celor două mari puteri în privinţa 
unei lumi policentrice depăşise stadiul retoric şi 
începuse să cunoască o anumită reificare.

Urmărindu-şi obiectivul geopolitic comun, 
multipolaritatea, Rusia şi China insistă asupra 
necesităţii ca politica mondială să fie ghidată în 
conformitate cu normele Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi cu „principii universal recunoscute 
de drept internaţional”22 (pe care nu ezită să le 
încalce oricând consideră că propriile interese 
naţionale sunt mai bine reprezentate în această 
manieră). De aceea, au denunţat în 2003 faptul că 
Statele Unite şi aliatul său britanic au declanşat 
ostilităţile în Irak eludând eventuala poziţie a 
Consiliului de Securitate în această privinţă. De 
asemenea, cele două state insistă asupra faptului că 
subiecte dificile şi sensibile ale actualului context 
internaţional, cum ar fi non-proliferarea, controlul 
armamentului nuclear şi deciziile care se iau în 
privinţa statelor care ridică probleme de acest gen, 
ar trebui abordate exclusiv în cadrul ONU.23

Deşi Vladimir Putin a acordat o importanţă deloc 
neglijabilă Chinei, în cadrul priorităţilor politicii 
externe a Federaţiei Ruse, consolidând indubitabil 
alianţa geopolitică dintre cele două puteri 
eurasiatice, există totuşi clivaje semnificative care 
ar putea destabiliza în viitor axa ruso-chineză. Este 
vorba, în primul rând, de cele de natură economică 
sau demografică, dar nu le excludem nici cele de 
natură geopolitică. Parteneriatul ruso-chinez este 
circumstanţiat, mai întâi, de ceea ce e perceput 
ca ameninţarea americană comună în Eurasia, şi 
în Extremul Orient, în special pentru China; în 
absenţa acestei ameninţări, catalizatorul de facto 
al noii proximităţi dintre Moscova şi Beijing, nu 
există nicio garanţie că interesele externe ale celor 
două puteri nu ar deveni, aşa cum s-a întâmplat 
frecvent în istoria lor, disjuncte.

Impedimentele axei ruso-chineze

Dacă motivele alinierii politicilor externe ale 
Federaţiei Ruse şi Republicii Populare Chineze 
sunt notabile, există motive cel puţin la fel de 
întemeiate pentru o rivalitate a lor. Zbignie� 
Brzezinski le expune cu claritate încă din lucrarea 
Marea tablă de şah, publicată în 1997: „Pentru 
prima oară de când Rusia şi China au ajuns să 

aibă o graniţă comună formală, China este cea 
care este mai dinamică economic şi mai puternică 
politic. Infiltrarea în zona rusă a imigranţilor şi 
comercianţilor chinezi a căpătat deja proporţii 
semnificative, iar China devine mai activă în a 
promova cooperarea în Asia de Nord-Est (...) În 
această cooperare, Rusia deţine acum o carte mult 
mai slabă, iar zona sa extrem-orientală devine din 
ce în ce mai dependentă economic de legăturile 
mai strânse cu Manciuria, care aparţine Chinei.”24

Aşadar, Rusia contemporană se află într-o 
poziţie de inferioritate economică şi demografică 
cu vecinul său de la sud, iar discrepanţele de această 
natură sunt tot mai pronunţate între cele două state. 
Este ceea ce l-a convins pe acelaşi Brzezinski să 
afirme, în 2004, că Moscova a preferat o pliere a 
obiectivelor sale geopolitice pe cele americane, 
deoarece un parteneriat cu China, aceasta având 
o economie şi o demografie net superioare, ar fi 
transformat-o într-un stat subordonat. Cu toate că, 
de atunci, viziunile geopolitice ale autorităţilor ruse 
şi ale celor chineze au devenit tot mai convergente, 
fapt care nu scapă atenţiei analistului american în 
una dintre ultimele sale cărţi,25 imensa graniţă de 
4300 de kilometri dintre cele două state, „burta 
moale a Rusiei”, după cum o numea Winston 
Churchill, a devenit tot mai vulnerabilă în faţa 
presiunilor exercitate de masiva imigraţie chineză. 
Astfel, numai în 2001, disparităţile demografice 
între Rusia şi Republica Populară Chineză 
erau de natură să suscite o profundă îngrijorare 
Kremlinului� 200 de milioane de chinezi locuiau 
în nord-estul Chinei, în timp ce numai 30 de 
milioane de ruşi populau partea asiatică a Rusiei, 
şi doar 8 milioane spaţiul cuprins între lacul 
Baikal şi Oceanul Pacific. În plus, imigraţia ilegală 
a populaţiei rurale din China în Extremul Orient 
rusesc se combină cu rate crescute de mortalitate 
sau întoarcere în partea europeană a Rusiei a 
etnicilor ruşi din acelaşi areal, la care se adaugă 
frecvente căsătorii mixte.26

Nici din punct de vedere economic situaţia nu 
se prezintă mai favorabil pentru Kremlin. Unii 
analişti atribuie o parte din vina acestei defazări 
economice între Federaţia Rusă şi China modului 
defectuos în care Moscova a înţeles să privatizeze 
industria moştenită din perioada sovietică: „Dacă în 
1989, PIB-ul Chinei reprezenta 60% din indicatorii 
URSS, în 2003 raportul s-a inversat şi, cu fiecare 
an care trece, distanţa dintre cele două ţări în 
materie economică se măreşte, aceasta, evident, în 
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detrimentul Rusiei. O explicaţie ar fi că reformele 
care i-au conferit economiei chineze un caracter de 
piaţă au fost mult mai consecvente şi mai chibzuite 
decât cele din Rusia. De exemplu (...), China nu a 
privatizat în masă toate întreprinderile, proprietatea 
privată coexistând cu cea de stat (prezentă, în 
special, în domeniile strategice).”27

Economia tot mai performantă şi mai expansivă 
a Chinei28 în raport cu cea a Federaţia Ruse 
diminuează şansele unui parteneriat funcţional şi 
echitabil pentru ambele state. Fie că acceptă sau nu, 
din punct de vedere economic, Moscova se află, în 
cadrul acestui parteneriat asimetric, într-o poziţie 
secundară, fiind, aşa cum remarca şi Brzezinski, 
„subordonată” Beijingului. Este unul din motivele 
pentru care OCS nu devine economic funcţională: 
Rusia nu răspunde iniţiativei chineze de a crea un 
fond de dezvoltare comun al organizaţiei, prin care 
să fie demarate diferite programe de modernizare 
şi eficientizare a infrastructurilor ţărilor membre, 
deoarece se teme de faptul că acesta ar fi dominat, 
datorită unei contribuţii financiare superioare şi a 
unui avantaj economic indiscutabil, de Beijing.29

Vectorii economiei globale sunt, de asemenea, 
în defavoarea unei relaţii consistente Rusia - China. 
Asta pentru că principalele raporturi comerciale 
pe care le au aceste state sunt cu Occidentul, 
şi nu între ele: fiecare are mai multă nevoie de 
investiţii şi de capital occidental decât au una de 
alta. Principalul partener economic al Federaţiei 
Ruse este Uniunea Europeană, ceea ce a devenit 
valabil şi în cazul Chinei, începând cu 2008,30 
deşi legăturile comerciale ale Beijingului cu 
Washingtonul sunt mult mai solide decât cele ale 
Moscovei. Pe lângă aceasta, există posibilitatea ca 
nici intens mediatizata conexiune energetică între 
puterile eurasiatice să nu reprezinte un liant durabil, 
deoarece autorităţile chineze, deşi cooperează cu 
cele ruse pentru a restrânge accesul SUA pe piaţa 
energetică central-asiatică, se bazează în continuare 
pe Iran ca pe una din principalele surse de import 
al hidrocarburilor31, încercând să multiplice şi să 
diversifice pe cât posibil numărul furnizorilor.

De asemenea, recenta criză economică 
mondială, tradusă printr-o masivă scădere a 
investiţiilor la nivel global şi combinată cu 
ieftinirea substanţială a preţurilor hidrocarburilor, 
este susceptibilă de a afecta, pe termen lung, 
parteneriatul geopolitic care face obiectul lucrării 
de faţă. Dincolo de retorica triumfalistă a liderilor 
politici de la Kremlin despre emergenţa inevitabilă 

a unei autentice multipolarităţi şi de manifestările 
ostentative şi hipertrofiate ale unor incerte alianţe 
geopolitice pe cale de a fi articulate cu anumite 
state din America de Sud (Venezuela sau Brazilia), 
Moscova este deosebit de vulnerabilă la perturbările 
economice globale din ultimele luni. Dacă, aşa 
cum se estimează, preţul hidrocarburilor se va 
deprecia în continuare în viitorul apropiat, Rusia 
va resimţi frontal impactul, deoarece resursele 
energetice constituie coloana vertebrală şi, totodată, 
principala forţă motrice a reconsolidării economice 
şi implicit geopolitice a statului rus. Fezabilitatea 
acestei prospective poate fi parţial extrasă şi din 
recenta atitudine a Moscovei faţă de Ucraina şi de 
alte state est-europene în ceea ce priveşte exportul 
de gaze: postura inflexibilă şi ultimativă adoptată 
de factorii de decizie ruşi în legătură cu necesitatea 
scumpirii gazului denotă faptul că Federaţia Rusă 
nu are o strategie elastică pentru a contracara 
efectele crizei, mizând în continuare pe diplomaţia 
forţei şi pe o vastă şi îndelung probată panoplie 
a intimidărilor. Cât de eficace va fi o astfel de 
abordare în cadrul unui climat economic instabil, 
proteic, a cărui motricitate teleologică a fost 
înlocuită în mare măsură de confuzie, pesimism şi 
dezorientare – urmează să aflăm.

China, pe de altă parte, dispune de mai multe 
pârghii şi supape de siguranţă pentru a face faţă 
actualului cataclism economic global. În primul 
rând, economia chineză nu este centrată pe 
anumite produse, aşa cum este cea rusă, fiind mult 
mai diversă, şi deci mult mai în măsură de a atenua 
şocul pe care îl vor suferi anumite ramuri ale 
economiei sale, supralicitând altele, ca mecanism 
compensatoriu. Cu toate acestea, nu este greu de 
observat că bunurile de consum pe care le exportă 
pe pieţele americană şi europeană deţin o pondere 
considerabilă în alimentarea spectaculoasei creşteri 
economice pe care China o cunoaşte de aproximativ 
două decenii; o scădere a cererii de pe aceste pieţe, 
ca o consecinţă a crizei economice mondiale, 
va antrena cu siguranţă o atenuare a avântului 
economic chinez, ale cărei emergenţă şi intensitate 
sunt deocamdată dificil de anticipat cu exactitate. În 
al doilea rând, sistemul politic autoritar al Chinei îi 
va permite probabil să-şi păstreze o anumită doză 
de imunitate relativ la fluctuaţiile pieţei globale. 
Aşa cum observa şi politologul american Francis 
Fukuyama, în situaţii de criză, un stat autoritar se 
poate dovedi mai performant din punct de vedere 
economic faţă de unul cu o economie de piaţă, 
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deoarece dispune de mijloace coercitive care îi 
permit să limiteze consumul în favoarea creşterii.32 
De asemenea, sugerează Fukuyama, citându-l pe 
celebrul economist Alois Schumpeter, în astfel 
de situaţii, aproape fiecare cetăţean, nemailuând 
în calcul oamenii de afaceri consacraţi sau micii 
întreprinzători, ar fi dispus să renunţe temporar 
la „principiile economiei de piaţă” în favoarea 
salvgardării propriului interes economic.33 Analiza 
lui Fukuyama este pertinentă, dovedindu-şi 
empiric relevanţa (vezi cazul Germaniei naziste) 
pe termen scurt. Pe termen lung, însă, privarea de 
libertate conduce, mai devreme sau mai târziu, şi în 
combinaţie cu alţi factori, la subminarea regimului 
care o instituie. China şi-a însuşit cu sârguinţă 
această lecţie, extrăgând concluzii deosebit de utile 
din experienţa sovietică: dacă din punct de vedere 
politic comunismul nu poate fi reformat, orice 
contact cu diferite forme de libertate conducând 
în final la dezintegrarea sa34, din punct de vedere 
economic, acest lucru nu numai că este posibil, este 
dezirabil şi, mai mult, necesar pentru asigurarea 
conservării unui regim politic anchilozat, ambalat 
într-o retorică ideologică adaptată cerinţelor 
prezentului. „Generozitatea” marxismului, 
calchiat ca motricitate şi adaptabilitate ideologică 
pe conceptul de dialectică, se dovedeşte astfel 
inepuizabilă: ţinând cont de lecţiile oferite 
de secolul trecut, Beijingul practică astăzi un 
„socialism de piaţă”, care nu reprezintă altceva 
decât o economie de piaţă articulată în direcţiile 
principale, ca peste tot în lume, de principiile 
capitalismului.35 Umbrela ideologică este însă 
indispensabilă pentru legitimarea, chiar dacă 
tot mai precară şi mai superficială, a conducerii 
politice, în ciuda faptului că cea mai consistentă 
componentă a legitimităţii comunismului chinez 
derivă în prezent din luciditatea sa economică: 
odată autoproclamat moştenitor şi continuator al 
doctrinei marxist-leniniste, un regim politic este 
inevitabil ideologizat până în fibrele sale cele 
mai intime36, indiferent de pragmatismul şi de 
„chiuretajele” doctrinare care îl pot face aproape 
de nerecunoscut.

Concluzii

Pe scurt, se poate afirma că, deşi itinerarul 
relaţiilor ruso-chineze a cunoscut un traseu 
ascendent, mai ales după 2003, Occidentul rămâne 
deocamdată principalul reper geopolitic la care 

Moscova şi Beijingul se raportează în prezent, 
fapt recunoscut într-o manieră foarte plastică şi 
de Gilbert Achcar, încă de la finele anilor 1990: 
„Fiecare dintre cele două ţări utilizează acest 
parteneriat, pentru moment, ca o ameninţare sau 
ca un mijloc de schimb, pentru a obţine de la 
guvernul american concesii sau flexibilizări ale 
poziţiilor sale, sau pentru a-l incita să atenueze sau 
să înceteze călcarea în picioare a poziţiilor lor.”37
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pentru „China interioară” era de 12 ori mai mică. 
Vlad NISTOR, O Chină contradictorie, în Revista de 
politică internaţională, an I, nr. 4, 2006, p. 24. Ţinând 
cont de aceste aspecte, dar şi de superioritatea militară 
a Moscovei, s-ar putea ca parteneriatul ruso-chinez să 
nu fie totuşi chiar atât de asimetric pe cât îl consideră 
Brzezinski.

29 Alexander LUKIN, The Shanghai Cooperation 
Organization: What next�, în Russia in global affairs, 
nr. 2, iulie-septembrie 2007.

30 Lavinia FLOREA, Ofensiva chineză pune 
Europa în gardă, în Săptămâna clujeană, ediţia online, 
mai 2008.

31 Vlad NISTOR, art. cit., p. 27.
32 Francis FUKUYAMA, The end of History and 

the Last Man, Free Press, New York, 2006, p. 124.
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ANUL EUROPEAN AL REGIUNII 
VEST-BALCANICE

Vasile POPA

Evenimentele din Kosovo şi Balcanii de Vest, 
în general, au căpătat o încărcătură tensionată, 
dramatică, pe parcursul primului trimestru al 
anului 2008, pentru a se atenua, pe măsură ce 
problema recunoaşterii Kosovo a trecut în umbra 
altor fenomene de criză ce au inflamat lumea. 
Esenţa transformărilor la care a fost supusă 
regiunea o constituie, în prezent, ceea ce remarca 
Comisia Comunităţilor Europene în martie trecut: 
consolidarea perspectivei sale europene. Sub acest 
aspect, Balcanii de Vest au înregistrat o apropiere 
vizibilă de UE, care subliniază, practic, progresele, 
chiar şi inegale, înfăptuite de statele candidate la 
aderare în îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor 
stabilite, reuşitele din sfera cooperării regionale. 

Provocările la care ţările partenere au fost 
obligate să facă faţă în ultimul an, cu implicaţii 
mai mari sau mai mici, dar totuşi semnificative, în 
domeniul securităţii, stabilităţii şi prosperităţii, se 
referă la: menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune, 
în urma declarării unilaterale a independenţei 
provinciei Kosovo, a demersurilor de confirmare 
a statutului provinciei şi de consolidare a 
legăturilor regiunii cu UE; continuarea reformelor 
necesare integrării în Uniune, pe fondul divizării 
societăţii, al lipsei consensului şi al manifestărilor 
de naţionalism; dificultăţile întâlnite de UE în 
sprijinul statelor regiunii pentru consolidarea 
statului de drept, al bunei guvernări, al reformei 
administrative şi judiciare şi dezvoltarea societăţii 
civile; performanţele diferite obţinute de fiecare 
ţară în pregătirea pentru preaderare; modul în 
care noul Consiliu Regional de Cooperare s-a 
implicat în asumarea de către fiecare partener 
a cooperării regionale, în care partenerii şi-au 
rezolvat problemele bilaterale nesoluţionate avute 
cu vecinii lor; eficienţa instrumentului de asistenţă 
pentru preaderare şi a procesului de coordonare 
a donatorilor pentru modernizarea şi dezvoltarea 
regiunii din finanţări nerambursabile şi împrumuturi; 
dificultăţile din consolidarea dezvoltării economice 

şi sociale a regiunii, liberalizarea vizelor, acordarea 
de burse şi dezvoltarea societăţii civile. 

După declararea, la 17 februarie 2008, a 
independenţei provinciei Kosovo, Uniunea şi-a 
arătat disponibilitatea de a juca un rol de prim-plan 
în consolidarea stabilităţii în regiune, de a sprijini în 
continuare perspectiva europeană pentru Balcanii 
de Vest şi de a utiliza instrumente comunitare pentru 
promovarea dezvoltării economice şi politice a 
acestora. UE a decis să dea un ajutor substanţial 
pentru dezvoltarea economică şi politică viitoare 
a Kosovo, s-o sprijine prin misiuni internaţionale 
civile, conduse de un reprezentant special al 
Uniunii, printr-o misiune PESA privind statul de 
drept. Ca urmare, la 4 februarie, Uniunea a adoptat 
o acţiune comună de desfăşurare a misiunii PESA 
(EULEX Kosovo) şi a numit un reprezentant special 
al UE. Totodată, a stabilit să acorde o asistenţă 
totală de peste 1 miliard de euro pentru perioada 
2007-2010, care să fie folosită pentru dezvoltarea 
economică şi politică şi finanţarea contribuţiei UE 
la prezenţa internaţională în Kosovo. 

Pe plan internaţional, Kosovo a generat o 
adevărată furtună diplomatică, motivată de ideea 
că soluţia secesiunii ar putea constitui precedentul 
pentru numeroase partajări teritoriale în Europa 
şi pe alte continente. În august, a urmat războiul 
ruso-georgian, şi teritoriile osetin şi abhaz şi-au 
declarat, la rândul lor, independenţa, care le-a fost 
recunoscută oficial de Moscova, ca o măsură de 
retorsiune faţă de ignorarea opoziţiei sale ferme 
în forurile internaţionale la independenţa Kosovo. 
Dar, independenţa Kosovo n-a fost recunoscută, în 
primul rând, de Serbia, ţară care şi-a văzut afectate 
suveranitatea şi integritatea teritorială, iar dintre 
statele membre UE, de Cipru, Grecia, România, 
Slovacia şi Spania. Recent, Parlamentul European 
a recomandat acestora să recunoască independenţa 
Kosovo, însă o asemenea decizie este puţin 
probabilă. O analiză atentă a mediului regional de 
securitate arată că Balcanii de Vest au făcut eforturi 
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constante pentru instaurarea păcii, stabilităţii şi 
securităţii în această parte a Europei şi pentru 
a se apropia de UE, prin îndeplinirea condiţiilor 
necesare. Rezultatele sunt pozitive şi confirmate 
de miniştrii apărării ai UE, care s-au pronunţat, la 
început de octombrie, pentru încheierea operaţiei 
lor militare din Bosnia şi lansarea unei alte operaţii 
civile sau militare, câtă vreme Operaţia Eufor 
Althea, deschisă în 2004, cu 7000 de militari, şi-a 
redus foarte mult efectivele, din cauza ameliorării 
situaţiei politice din această ţară. A fost studiată şi 
posibilitatea creării unei forţe de reacţie rapidă care 
să fie bazată în afara teritoriului bosniac, pentru 
a interveni în caz de urgenţă, odată ce Althea ar 
pleca.

Statele vest-balcanice au accelerat cursa spre o 
eventuală aderare la UE, asumându-şi cu hotărâre 
obiectivele reformei şi reconcilierii şi îndeplinind 
condiţiile necesare. Un aport esenţial la aceasta 
l-au avut liderii aleşi democratic din regiune, 
care au căutat pe toate căile să acţioneze astfel 
încât ţările lor să se îndrepte în mod decisiv spre 
stabilitate şi un viitor european. Nu se poate face, 
însă, abstracţie nici de aportul pe care preşedinţia 
slovenă a Uniunii l-a avut în prima jumătate a 
anului trecut la eforturile de integrare a Balcanilor 
de Vest în comunitatea europeană. Programul 
lansat de aceasta în luna ianuarie plasa regiunea 
pe un loc important între priorităţile sale. Ca ţară 
vest-balcanică, Slovenia s-a preocupat intens ca 
Balcanii Occidentali să dobândească o perspectivă 
europeană clară. Pentru statele regiunii, aderarea 
la UE, au susţinut liderii sloveni, este un obiectiv 
definitiv, motorul schimbării, al reformelor şi, 
totodată, al stabilităţii. Pe fundamentul Agendei 
de la Tesalonic şi al deciziilor luate la Salzburg, 
preşedinţia slovenă a continuat concretizarea 
perspectivei europene a statelor regiunii, unul 
dintre obiective fiind finalizarea reţelei de acorduri 
de stabilizare şi asociere. Slovenia a continuat 
negocierile de aderare cu Croaţia şi s-a preocupat 
de a asigura dezvoltarea negocierilor.

Progresele importante obţinute de Croaţia 
au determinat ca 2008 să fie anul decisiv pentru 
negocierile de aderare, ţara înregistrând succese 
semnificative într-o serie de domenii-cheie ale 
reformei şi în îndeplinirea obiectivelor de referinţă. 
Se estimează că discuţiile definitorii asupra 
accederii Croaţiei în UE vor avea loc în prima 
parte a acestui an, sub preşedinţia cehă a Uniunii. 
În opinia comisarului european pentru lărgire, Olli 

Rehn, discuţiile asupra Croaţiei se vor încheia, cel 
mai probabil, la finele anului curent, iar aceasta va 
fi primită în Uniune în 2010.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a 
căutat, la rându-i, să realizeze priorităţile-cheie 
care au fost stabilite ca obiective de referinţă şi să 
demonstreze că este gata să înceapă negocierile 
de aderare. Paşii următori se dezvoltă pe temeiul 
recomandărilor Comisiei, făcute în baza raportului 
de progres din toamnă. 

Albania a progresat în drumul spre UE, în 
special prin punerea în aplicare în mod satisfăcător 
a Acordului de stabilizare şi asociere, asigurând 
astfel respectarea, la alegeri, a standardelor 
internaţionale, dar şi întărirea statului de drept, în 
special în ceea ce priveşte combaterea corupţiei şi 
criminalităţii organizate. 

Şi Muntenegru a realizat noi progrese, prin 
întărirea statului de drept, în special în combaterea 
corupţiei şi a criminalităţii organizate, creşterea 
capacităţii administrative şi un consens mai larg 
în ceea ce priveşte construcţia statală, dar şi prin 
punerea în aplicare în mod satisfăcător a Acordului 
de stabilizare şi asociere, care se ştie că este 
esenţială. Turismul şi investiţiile au fost puternic 
stimulate, în continuare, de trecerea la moneda 
unică europeană pe teritoriul ţării, împreună 
cu Germania (a cărei marcă muntenegrenii o 
adoptaseră, după câştigarea independenţei).

În cazul Bosniei şi Herţegovinei, au trebuit 
îndeplinite unele condiţii restante, pentru ca 
Acordul de stabilizare şi asociere să poată fi semnat, 
aşa încât şi aceasta este optimistă în a spera să facă 
parte, într-o bună zi, din sistemul politic, economic 
şi de securitate al UE. 

Întrucât Serbia deţine un rol crucial în 
asigurarea stabilităţii, relaţiilor de bună vecinătate 
şi cooperării regionale în Balcanii de Vest, Uniunea 
a căutat să determine o accelerare a progreselor 
sale în drumul spre UE, inclusiv dobândirea 
statutului de ţară candidată. Singurul stat membru 
dintre cei 27 care aprecia că Serbia nu colaborează 
pe deplin cu Tribunalul Penal Internaţional pentru 
fosta Iugoslavie (TPII) şi, deci, nu îndeplineşte 
condiţiile spre a semna acordul de asociere cu 
Uniunea a fost Olanda. Intransigenţa acesteia 
nu a dispărut nici măcar după ce Serbia a predat 
TPII pe multcăutatul criminal de război Radovan 
Karadzic, iar Serbia se pregătea să-şi retrimită la 
post diplomaţii pe care îi chemase acasă din statele 
europene ce recunoscuseră independenţa Kosovo. 
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Aplicarea ASA, care a fost blocată în aprilie, 
imediat după semnarea sa, până la manifestarea 
unei „cooperări complete“ a Belgradului cu TPII, 
are toate argumentele pentru a se produce în cursul 
acestui an, sub preşedinţiile cehă, respectiv suedeză 
ale Uniunii, pentru că, aprecia, în octombrie, 
viceprim-ministrul ceh al afacerilor externe, „este 
în interesul nostru ca Occidentul, şi nu Kremlinul 
să fie centrul de gravitaţie al Belgradului“. De 
altfel, nimeni nu se mai îndoieşte, în prezent, de 
faptul că însăşi opţiunea sârbilor a fost pentru Vest, 
din momentul în care, la alegerile prezidenţiale, 
din prima parte a anului trecut, au optat pentru pro-
europeanul Tadici, pentru democraţie şi valorile 
europene, pentru stabilitatea ţării în faţa noilor 
provocări, iar nu pentru radicalul Nicolici. 

După votul negativ din referendumul irlandez 
asupra Tratatului de la Lisabona, mulţimea 
euroscepticilor a trâmbiţat imediat o amânare a 
procesului de lărgire a Uniunii. Dezbaterea amplă 
care a urmat a indicat faptul că intrarea statelor 
vest-balcanice în UE nu va fi periclitată: toate 
statele membre vor aproba proiectul de tratat, 
noile instituţii europene vor putea fi adoptate, iar 
extinderea Uniunii va continua. Discuţiile de la 
summit-ul din decembrie al Uniunii au definit, 
practic, poziţia Uniunii asupra lărgirii şi se crede 
că anul 2009 va marca destinul european al regiunii 
vest-balcanice.  

UE a sprijinit ferm dezvoltarea politică şi 
economică a Kosovo şi perspectiva sa europeană, 
la fel ca şi pentru celelalte ţări din Balcanii de Vest. 
În acest scop, Comisia a utilizat toate instrumentele 
disponibile, în special pentru a promova reformele 
democratice, relaţiile de bună vecinătate şi 
progresele economice. 

Uniunea a realizat, în eforturile desfăşurate 
pe parcursul anului precedent, că priorităţile 
principale de reformă pentru statele regiunii 
sunt: construcţia statală, buna guvernare, reforma 
administrativă şi a sistemului judiciar, statul de 
drept, combaterea corupţiei şi a criminalităţii 
organizate, reconcilierea, dezvoltarea socio-
economică şi dezvoltarea societăţii civile. De 
menţionat faptul că cooperarea deplină cu TPII 
rămâne, pentru ţările în cauză, una din condiţiile 
de aderare la UE. 

Situaţia statelor vest-balcanice s-a îmbunătăţit 
între timp şi pentru că UE a iniţiat mai multe acţiuni 
cu impact economic şi social larg. Astfel, a fost 
deschis un dialog cu acestea în vederea instituirii 
unor foi de parcurs privind condiţiile de eliminare 
a obligativităţii vizelor. Progresele în cadrul 
acestui proces au fost monitorizate de Consiliu şi 
Comisie. A fost majorat numărul de burse acordate 
studenţilor din Balcanii de Vest, pentru a studia 
în UE şi s-au intensificat eforturile de asigurare 
a unei participări depline a ţărilor respective la 
programele comunitare şi la agenţiile Comunităţii. 
Comisia a sprijinit dezvoltarea societăţii civile şi 
Şcoala Regională de Administraţie Publică, a lansat, 
împreună cu instituţii financiare internaţionale 
şi donatori, o iniţiativă pentru Balcanii de Vest 
privind infrastructura. De asemenea, a fost propusă 
o iniţiativă nouă privind reducerea riscurilor 
la calamităţi şi s-a trecut la asocierea ţărilor din 
Balcanii de Vest la mecanismul şi instrumentul 
Comunităţii în domeniul protecţiei civile. 

Documentele Uniunii arată că dezvoltarea su-
plimentară a cooperării regionale, care aduce bene-
ficii concrete popoarelor vest-balcanice şi le ajută 
să se apropie de UE, reprezintă o parte integrantă a 
agendei europene a Balcanilor Occidentali. Comi-
sia a sprijinit, în 2008, Consiliul de Cooperare Re-
gională (CCR) şi alte cadre de cooperare, inclusiv 
CEFTA, Tratatul de instituire a Comunităţii Ener-
giei şi Acordul privind spaţiul aerian european co-
mun, şi a propus negocierea unui tratat comunitar 
privind transporturile în Balcanii de Vest.

Anul 2008, cu toată că a marcat mutarea, în 
august, a centrului de greutate al confruntărilor 
militare, politice şi diplomatice în spaţiul caucazian-
asiatic, după un întreg turnir ce s-a purtat în prima 
sa parte în Balcanii Occidentali, asupra secesiunii 
şi recunoaşterii noului statut al Kosovo, a dat, în 
ansamblul său, pentru statele vest-balcanice, un 
semnal serios în privinţa integrării lor europene 
şi euro-atlantice, sporind optimismul şi eforturile 
acestora dedicate continuării reformelor interne, 
democratizării şi îndeplinirii condiţiilor de aderare. 
Este neîndoielnic că Europa priveşte această regiune 
complexă, tensionată, ca pe o parte importantă a sa, 
care, adusă în structurile comunitare, economice 
şi de securitate, va contribui la unitatea, pacea şi 
prosperitatea continentului şi a globului.
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O PROPUNERE PRIVIND CREAREA 
UNUI DREPT INTERNAŢIONAL  

AL ENERGIEI

Mădalina Virginia ANTONESCU 

În prezentul articol încercăm să concepem 
premisele juridice necesare pentru elaborarea 
unui corp de norme juridice legate strict de 
domeniul energiei şi al activităţilor cu energie, din 
perspectiva dreptului internaţional public. DIP este 
privit ca un cadru general normativ pentru dreptul 
internaţional al energiei. În prezent, există anumite 
documente internaţionale speciale cu valoare 
juridică obligatorie care sunt incidente în ceea ce 
priveşte energia şi activităţile legate de energie, 
fiind vorba în special de tratatul Cartei Energiei. 
De asemenea, există şi documente internaţionale 
cu valoare generală pentru DIE, precum 
Carta ONU, Carta Drepturilor şi Îndatoririlor 
Economice ale Statelor, rezoluţia AG.ONU 1803 
din 1962 privind suveranitatea permanentă a 
statului asupra resurselor sale naturale, Pactele 
Internaţionale din 1966, Convenţia din 1958 
asupra platoului continental, Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra dreptului mării din 1982, precum şi 
alte tratate, convenţii internaţionale sau rezoluţii 
ale AG.ONU cu incidenţă în acest domeniu. Prin 
urmare, nu se poate afirma că se pleacă de la zero 
în elaborarea DIE ci doar că trebuie pornit un 
proces de cristalizare a normelor specifice DIE 
începând cu reglementările juridice deja existente 
în DIP. În prezentul articol legăm DIE în mod 
fundamental de DIP, din care trebuie să se inspire 
în dezvoltarea actualelor norme juridice legate de 
energie cât şi în elaborarea unor norme specifice 
privind relaţiile dintre state ca entităţi suverane şi 
nu ca entităţi acţionând de iure gestionis (calitate 
interesând dreptul comerţului internaţional şi nu 
DIE aşa cum este conceput el în acest articol, ca 
parte integrantă a DIP). Nu există un conflict între 
principiile de DIP (care se aplică, în opinia noastră, 
automat şi în cadrul DIE) şi principiile dreptului 

comerţului internaţional deoarece DIE, aşa cum îl 
concepem aici, nu se dezvoltă din această ramură 
de drept (ca drept privat) cât şi datorită calităţii de 
iure imperii pe care o are statul în relaţiile de DIP 
şi, implicit, de DIE.

Cuvinte-cheie: ius cogens, reglementări în 
domeniul energiei, drept internaţional public, 
drept  internaţional al energiei.

1. Stadiul actual al reglementărilor 
internaţionale legale în materia energiei

1. 1. Documente DIP- cadru general pentru un 
viitor DIE 

Crearea DIE ca ramură a dreptului 
internaţional public nu poate face abstracţie de 
principiile fundamentale de drept internaţional 
(ius cogens), bazate pe principiul cardinal al 
întregii ordini juridice internaţionale, anume pe 
principiul suveranităţii statului, consacrate în 
marile documente de drept internaţional încheiate 
de state (Carta ONU, în primul rând). 

Astfel, considerăm că elaborarea DIE trebuie 
să înceapă în mod necesar de la prevederea art. 
1, cap. 1 din Carta ONU, anume de la respectarea 
de către state, în ceea ce priveşte relaţiile dintre 
ele din domeniul energiei şi activităţile legate de 
energie, a conformităţii cu scopurile Naţiunilor 
Unite, aşa cum sunt stipulate în acest articol, şi 
în special, respectarea principiului egalităţii în 
drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune 
de ele însele. 

De asemenea, DIE trebuie să se mai sprijine şi 
pe principiul cooperării internaţionale în rezolvarea 
problemelor internaţionale cu caracter economic 
(aici vizând direct activităţile din domeniul 
energiei). 
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DIE trebuie privit de juriştii secolului XXI ca 
un corp de drept public bazat pe art. 2 din Carta 
ONU, adică, pe respectarea, în primul rând, a 
principiului egalităţii suverane a statelor. 

De asemenea, în afară de toate documentele 
internaţionale care reafirmă principiile Cartei 
ONU (cele două Pacte din 1966, de exemplu, 
sau diversele rezoluţii ale Adunării Generale a 
ONU cu incidenţă în acest subiect), principiul 
suveranităţii statului asupra resurselor sale 
naturale, ca principiu de importanţă esenţială 
pentru întregul DIE, este afirmat printr-o serie 
de acte de drept internaţional: Convenţia din 1958 
asupra platoului continental, Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra dreptului mării din 1982 (UNCLOS), 
care consacră drepturile suverane ale statelor de 
coastă asupra resurselor lor naturale din platoul 
continental şi din zona economică exclusivă 
(acte DIP care pot constitui sediul materiei pentru 
viitorul DIE). 

Pactul Internaţional privind drepturile 
economice, sociale şi culturale din 1966 şi Pactul 
Internaţional privind drepturile civile şi politice 
din acelaşi an recunosc expres dreptul tuturor 
popoarelor de a dispune în mod liber, pentru 
scopurile lor, de bogăţiile şi resursele lor naturale, 
fără a prejudicia orice alte obligaţii provenind 
din cooperarea internaţională economică, bazate 
pe principiul beneficiului reciproc, şi dreptul 
internaţional. În nicio împrejurare, se stipulează 
în aceste Pacte, un popor nu poate fi lipsit de 
mijloacele sale proprii de subzistenţă.

Rezoluţia 1803 (XVII) din 1962 a Adunării 
Generale a ONU privind suveranitatea permanentă 
a statului asupra resurselor sale naturale prevede, 
în mod clar, că statele şi organizaţiile internaţionale 
vor respecta strict suveranitatea popoarelor şi 
a naţiunilor asupra resurselor lor naturale şi a 
bogăţiilor lor, în conformitate cu Carta ONU şi 
principiile stipulate în această rezoluţie.

Carta Drepturilor şi Îndatoririlor Economice ale 
Statelor, adoptată prin rezoluţia Adunării Generale 
a ONU la 12 decembrie 1974, nr. 3281 (XXIX), în 
capitolul II, art. 1 şi art. 2 stipulează în mod expres 
şi neechivoc faptul că statele au dreptul suveran 
şi inalienabil de a îşi alege sistemul economic, 
dar şi că fiecare stat are şi îşi va exercita în mod 
liber suveranitatea deplină şi permanentă, 
inclusiv posesia, folosinţa şi dispoziţia, asupra 
tuturor bogăţiilor, asupra resurselor naturale 
şi activităţilor economice ale sale. Totodată, în 

art. 3 din Cartă apare o prevedere de mare interes 
pentru elaborarea viitorului corp de norme ale 
DIE: „în exploatarea resurselor naturale împărţite 
de două sau mai multe ţări, fiecare stat va coopera 
pe baza unui sistem de informare şi de consultare 
prealabilă pentru a atinge utilizarea maximă a 
acestor resurse fără a prejudicia interesele legitime 
ale altora”. În cap. II din Cartă, art. 29, întâlnim 
consacrarea conceptului juridic de „patrimoniu 
comun al umanităţii”, care interesează în mare 
măsură DIE. Din sfera acestui concept fac parte, 
conform art. 29, fundul mărilor şi al oceanelor şi 
subsolul aferent acestora, aflat dincolo de limita 
�urisdicţiei naţionale, ca şi resursele din această 
zonă. Cu privire la acestea, fiecare stat va asigura 
ca explorarea zonei şi exploatarea resurselor 
acesteia să se facă exclusiv în scopuri paşnice şi 
ca beneficiile derivate din acestea să fie împărţite 
echitabil de toate statele, cu luarea în considerare 
a intereselor particulare şi a nevoilor ţărilor în curs 
de dezvoltare. Apreciem că, în ansamblul său, 
Carta Drepturilor şi Îndatoririlor Economice 
ale Statelor poate constitui documentul de 
plecare pentru elaborarea normelor DIE, 
deoarece se referă la state ca la entităţi suverane 
în domeniul economic, şi nu ca persoane de drept 
privat (de iure gestionis) angajate în raporturi 
juridice comerciale. 

Carta Drepturilor şi a Îndatoririlor Economice 
ale Statelor trebuie privită în strânsă corelare cu 
Rezoluţia 2749 (XXV) a Adunării Generale a 
ONU, adoptată la 17 decembrie 1970, privind 
Declaraţia principiilor guvernând fundul mărilor 
şi al oceanelor, precum şi subsolul aferent, aflat 
dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale. Obiectul 
DIE, aşa cum îl concepem în materialul de faţă, 
se referă predominant la acele bunuri care produc 
energie sau care pot constitui surse de energie (în 
măsura posibilităţii concrete de exploatare a lor prin 
tehnologii adecvate), aflate cu precădere în zona 
internaţională (DIE , în opinia noastră, trebuie să 
se refere însă şi la proiectele comune de producere 
a energiei, la platforme marine ale unui grup de 
ţări asociate în vederea exploatării unor bunuri 
energetice, la construirea şi exploatarea în 
comun a unor centrale de energie alternativă, 
la transportul, prin zonele din afara �urisdicţiei 
naţionale ori prin conducte transnaţionale, 
al energiei, precum şi la activităţile legate de 
energie care sunt rodul cooperării energetice 
dintre mai multe state). 
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Regăsim şi în această declaraţie a Adunării 
Generale a ONU baza materială de plecare 
pentru închegarea unui corp de norme �uridice 
încadrabile conceptului de „DIE”. De asemenea, 
este consacrat conceptul juridic de „patrimoniu 
comun al umanităţii” de care, în elaborarea DIE, 
trebuie să se ţină seama, ca fiind un concept din care 
derivă conceptul juridic specific de „patrimoniu 
energetic comun”, pe care îl vom discuta mai jos. 
Astfel, la punctul 2, se precizează că aria declarată 
„patrimoniu comun al umanităţii“ nu va fi subiect 
de apropriere, prin orice mijloace, de către state 
sau persoane, juridice sau fizice, şi că niciun stat 
nu va pretinde sau exercita suveranitatea sau 
drepturi suverane asupra oricărei părţi din această 
arie”. Punctul 3 din Declaraţie completează aceasta 
obligaţie de abţinere (o limită a principiului 
suveranităţii statelor, care poate fi valabil 
stipulată şi în ceea ce priveşte DIE şi conceptul 
de „patrimoniu energetic comun”, în beneficiul 
statelor în curs de dezvoltare, îndeosebi). Astfel, 
punctul 3 precizează că „niciun stat sau persoană, 
fizică sau juridică, nu va pretinde, exercita sau 
achiziţiona drepturi cu privire la această arie sau cu 
privire la resursele sale, incompatibile cu regimul 
internaţional ce va fi stabilit şi cu principiile acestei 
declaraţii”. Statele trebuie să acţioneze în această 
arie în conformitate cu principiile şi cu regulile 
de drept internaţional incidente, inclusiv Carta 
ONU şi Declaraţia privind principiile de drept 
internaţional referitoare la relaţiile prieteneşti 
şi cooperarea între state (adoptată de Adunarea 
Generală a ONU la 24 octombrie 1970), în interesul 
menţinerii păcii internaţionale şi a securităţii şi al 
promovării cooperării internaţionale şi înţelegerii 
reciproce între state. Aria constituind „patrimoniu 
comun al umanităţii” va fi deschisă tuturor statelor 
pentru utilizare exclusiv pentru scopuri paşnice, 
fără discriminare între state, însă explorarea ariei 
şi exploatarea resurselor sale se va produce pentru 
beneficiul întregii umanităţi ca atare, indiferent 
de locaţia geografică a statelor şi cu luarea în 
considerare a intereselor şi a nevoilor ţărilor în 
curs de dezvoltare. 

De asemenea, în procesul elaborării DIE, trebuie 
să se ţină seama şi de Rezoluţia Adunării Generale 
a ONU 2625 (XXV), Declaraţia asupra principiilor 
dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti 
şi de cooperare dintre state, conform Cartei 
Naţiunilor Unite, adoptată la 24 octombrie 1970. În 
această declaraţie este reafirmat principiul egalităţii 

în drepturi a popoarelor şi al dreptului lor de a 
dispune de ele însele, pe care se bazează principiul 
egalităţii suverane a statelor şi pe care trebuie să se 
întemeieze cooperarea internaţională economică (în 
particular, cea din domeniul energetic). Elaborarea 
DIE nu poate face abstracţie de întreg setul de 
principii consacrate şi descrise în conţinutul lor 
�uridic, de această declaraţie. Aceste principii 
sunt recunoscute ca având caracter fundamental 
pentru întreg dreptul internaţional, statele trebuind 
să ţină cont în conduita lor internaţională (inclusiv 
în cadrul activităţilor legate de energie) şi să îşi 
dezvolte relaţiile dintre ele pe baza respectării 
riguroase a acestora. 

1.2. Acte juridice internaţionale şi regionale cu 
un caracter special pentru domeniul energiei 

La nivel internaţional, principiul suveranităţii 
statelor asupra resurselor lor naturale este 
stipulat într-un tratat internaţional din domeniul 
energiei (Carta Energiei)1, care prevede că părţile 
contractante trebuie să recunoască suveranitatea 
statului şi drepturile suverane asupra resurselor 
energetice. Părţile contractante reafirmă că aceste 
drepturi trebuie să fie exercitate în conformitate cu 
dreptul internaţional şi supuse acestuia. 

Carta Energiei este însă parţial un izvor pentru 
DIE ca ramură de DIP, chiar dacă putem vorbi, în 
cazul Cartei, de un tratat internaţional încheiat între 
state suverane. Deşi este încheiat de state, Tratatul 
Cartei Energiei se referă în mod concret la orga-
nizarea pieţelor internaţionale de energie, deci, 
ţine, în opinia noastră, mai degrabă de ramura 
dreptului internaţional al investiţiilor, putând 
fi utilizat şi în dreptul comerţului internaţional 
(domeniul activităţilor legate de energie), vizând 
inclusiv operatorii privaţi de pe piaţa energiei. 
După părerea noastră, nu este vorba de un tratat 
care să poată fi folosit în totalitate pentru regle-
mentarea DIE, deoarece nu vizează activităţi ale 
statelor acţionând ca entităţi suverane în domeniul 
bunurilor energetice din zona internaţională. Mai 
degrabă, este vorba de o viziune liberală a acestui 
tratat, axat pe deschiderea pieţelor internaţiona-
le de energie, pe relaţia dintre stat şi investitorii 
privaţi, aspect care ar putea interesa eventual, în 
momentul formării unui drept internaţional al 
investiţiilor în domeniul energiei (o dezvoltare 
viitoare a unei ramuri a DIE). 

De altfel, tratatul Cartei Energiei este recunoscut 
ca unul din instrumentele internaţionale relative la 
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cooperarea economică internaţională, la mişcările 
de capital, la liberalizarea şi protecţia investiţiilor2, 
acesta conţinând prevederi prin care interpretarea 
sau aplicarea Cartei nu trebuie să prejudicieze 
în niciun fel regulile din statele părţi guvernând 
sistemul de proprietate asupra resurselor minerale, 
inclusiv a resurselor de hidrocarburi. Carta 
Energiei este mai mult un acord internaţional bazat 
inclusiv pe reguli GATT cu privire la comerţul şi 
la tranzitul cu energie, stabilind în general un 
set de norme juridice care acoperă producerea şi 
generarea energiei, dar şi comerţul şi tranzitul său 
pe pieţele internaţionale. Prin urmare, înclinăm 
să încadrăm acest tratat mai degrabă în dreptul 
internaţional al transporturilor, dar şi al dreptului 
internaţional al comerţului (tratatul Cartei Energiei 
este, prin obiectul său, un act juridic mixt). 
Conform scopului enunţat încă din prefaţa sa, Carta 
Energiei se doreşte a fi „un instrument unic pentru 
promovarea cooperării internaţionale în sectorul 
energetic”, furnizând o bază juridică importantă 
pentru crearea unei pieţe internaţionale de 
energie deschise. Obiectul tratatului este „o 
focalizare crescută pe cooperarea multilaterală în 
materie de tranzit, comerţ, investiţii, protecţia 
mediului şi eficienţa energetică”, precum şi 
pentru promovarea unei pieţe a energiei bazate pe 
principiile deschiderii şi nondiscriminării. 

Conţinutul tratatului se concentrează, în primul 
rând, pe probleme ţinând de dreptul privat (comerţ 
internaţional, investiţii). Părţile II şi III din tratat 
referitoare la aceste două subiecte formează, practic, 
substanţa tratatului. Dintr-o interpretare sistematică 
a Cartei Energiei, observăm că problema comerţului 
şi cea a promovării şi protecţiei investiţiilor în 
sectorul energetic sunt dispuse înaintea părţii a 
IV-a („Dispoziţii diverse”), în care art. 18 tratează 
suveranitatea asupra resurselor energetice (aspect 
pe care îl considerăm a constitui baza legală 
fundamentală pentru întregul DIE, ca ramură de 
DIP). Această dispunere a materiilor tratate de 
Cartă sugerează natura juridică preponderentă 
de drept privat a tratatului (adică de dreptul 
comerţului internaţional în domeniul energiei şi 
de dreptul internaţional al investiţiilor, în acelaşi 
domeniu). Abia în mod rezidual, tratatul are şi o 
parte derivată din DIP (art. 18), în care aminteşte 
de principiul suveranităţii asupra resurselor 
energetice, principiu capital pentru elaborarea 
întregului DIE, în viziunea noastră. Articolul 2 din 
tratat, enunţând scopul acestuia, arată că „tratatul 

stabileşte un cadru legal pentru promovarea unei 
cooperări pe termen lung în domeniul energiei, 
bazată pe complementaritate şi beneficii reciproce, 
conform cu obiectivele şi principiile Cartei”. 
Din această prevedere, observăm că se pleacă de 
la un principiu DIP (cooperarea internaţională în 
domeniul economic). În al doilea rând, observăm 
că, deşi este vorba de o cooperare a statelor, şi de 
un tratat ca act DIP, încheiat între state suverane 
ca părţi contractante3, ca subiecte de drept 
internaţional, art. 2 nu face trimitere la obligaţia 
statelor părţi de a respecta normele de drept 
internaţional, inclusiv principiile şi scopurile 
Cartei ONU şi a documentelor internaţionale 
derivate din aceasta (Carta ONU fiind documentul 
juridic fundamental care consacră expres principiul 
suveranităţii statelor, de unde derivă suveranitatea 
permanentă a statului asupra resurselor sale 
naturale, precum şi drepturile aferente acesteia). În 
schimb, observăm în Preambulul Cartei Energiei 
trimiteri la alte documente regionale considerate 
ca bază juridică de plecare în conceperea acestui 
tratat: Carta de la Paris pentru o Nouă Europă/1990, 
Carta Europeană a Energiei /adoptată în 
Documentul final al Conferinţei de la Haga asupra 
Cartei Europene a Energiei, la 17 decembrie 
1991); regulile GATT; tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare şi alte instrumente internaţionale 
de neproliferare nucleară; Convenţia Cadru a 
Naţiunilor Unite asupra schimbării climatice, 
Convenţia asupra poluărilor transfrontaliere 
şi alte acorduri internaţionale privind mediul 
înconjurător conţinând aspecte relative la energie. 
În art. 2 din tratatul Cartei Energiei observăm o 
raportare expresă a părţilor la tratat la „obiectivele 
şi principiile Cartei”, fără a se preciza şi incidenţa 
Cartei ONU şi a principiilor fundamentale ale DIP 
(ius cogens). 

În ciuda unor asemenea lacune, considerăm că 
se produce o incidenţă automată a DIP asupra 
acestei Carte, deoarece� este vorba de un tratat 
internaţional (unul cu o natură specială faţă de 
tratatele clasice, adică încheiate de state suverane 
şi/ sau de organizaţii de cooperare unde statele nu 
îşi înstrăinează atributele suverane; în cazul acestui 
tratat, alături de state fac parte şi organizaţii de 
integrare, care relativizează suveranitatea statelor 
şi fac trecerea spre un tip de tratate internaţionale 
noi, ceea ce duce la o parţială natură de 
subordonare a DIP, în privinţa subiectelor de drept 
internaţional, deci la o afectare a caracterului său 
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coordonator, bazat pe suveranitatea statelor); 
orice tratat internaţional trebuie să se plaseze pe o 
poziţie de conformitate cu ius cogens (între care, 
în special, principiul suveranităţii statelor), altfel 
nu ar fi valabil încheiat şi, deci, ar fi afectat de 
nulitate absolută. 

În plus, prezenţa în art. 18 a principiului 
suveranităţii asupra resurselor energetice 
demonstrează că tratatul nu poate reglementa 
activităţi legate de energie în domeniul DCI şi 
al dreptului internaţional al investiţiilor, dacă 
nu ţine seama de acest principiu fundamental de 
DIP. Conform acestui articol, alin. 1, statele părţi 
recunosc „suveranitatea statului şi drepturile 
suverane asupra resurselor de energie. Ele 
reafirmă că acestea trebuie să fie exercitate 
conform cu şi să fie supuse regulilor de drept 
internaţional”(deci, o trimitere necesară la ius 
cogens, la principiul cardinal al suveranităţii 
statelor, aşa cum este el consacrat în documentele 
fundamentale DIP, în special în Carta ONU). De 
asemenea, alin. 3 din acelaşi articol prevede că 
fiecare stat va continua să deţină în particular 
drepturile de a decide ariile geografice de pe 
teritoriul său disponibile pentru explorare şi 
dezvoltarea resurselor sale energetice; dreptul de 
a percepe taxe sau alte plăţi financiare în virtutea 
unor asemenea explorări şi exploatări; dreptul de a 
reglementa aspecte ţinând de mediul înconjurător 
şi de siguranţa acestor explorări; dreptul de a 
participa la aceste explorări şi exploatări fie prin 
directa participare a guvernului său, fie prin 
întreprinderi de stat. Tratatul Cartei Energiei, prin 
alin. 2 din acelaşi articol, nu poate pre�udicia 
regulile de drept intern ale părţilor contractante 
referitoare la regimul proprietăţii asupra 
resurselor energetice. 

Pentru viitorul DIE, conceput în întregime 
ca ramură de DIP, deci, plecând de la principiul 
suveranităţii statelor, aşa cum este acesta consacrat 
şi explicat de Carta ONU şi de documentele 
internaţionale inspirate de aceasta, tratatul Cartei 
Energiei poate reprezenta un izvor de drept în 
măsura în care se referă la activităţi legate de 
energie şi la rolul statelor, ca entităţi suverane, de 
a reglementa aceste activităţi, atât pe plan intern 
(regimul investiţiilor străine în domeniul energiei), 
cât şi pe plan internaţional (comerţul internaţional 
în domeniul energiei, tranzitul internaţional de 
energie). De altfel, în art. 1 din Tratatul Cartei 
Energiei sunt definite „activităţile economice 

din sectorul energetic”, o definiţie de la care 
este recomandabil să se plece în conturarea sferei 
de aplicare a viitorului DIE. Astfel, „activităţile 
economice în domeniul energiei” privesc, în 
sensul art. 1 din Carta Energiei, „o activitate 
economică referitoare la explorarea, exploatarea, 
extragerea, rafinarea, producerea, stocarea, 
transportul terestru, transmiterea, distribuţia, 
comerţul, marketingul sau vânzarea de produse 
şi materiale energetice, cu excepţia celor incluse 
în anexa NI, sau presupunând distribuirea căldurii 
către multiple clădiri”. Aceste activităţi, pentru 
obiectul DIE, trebuie să privească şi activităţile 
de acest gen între state, ca entităţi suverane, şi 
reglementarea lor din prisma ius cogens din DIP, 
dar să se refere şi la bunurile situate în zonele 
internaţionale, adică în cele din afara jurisdicţiei 
statelor, precum şi la res communes (în cadrul 
obţinerii energiilor alternative), ceea ce înseamnă 
o lărgire a obiectului DIE faţă de tratatul Cartei 
Energiei. 

Dacă tratatul Cartei Energiei conferă o aplicare 
concretă a principiului cooperării internaţionale 
în domeniul economic (cu aplicare directă în 
domeniul energiei), DIE, ca ramură de drept 
public, trebuie să enunţe reguli juridice cu privire 
la dreptul statelor de a realiza activităţi economice 
în domeniul energetic, însă din perspectiva de 
drept internaţional public, bazată pe principiul 
suveranităţii statelor. DIE nu poate fi confundat 
nici cu dreptul comerţului internaţional în materie de 
energie, nici cu dreptul internaţional al investiţiilor 
în acest sector (deci, nici tratatul Cartei Energiei 
nu poate fi considerat un tratat DIE, ci, în mare 
parte, un tratat DCI şi de dreptul internaţional 
al investiţiilor în sectorul energetic). 

La nivel regional, elaborarea DIE poate fi 
inspirată dintr-o serie de documente care pleacă 
de la reafirmarea principiului suveranităţii 
şi a drepturilor suverane asupra resurselor 
naturale: de exemplu, Directiva 94/22/EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 30 
mai 1994, din cadrul Uniunii Europene, directivă 
privind condiţiile de acordare şi de utilizare 
a licenţelor pentru prospecţia, explorarea şi 
exploatarea hidrocarburilor.

Această directivă a fost integrată în Acordul 
asupra Zonei Economice Europene din 1 septembrie 
1995, context în care Comitetul Comun al ZEE 
a adoptat o declaraţie comună în care părţile 
contractante ale Acordului ZEE au suveranitate şi 
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drepturi suverane asupra rezervelor de petrol. 
De asemenea, nu putem face abstracţie, atunci 

când ne referim la elaborarea viitorului DIE, de 
documente internaţionale cu un caracter regional, 
de mare importanţă pentru reglementarea relaţiilor 
dintre state în spiritul principiilor din Carta 
ONU: Actul Final de la Helsinki al Conferinţei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnat 
la 1 august 1975, unde s-a adoptat Declaraţia 
privind principiile care guvernează relaţiile 
reciproce dintre statele participante, unde relaţiile 
dintre state (inclusiv cele din domeniul economic) 
sunt organizate plecând de la principiul egalităţii 
suverane şi respectării drepturilor inerente 
suveranităţii, dar şi de la alte principii, printre 
care egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul 
popoarelor de a dispune de ele însele, precum şi 
principiul cooperării între state. De asemenea, în 
cadrul panelului privind cooperarea industrială şi 
proiecte de interes comun există prevederi care 
interesează direct DIE. Printre acestea, se află şi 
prevederea conform căreia statele participante 
privesc resursele de energie, în primul rând 
petrolul, gazele naturale şi cărbunele, ca domenii 
indicate pentru întărirea cooperării economice 
pe termen lung şi dezvoltarea comerţului care ar 
putea rezulta de aici.

2. Principiile generale de drept internaţional 
public versus principii generale de drept 

comercial internaţional (incidenţa  
lor în cadrul DIE)

În dreptul internaţional contemporan, 
principiile de drept internaţional sunt considerate 
de participanţii la relaţiile de DIP (şi, pe cale de 
consecinţă, vor trebui să fie considerate la fel şi 
în cadrul DIE, ca ramură distinctă de DIP) reguli 
universale, cu valoare juridică obligatorie. Această 
valoare juridică obligatorie este valabilă pentru 
toate statele şi se aplică la toate domeniile relaţiilor 
interstatale. 

În ceea ce priveşte DIE, conceput în lucrarea de 
faţă ca o extensie a DIP, însă în domeniul energiei, 
va trebui în mod imperios să se ţină seama de 
către state, ca principali elaboratori ai normelor 
juridice ce vor forma corpul DIE (dar şi de către 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
regionale sau universale implicate în acest proces 
de elaborare a DIE), de întreg setul de principii 
fundamentale ale DIP. Acest set de principii 

trebuie să constituie pentru DIE, ca domeniu distinct 
al cooperării între state, însăşi baza sa �uridică. 
Astfel, considerăm că, în cadrul DIE, fiecare stat 
va trebui să respecte întreg corpul principiilor 
fundamentale de drept internaţional general, 
care vor avea, ca şi în DIP, valoare de ius cogens, 
dar, totodată, vor trebui să respecte şi un set de 
principii speciale DIE, cu aplicaţie limitată, 
doar în cadrul cooperării interstatale în domeniul 
energetic (şi aceste principii juridice speciale vor 
trebui elaborate, interpretate şi aplicate în litera şi 
în spiritul Cartei ONU, precum şi al principiilor 
fundamentale ale DIP). 

Altfel spus, în cadrul DIE, ca şi în cadrul DIP, 
statele păstrează obligaţia juridică de bază de a 
respecta întreg corpul principiilor generale de 
drept internaţional şi de a se abţine de la orice acte 
arbitrare şi dăunătoare intereselor altor state. 

Cât priveşte procesul de elaborare şi de aplicare 
a normelor DIE, considerăm că statele nu pot 
deroga de la principiile fundamentale de drept 
internaţional, în special de la cele consacrate de 
Carta ONU, principii unanim admise, cu valoare 
universală, imperativă şi sacră pentru întreaga 
comunitate interstatală contemporană. Legătura 
strânsă între DIE şi DIP face, în opinia noastră, 
imposibilă o îndepărtare a statelor de la respectarea 
principiilor fundamentale de drept internaţional 
general. Considerăm că aceste principii de 
drept internaţional general sunt fundamentale 
pentru întreaga ordine juridică internaţională 
contemporană, adică inclusiv pentru DIE, ca şi 
pentru toate celelalte ramuri de drept internaţional 
derivate din dreptul internaţional public. Aceste 
principii au caracter de reguli imperative de drept 
internaţional, adică, vor constitui ius cogens nu 
doar în ordinea DIP, dar şi în ordinea DIE.

Dincolo de ius cogens aparţinând DIP (ne 
referim aici în special la principiile consacrate 
în Carta ONU), DIE poate recunoaşte o valoare 
juridică imperativă şi universală şi unor principii 
specifice DIE, care vor fi create fie pe calea unei 
norme de drept general cutumiar, fie printr-o 
convenţie generală sau multilaterală. Caracterul 
de ius cogens al acestor principii juridice speciale 
din cadrul DIE se justifică prin imperativul 
respectării suveranităţii statelor, dar şi al 
cooperării interstatale în domeniul energiei, 
în asigurarea dreptului la dezvoltare al tuturor 
naţiunilor şi în respectarea egalităţii suverane 
dintre state. 
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Ca şi în cadrul DIP, acordul de voinţă liber 
consimţit şi suveran al tuturor statelor care 
participă la elaborarea acestei noi ramuri de drept 
internaţional public stă la baza întregii ordini 
�uridice a DIE. DIE nu poate fi conceput fără o 
raportare juridică a statelor la principiul egalităţii 
suverane sau al cooperării interstatale în domeniul 
economic, precum şi fără o raportare la celelalte 
principii de drept internaţional general.

Dacă privim DIE ca ramură a dreptului 
internaţional public, devine logică aplicarea 
automată a întregului corp de principii 
fundamentale de drept internaţional general 
consacrate în Carta ONU, cu incidenţă directă 
asupra domeniului reglementat de DIE (cooperarea 
interstatală în domeniul energiei). 

Astfel, în DIE se va ţine seama de obligaţia de 
respectare de către state (inclusiv în elaborarea 
convenţiei internaţionale ce va fundamenta DIE sau 
în cristalizarea normelor de drept general cutumiar 
referitoare la cooperarea statelor în domeniul 
energiei) de aceste principii înscrise în Carta 
ONU. Altfel spus, fără o raportare a statelor la 
aceste principii de drept internaţional general, 
întregul DIE nu ar fi valabil, deoarece ar veni 
în opoziţie cu norme având valoare de ius cogens, 
deci ar fi atins de nulitate absolută. 

Elaborând, interpretând şi aplicând normele 
DIE, statele vor trebui să ţină seama, înainte 
de toate, de respectarea principiului cardinal 
pentru întreaga ordine juridică internaţională 
contemporană, anume de principiul suveranităţii 
statelor. Acesta este inseparabil de un alt principiu 
fundamental de drept internaţional general pe care 
îl considerăm a avea directă şi prioritară incidenţă 
în cadrul întregului DIE, faţă de orice alte principii 
de drept care nu sunt ius cogens� este vorba aici de 
principiul autodeterminării, care dă şi în cadrul 
DIE naştere unui drept specific. Avem aici în 
vedere dreptul fiecărui popor de a îşi hotărî singur 
soarta (consacrat în art. 1, art. 55 din Carta ONU). 
Mai precis, ne referim aici la conţinutul juridic 
al acestui drept, care presupune printre altele şi 
libera exploatare de către un stat a bogăţiilor 
şi resurselor sale naturale (exercitarea deplină şi 
în mod liber a acestui drept corespunde interesului 
fiecărui popor de valorificare a bogăţiilor sale 
naturale în scopul dezvoltării generale a ţării, 
precum şi capacitatea fiecărui stat de a contribui la 
dezvoltarea economiei sale). 

De asemenea, în cadrul DIE trebuie ca statele să 

ţină cont şi de alte principii fundamentale de drept 
internaţional public general, strâns legate de cele 
două principii de mai sus: principiul cooperării 
în domeniul energetic, principiul respectării 
independenţei naţionale, principiul integrităţii 
teritoriale, principiul egalităţii suverane a 
statelor. Acest din urmă principiu este unul de 
mare importanţă pentru întreaga structură juridică 
a DIE, deoarece reprezintă o garanţie juridică de 
împiedicare a stabilirii unor condiţii inegale juridice 
între state, inclusiv pe planul cooperării statelor în 
domeniul energiei. Doctrina apreciază că sfera de 
aplicare4 a principiului egalităţii are în vedere nu 
doar statele şi relaţiile interstatale, ci şi egalitatea 
în drepturi a tuturor popoarelor (în ceea ce priveşte 
aplicarea acestui principiu în cadrul DIE, se are 
în vedere şi egalitatea în drepturi a popoarelor în 
domeniul energiei), expresie a dreptului egal al 
acestora la autodeterminare şi la independenţă. 

Astfel, în cadrul DIE, fiecare stat (considerat 
subiect fundamental de drept internaţional şi 
în ceea ce priveşte un raport �uridic specific 
DIE) are dreptul să îşi exercite în condiţii de 
deplină egalitate juridică drepturile decurgând 
din suveranitatea sa, să participe la crearea şi la 
dezvoltarea DIE ca ramură specifică de DIP, să se 
bucure în mod egal de protecţia juridică a acestor 
principii şi norme de drept pe care le-a convenit 
în mod liber în raporturile interstatale din cadrul 
DIE. 

Nu este vorba de o abstractă sau de o formală 
egalitate juridică a statelor, ci de o egalitate deplină 
în drepturi a statelor, consacrată în multiple 
documente de drept internaţional, în care se arată 
că statele au drepturi şi obligaţii egale din punct de 
vedere juridic.

Implicit, şi cu ocazia elaborării, interpretării şi 
aplicării DIE, statele vor trebui să respecte principiul 
egalităţii suverane ca principiu fundamental de drept 
internaţional general, adică: toate statele să aibă o 
situaţie juridică egală în raport cu DIE şi cu DIP, de 
a contribui în mod egal la crearea DIE ca ramură 
distinctă de DIP. O a doua condiţie priveşte crearea 
de condiţii egale pe plan internaţional, pentru ca 
toate statele să îşi poată exercita drepturile inerente 
deplinei lor suveranităţi (inclusiv referitor la 
suveranitatea permanentă asupra resurselor sale 
naturale şi a bogăţiilor sale, precum şi dreptul la 
liberă exploatare de către fiecare stat a acestora, 
inclusiv în domeniul producerii energiei). Deci, 
trebuie interzise, prin aplicarea în cadrul DIE a 

PUNCTE DE VEDERE



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2009 99

principiului fundamental de drept internaţional al 
egalităţii suverane a statelor, orice subordonări ale 
unor state de către altele în domeniul producerii, 
exploatării, distribuirii energiei, precum şi 
presiunea, dictatul, violenţa în relaţiile interstatale 
din domeniul energiei.

Un al treilea aspect legat de conţinutul 
principiului egalităţii suverane a statelor transpus 
în cadrul DIE se referă la ideea conform căreia în 
raporturile de DIE (ca şi în cele de DIP), drepturile 
fiecărui stat trebuie să fie însoţite de obligaţii 
juridice corespunzătoare, egale cu obligaţiile 
asumate de celelalte state (condiţie derivată 
din statutul de membre egale ale comunităţii 
internaţionale pentru toate statele). 

Ca şi în DIP, considerăm că DIE va trebui să 
constituie o ramură de drept internaţional care 
să interzică inegalitatea în drepturi a statelor 
în domeniul energiei şi accesului la energie 
(pentru resursele naturale din zonele care nu sunt 
supuse jurisdicţiei unui stat), precum şi accesului 
la tehnologiile de exploatare a aşa-numitelor surse 
neconvenţionale de energie (apa, aerul atmosferic, 
lumina soarelui). 

DIE nu trebuie să permită crearea unor grupuri 
privilegiate de state avansate tehnologic şi care 
pot exploata în beneficiu propriu, însă cu lezarea 
principiului egalităţii suverane a statelor, sursele 
de energie situate în zone internaţionale, precum şi 
aşa- numitele res communes. De asemenea, DIE 
nu trebuie să permită, în relaţiile interstatale din 
domeniul energiei acoperite de acest drept, violarea 
integrităţii teritoriale şi a independenţei politice 
a statelor, instaurarea unor relaţii de inegalitate 
juridică în acest domeniu, marcate de introducerea 
de fapt a unui „colonialism energetic”, toate 
acestea fiind contrare ius cogens, aşa cum este 
consacrat în Carta ONU, document fundamental 
nu doar pentru DIP, dar şi pentru DIE, ca ramură 
distinctă de DIP. 

Relaţiile normale dintre state în domeniul 
energiei, aşa cum vor fi reglementate de noul DIE, 
vor trebui dezvoltate numai pe baza principiului 
reciprocităţii, cu realizarea avantajului reciproc 
în privinţa caracterului, a volumului, a întinderii 
drepturilor şi obligaţiilor statelor în cadrul DIE.

Aplicarea principiului egalităţii suverane în 
cadrul DIE mai presupune interzicerea adoptării 
de către state a oricăror măsuri de discriminare, 
a oricăror acte ce ar restrânge sau ar constitui 
obstacole în calea exercitării drepturilor suverane 

de către state în domeniul energiei reglementat de 
acest drept. 

Încheierea oricărui tratat internaţional în cadrul 
DIE trebuie, în virtutea celor arătate mai sus, să 
se facă în condiţii de egalitate juridică pentru 
toate statele, ţinându-se cont de interesele tuturor 
statelor participante la tratative, fără stipularea unor 
condiţii sau clauze care ar afecta statele terţe. La 
fel, aplicarea acestor tratate-cadru pentru DIE va 
trebui să se facă pe baza liberului consimţământ al 
statelor şi să ilustreze o cooperare cu bună credinţă 
a statelor în domeniul energiei reglementat de 
DIE.

Un alt principiu de drept internaţional general 
cu valoare de ius cogens, care trebuie respectat 
în tot procesul de elaborare, de interpretare şi 
de aplicare al DIE este principiul neagresiunii 
în relaţiile interstatale în domeniul energiei 
reglementat de DIE, adică abţinerea de către 
statele participante la tratativele de încheiere a 
tratatelor-cadru în domeniul DIE, cât şi în relaţiile 
dintre ele privind domeniul energiei, de a recurge 
la forţă sau la ameninţarea cu forţa, împotriva 
integrităţii teritoriale ori a independenţei politice 
a vreunui stat, cât şi în orice alt mod incompatibil 
cu scopurile Naţiunilor Unite. Este vorba de 
un principiu de drept internaţional general, 
unanim recunoscut în doctrină şi în acte de drept 
internaţional, care trebuie să includă, în opinia 
noastră, o protejare a intereselor statelor mici şi 
mijlocii în domeniul DIE, o eliminare a formelor 
de presiune sau de constrângere economică, la fel 
de periculoase ca şi folosirea forţei armate.5

În cadrul DIE trebuie să îşi găsească aplicarea 
şi principiul rezolvării paşnice a diferendelor 
între state, inclusiv în domeniul energiei. Statele 
au obligaţia juridică de a îşi soluţiona diferendele 
pe cale paşnică, aşa cum, de altfel, a fost consacrat 
şi la nivelul DIP6. 

Orice alt mijloc de soluţionare a diferendelor 
interstatale, care nu este permis de dreptul 
internaţional general, pe cale de consecinţă, nu 
va trebui admis nici în ceea ce priveşte raporturile 
juridice stabilite de state în domeniul DIE. Mai mult 
decât atât, statele părţi la un diferend internaţional 
ţinând de activităţi legate de producerea, 
transportul, exploatarea sau distribuţia energiei 
în sens larg (unde statele participă prin companii 
de stat sau la care statul este acţionar majoritar), 
diferende supuse mecanismelor specifice de 
reglementare ale DIE, trebuie să se abţină de la 
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orice act susceptibil să agraveze situaţia, astfel 
încât să nu pună în pericol pacea şi securitatea 
internaţională. Totodată, orice stat parte la un 
diferend legat de energie şi reglementat de DIE 
trebuie să acţioneze în conformitate cu scopurile 
şi cu principiile Naţiunilor Unite, deoarece DIE 
este o ramură a DIP, în care se face o aplicare 
automată şi prioritară a ius cogens din dreptul 
internaţional general. 

În cadrul DIE, diferendele se pot soluţiona prin 
diferite mijloace paşnice recomandate de dreptul 
internaţional general: negocieri, anchetă, mediere, 
conciliere, arbitraj, reglementare judiciară, 
recurgerea la serviciile unor organe regionale sau 
recurgerea la mecanismele oferite de acorduri 
regionale specifice în domeniul energiei sau prin 
alte mijloace paşnice, la alegerea părţilor. Orice 
alt mijloc de reglementare a unui diferend dintre 
state, legat de domeniul energiei potrivit DIE, 
mijloc care ar veni în contradicţie cu principiul 
suveranităţii statelor sau care ar ameninţa pacea şi 
securitatea internaţională, trebuie interzis în cadrul 
viitorului DIE, aşa cum în prezent este interzis în 
cadrul DIP. 

Pacta sunt servanda, sau principiul îndeplinirii 
de către state cu bună-credinţă a obligaţiilor 
internaţionale asumate, este un alt principiu de 
drept internaţional general7, cu valoare de ius 
cogens, care se aplică în cadrul DIE, datorită 
strânsei sale conectări cu principiul suveranităţii 
statelor. Astfel, obligaţiile asumate de state 
în cadrul acordurilor regionale referitoare la 
domeniul energiei sau al convenţiilor internaţionale 
(convenţii-cadru sau convenţii specifice) legate 
de acest domeniu, precum şi prin orice alte acte 
juridice internaţionale care prezintă conexiuni cu 
DIE, trebuie îndeplinite cu bună credinţă de către 
state. 

Trebuie să remarcăm aici faptul că ne aflăm în 
prezenţa unui principiu fundamental al dreptului 
internaţional general, care este în strânsă 
legătură cu principiul suveranităţii (o relaţie 
juridică de condiţionare reciprocă, după cum s-a 
afirmat în doctrină). Pacta sunt servanda este un 
principiu care face parte dintr-un set de principii 
fundamentale de drept internaţional public ce 
trebuie interpretate şi aplicate doar în strânsă 
legătură unele cu altele. Este vorba de un principiu 
aplicabil exclusiv relaţiilor stabilite între subiecte 
de drept internaţional (în principal, state), 
deci, nu poate fi invocat de actori nonstatali 

(corporaţii transnaţionale - TNC-uri-, de 
exemplu) împotriva statelor, pe tărâmul DIP, 
deoarece TNC-urile nu au calitatea de subiecte 
de drept internaţional şi nu se află pe poziţii de 
egalitate �uridică cu statul, pe tărâmul DIP (şi 
respectiv, pe tărâmul DIE). 

Conform acestui principiu, statele (şi nu 
TNC-urile, deoarece nu este o obligaţie juridică 
aplicabilă actorilor nonstatali, chiar dacă aceştia 
au o influenţă puternică asupra relaţiilor de drept 
internaţional public, în ultima vreme putând 
influenţa şi relaţiile dintre state în cadrul DIE) au 
obligaţia de a-şi asuma şi de a respecta doar acele 
obligaţii pe care le-au convenit în mod liber, şi cu 
respectarea deplinei egalităţi în drepturi a statelor. 
Rezultă, din această dublă condiţie, că statele nu 
sunt ţinute să respecte obligaţii cu privire la care a 
fost încălcată libertatea de voinţă a statului, unde 
s-a lezat o regulă imperativă de drept internaţional 
general (ius cogens). Tratatele în care există astfel 
de obligaţii, potrivit Convenţiei din 1969 privind 
dreptul tratatelor, sunt lovite de nulitate absolută.

În cadrul DIE, ca şi în cadrul DIP, statelor li se 
cere să respecte, conform acestui principiu, doar 
tratatele încheiate conform normelor generale 
recunoscute ale dreptului internaţional (deci, în 
primul rând, conforme cu principiul egalităţii 
suverane a statelor în domeniul energiei). 

În fine, un alt principiu de drept internaţional 
general cu valoare de ius cogens, care, în opinia 
noastră, se aplică direct şi prioritar în cadrul DIE, 
este principiul cooperării interstatale. Acesta este 
un principiu general recunoscut, unul dintre cele 
mai importante ale Cartei ONU, consacrat de Car-
ta ONU dar şi în rezoluţia 1815/XVII a Adunării 
Generale a ONU din 1967. Conform acestui prin-
cipiu (care va fi incident şi în cadrul DIE, în opinia 
noastră), statele au obligaţia de a colabora unele 
cu altele, indiferent de sistemul lor politic, econo-
mic şi social, în diferitele relaţii internaţionale, în 
scopul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, 
favorizării progresului şi stabilităţii economice şi 
bunăstării generale a naţiunilor. 

Ceea ce ni se pare esenţial de notat, pentru a 
înţelege invocarea şi aplicarea corectă a acestui 
principiu în cadrul DIE, este faptul că realizarea 
conţinutului său juridic presupune, aşa după cum 
s-a exprimat şi doctrina8, respectarea tuturor 
celorlalte principii fundamentale de drept 
internaţional şi, înainte de toate, a principiului 
suveranităţii statelor. 
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Prin urmare, este vorba de un drept la cooperare 
al fiecărui stat, indisolubil legat de dreptul statului 
de a participa la relaţiile cu celelalte state în 
calitate de entitate suverană (de iure imperii) şi 
de a-şi exercita calitatea de subiect suveran al 
dreptului internaţional. Acest lucru este valabil şi 
în cadrul DIE, ca ramură distinctă a DIP, aşa cum 
îl concepem noi în lucrarea de faţă. 

Trebuie să avem, deci, permanent în vedere, 
atunci când ne raportăm la calitatea statului în 
cadrul DIE, faptul că acesta este întotdeauna o 
entitate suverană, şi nu un simplu participant, 
precum actorii nonstatali în ramuri private ale 
dreptului internaţional (în dreptul comerţului 
internaţional, de exemplu). 

Cooperarea dintre state în cadrul DIE trebuie să 
se facă prin prisma respectării egalităţii suverane a 
statelor şi a tuturor celorlalte principii fundamentale 
de drept internaţional general, care au, în opinia 
noastră, aplicare directă şi prioritară în ordinea 
DIE, aşa cum îl concepem noi în prezenta lucrare. 

După ce am expus pe larg setul de principii 
fundamentale de drept internaţional general care 
îşi vor găsi aplicarea şi în cadrul DIE, ne vom 
referi la o potenţială corelare a acestora cu un alt 
set de principii, însă ale unei alte ramuri de 
drept (dreptul comercial internaţional, ca drept 
privat), pentru a vedea în ce măsură aceste din urmă 
principii sunt incidente în cadrul DIE şi dacă există 
o ierarhie între acestea şi principiile fundamentale 
de drept internaţional public.

În primul rând, aşa cum concepem DIE în 
lucrarea de faţă, acesta este o ramură de drept 
public, şi nu una de drept privat, precum DCI. 
Desigur, pe parcursul timpului, este posibil să 
se dezvolte şi o ramură hibridă a DIE, care se 
poate referi la raporturile dintre state şi actorii 
nonstatali (investitori străini) în domeniul 
energiei, şi care poate primi numele de drept 
internaţional al investiţiilor în energie. Însă, noi 
concepem momentan DIE ca un corp de norme 
juridice referitoare doar la relaţiile dintre subiecte 
de drept internaţional (în principal, state). 

În al doilea rând, nu putem admite aplicarea 
principiilor dreptului comercial internaţional 
în cadrul DIE, deoarece aici se face aplicarea 
automată şi prioritară a întregului set de principii 
fundamentale de DIP, cu care principiile specifice 
DCI nu pot intra în concurenţă, ultimele referindu-
se la un cu totul alt tip de raporturi juridice, unde 
subiectele de drept au calităţi juridice diferite de 

cele din DIP.  Deşi se admite în doctrină că în 
cadrul DCI se aplică şi principiile fundamentale 
de DIP (îndeosebi, raporturile juridice la care 
participă statul), reciproca nu este valabilă; astfel, 
în DIP (şi pe cale de consecinţă, în DIE) nu se pot 
aplica principii reglementând raporturi de drept 
privat, chiar şi cu elemente de extraneitate, chiar 
implicând statele. Principiile DCI se aplică unor 
raporturi juridice în care părţile se află pe poziţii 
de egalitate �uridică, în care statul participă de 
iure gestionis, ca un subiect de drept comercial, 
şi nu ca entitate suverană. 

Principiile DIP (incidente şi în cazul DIE) se 
aplică altor tipuri de raporturi juridice, în care 
statul acţionează de iure imperii, ca subiect de 
drept internaţional, suveran, originar, principal. 
Conform doctrinei9, chiar şi atunci când statul se 
implică în relaţii comerciale internaţionale prin 
elaborarea de norme fiscale, vamale, se consideră 
că el acţionează de iure imperii, deci nu este un 
simplu participant la aceste raporturi juridice. 

Principiile comerţului internaţional se aplică în 
cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale fiind 
vorba de: principiul libertăţii comerţului; principiul 
concurenţei loiale; principiul egalităţii juridice a 
părţilor; libertatea convenţiilor; principiul bunei-
credinţe. Oprindu-ne aici asupra principiului 
egalităţii juridice a părţilor, trebuie să remarcăm că 
este incident în cazul unui raport juridic contractual, 
adică pe terenul dreptului privat, şi nu pe terenul 
DIP. Dacă statul este implicat într-un contract 
comercial internaţional sau parte la un litigiu din 
cadrul DCI, se consideră că efectuează acte şi 
fapte de comerţ internaţional; în plus, pentru a ne 
afla în prezenţa unui raport juridic reglementat de 
DCI, trebuie ca partenerul statului să fie o persoană 
fizică sau juridică de drept civil (şi nu un alt stat). 
Într-un raport juridic reglementat de DCI, statul nu 
acţionează ca putere suverană, fiind pe o poziţie de 
egalitate juridică cu un participant care nu este un 
stat. Prin urmare, conţinutul juridic al principiului 
egalităţii juridice a părţilor din cadrul DCI nu 
este identic cu conţinutul juridic al principiului 
egalităţii între state (acesta fiind în strânsă corelare 
cu principiul suveranităţii statului şi având valoare 
de ius cogens pentru întregul DIP, în consecinţă şi 
pentru DIE). 

De asemenea, nu trebuie să confundăm 
principiul libertăţii convenţiilor (principiu DCI) 
cu principiul cooperării între state (principiu 
de DIP), deoarece în primul caz este vorba 
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de participanţi la un raport de drept privat (cu 
element de extraneitate), unde părţile au libertatea 
de a încheia orice convenţie, în limitele legii care 
guvernează contractul. Respectarea acestei condiţii 
conferă convenţiei respective valoare de lege între 
părţi. Pe planul DIP, este vorba de un principiu 
al cooperării între state, în temeiul căruia statele 
pot încheia în mod liber şi suveran orice fel de 
convenţii internaţionale, cu condiţia de a respecta 
principiile specifice DIP şi normele DIP. În acest 
caz, statul apare ca o entitate suverană, şi nu ca un 
participant la un raport de drept privat.

Principiul pacta sunt servanda din DCI nu 
trebuie confundat cu pacta sunt servanda din 
cadrul DIP (doar acest din urmă principiu va fi 
preluat în cadrul DIE). În primul caz, este vorba 
de o obligaţie contractuală, privată, între două 
părţi (statul acţionând aici de iure gestionis, ca un 
participant la un raport DCI) care au calitatea de 
subiecte de drept privat, şi nu de subiecte de drept 
internaţional. 

În cazul principiului pacta sunt servanda din 
DIP, doar subiectele de drept internaţional (în 
special statele) îşi asumă, în mod liber şi în condiţii 
de deplină egalitate, drepturi, prin încheierea 
unor tratate internaţionale, pe care trebuie să le 
respecte şi să le execute întocmai. Aici este vorba 
de un raport juridic de egalitate între subiecte de 
drept internaţional (statele, acţionând ca entităţi 
suverane), şi nu de o relaţie de egalitate juridică 
între subiecte de drept privat (TNC, state). Pacta 
sunt servanda din cadrul DIP este strâns legat 
de principiul suveranităţii statelor, deci se 
referă la relaţii interstatale, căci doar statele au 
caracter suveran, nu şi alţi actori (cu atât mai puţin 
actori nonstatali, precum TNC-urile). Deci când 
TNC-urile, ca investitori străini, invocă, împotriva 
principiului suveranităţii statelor (în special, 
împotriva suveranităţii permanente a statului 
asupra resurselor naturale şi a bogăţiilor lui, cu 
aplicaţia în domeniul energiei), principiul pacta 
sunt servanda, ele nu se pot referi la principiul 
din DCI (căci statul nu intră în relaţii contractuale 
de drept privat, cu TNC-urile privind bunuri din 
domeniul său public proprietate exclusivă, cum sunt 
considerate a fi, potrivit Constituţiei României, de 
exemplu, bogăţiile de interes public ale subsolului, 
spaţiul aerian, marea teritorială, resursele naturale 
ale zonei economice şi ale platoului continental). 
Fiind vorba de bunuri din domeniul public, ele sunt 
reglementate de dreptul administrativ, ca ramură 

de drept public şi nu cad în sfera dreptului privat 
(în principal). În ceea ce priveşte DIE, acesta are 
în vedere acorduri între state privind bunuri 
situate în afara �urisdicţiei internaţionale a 
statelor, dar şi res communes, cu respectarea 
de către state a principiilor DIP (ius cogens) în 
relaţiile internaţionale referitoare la domeniul 
energiei). În cadrul DIE se va aplica principiul 
pacta sunt servanda, aşa cum este el înţeles în DIP, 
adică în relaţiile dintre state ca entităţi suverane. 
TNC-urile nu pot invoca acest principiu în faţa 
unui stat, deoarece nu au calitatea de subiecte de 
drept internaţional (din punctul de vedere al DIP 
şi, în consecinţă, şi al DIE). TNC-urile pot invoca 
pacta sunt servanda din DCI, în faţa unui stat care 
acţionează pe terenul DCI de iure gestionis. 

TNC-ul nu poate invoca pacta sunt servanda 
din DCI, considerăm noi, dacă este vorba de un 
bun cu o natură specială: dacă acesta este un bun 
proprietate publică, exclusivă a statului (bunuri 
menţionate exemplificativ de art. 135, alin. 3 
din Constituţia României, de exemplu), închiriat 
sau concesionat unui TNC. Acesta este automat 
supus regimului de drept administrativ care 
reglementează domeniul public al statului şi care 
este prin excelenţă un regim de constrângere, de 
drept public, unde statul acţionează ca urmare a 
suveranităţii sale, şi nu ca o persoană juridică de 
drept privat. 

În fine, pentru a soluţiona şi chestiunea existenţei 
unei ierarhii între principiile de DIP şi principiile 
de DCI în cadrul noii ramuri a DIE, ne pronunţăm 
categoric împotriva aplicării principiilor DCI 
în cadrul DIE, din toate considerentele juridice 
expuse mai sus. Principiile DIP sunt principii de 
drept public, care se aplică automat şi prioritar 
în noua ramură a DIE. Ele constituie pentru 
DIE ius cogens, altfel întregul DIE ar fi lovit de 
nulitate absolută, întrucât s-ar situa împotriva 
fundamentului juridic al DIP, din care DIE derivă. 
În schimb, principiile DCI sunt aplicabile unor 
raporturi de drept privat cu elemente de extraneitate, 
unde statul acţionează de iure gestionis, şi nu ca 
entitate suverană. 

Nu se poate stabili o ierarhie între aceste 
două seturi de principii de drept, întrucât DIE este 
conceput în întregime ca o ramură de drept public, 
şi nu ca o ramură hibridă de drept (deşi, în viitor, 
nu este exclus să îşi dezvolte o serie de ramuri 
internaţionale hibride, în funcţie de interesele 
statelor legate de domeniul energiei).  
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NOTE BIBLIOGRAFICE:

1 Tratatul Cartei Energiei a intrat în vigoare în 
aprilie 1998, furnizând reguli juridice obligatorii pentru 
comerţul, tranzitul şi investiţiile în sectorul energiei, 
inclusiv prevederi referitoare la soluţionarea 
disputelor. Pentru statele UE, acesta este un document 
şi un proces care furnizează un instrument util pentru 
comerţul cu energie şi relaţiile de investiţii cu statele 
terţe, precum şi un forum de discuţii asupra politicilor 
şi practicilor energetice. 

2 www.encharter.org/index.php 
3 Deşi, în partea I („Definiţii şi scop”), art. 1 din 

tratat, observăm că „partea contractantă” cuprinde, în 
sensul tratatului, nu doar un stat, ci şi o organizaţie 
regională de integrare economică, ce a consimţit să fie 
legată juridic prin acest tratat şi pentru care tratatul este 
în vigoare. Interesant, pentru doctrina suveranistă care 
se opune concepţiei suveranităţii limitate, considerând 
că suveranitatea statelor nu poate fi afectată prin cedări 
de atribute suverane, este faptul că art. 1 din tratat 
defineşte organizaţia economică regională de integrare 
ca „o organizaţie constituită de state care i-au transferat 
competenţe acesteia asupra anumitor materii dintre care 

şi unele reglementate de acest tratat, inclusiv autoritatea 
de a adopta decizii obligatorii asupra lor referitoare la 
aceste materii”. Aceasta reprezintăAceasta reprezintă o inovaţie în ceea 
ce priveşte DIP contemporan, deoarece recunoaşte 
existenţa organizaţiilor de integrare, adică a acelor 
entităţi bazate pe transferul de atribuţii suverane ale 
statului (o implicită consacrare a teoriei suveranităţii 
limitate, respinsă de ma�oritatea doctrinei de DIP). 

4 Gheorghe MOCA, Gheorghe MOCA,Gheorghe MOCA, Suveranitatea de stat şi 
dreptul internaţional contemporan, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970, p. 106. 

5 A se vedea conţinutul juridic al acestui principiu 
DIP, aşa cum a fost stabilit în dreptul internaţional 
contemporan, în Gh. MOCA, op. cit., p. 116.

6 Rapport du Comité Spécial des principes du Rapport du Comité Spécial des principes duRapport du Comité Spécial des principes du 
droit international touchant les rélations amicales et la 
cooperation entre les Etats, Doc. ONU A/6230/1966. 

7 Acest principiu este stipulat în mod expres în 
Convenţia cu privire la dreptul tratatelor, conform 
căreia „orice  tratat în vigoare obligă părţile şi trebuie 
să fie îndeplinit cu bună credinţă”. 

8 Gh. MOCA, op. cit., p. 124. 
9 Dumitru MAZILU, Dreptul comerţului 

internaţional. Partea generală, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2007, p. 82. 

Mădălina Virginia ANTONESCU (madalina.antonescu@idr.ro) a absolvit Facultatea de Drept, 
Universitatea Bucureşti şi Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene. De asemenea, a ab-
solvit masteratul în Relaţii internaţionale şi integrare europeană  din cadrul Şcolii Naţionale de 
Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti. În prezent este doctorand în drept european în cadrul 
Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti şi cercetător ştiinţific în cadrul Institutului Diplomatic 
Român. Este autoare a patru cărţi: Regimul juridic al străinului, persoană fizică, în România,  Doc-
trina neo-machiavelistă în contextul provocărilor globaliste, Uniunea Europeană - un imperiu mod-
ern? Studiu comparativ asupra vechilor şi noilor tipuri de imperii, Uniunea Europeană - un imperiu 
al secolului XXI. Spre o civilizaţie unional europeană?
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NOTE DE LECTURĂ

SINTEZA UNEI TRANSFORMĂRI

Ideea  de a pune pe hârtie o poveste dedicată 
paraşutismului militar românesc a izvorât din 
dorinţa de zbor, de înalt, dintr-un sentiment de 
apartenenţă şi de dragoste profundă (şi mărturisită) 
faţă de această armă. 

Autorul – colonelul dr. Mircea Tănase, 
redactorul-şef al revistei Gândirea Militară 
Românească, paraşutist militar din anul 1983, în 
urma unui studiu minuţios, diversificat şi elevat, 
a dat viaţă lucrării Paraşutismul militar în 
România – tradiţie şi actualitate (1941-2008), 
“remarcabilă sinteză şi analiză a operaţiilor şi 
luptelor unităţilor şi marilor unităţi de paraşutişti 
în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în 
perioada războiului rece şi post-război rece” 
(prof. univ. dr. Ion Giurcă). 

Lucrarea abordează, succint, apariţia şi evoluţia 
paraşutismului militar pe plan mondial, acţiunile 
aeropurtate ale trupelor germane, italiene, japoneze 
în timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale, 
operaţiile aeropurtate ale aliaţilor în Europa şi 
în nordul Africii, misiunile speciale ale trupelor 
sovietice de paraşutişti, situaţia militară din 
zona Bucureştiului la 23 august 1944, operaţiile 
aeropurtate în timpul Războiului Rece şi în perioada 

de după Războiul Rece, autorul axându-se pe 
descrierea numeroaselor transformări structurale 
cărora trupele noastre de paraşutişti au fost 
nevoite să le facă faţă: „Trecerea de la batalion la 
regiment, urmată de reducerea efectivelor la nivel 
de batalion, pentru ca din nou să fie adoptat statul 
de organizare al unui regiment, transformarea din 
regiment de paraşutişti în regiment aerodesant şi 
invers, subordonarea şi resubordonarea unităţii 
la diferite comandamente de armă, armată sau 
regiuni militare, au fost numai câteva dintre 
soluţiile prin care s-a căutat şi, credem, s-a reuşit 
menţinerea acestei unităţi în plutonul fruntaş al 
structurilor de elită ale Armatei Române”.

Ultima parte a lucrării este dedicată perioadei 
1990-2008, autorul relevând etapele cele mai 
importante din istoria trupelor de paraşutişti: 
restructurarea conceptuală şi acţională a acestora 
în procesul de reformă a Armatei României, locul 
şi rolul trupelor de paraşutişti în cadrul sistemului 
de securitate şi apărare colectivă, precum şi 
principalele condiţii şi responsabilităţi în vederea 
alinierii Armatei României, implicit a trupelor de 
paraşutişti, la standardele structurilor similare din 
armatele statelor membre ale NATO. 

Nu în ultimul rând, lucrarea este susţinută de 
cele 58 de anexe, care redau cele mai semnificative 
aplicaţii desfăşurate de unităţile de paraşutişti de-a 
lungul vremii, principalele intervenţii aeropurtate 
după cel de-al Doilea Război Mondial sau acţiunea 
Batalionului de Paraşutişti în dispozitivul de luptă 
al forţelor române pentru lichidarea grupării 
inamice în nordul Bucureştiului în perioada 23-28 
august 1944.

După cum afirmă profesorul Ion Giurcă, 
semnatarul Cuvântului înainte, lucrarea este, până 
acum, cea mai documentată şi detaliată “istorie a 
paraşutismului realizată de un autor din România, 
care, cu siguranţă, este deschizătorul unei direcţii 
de cercetare în istoriografia din ţara noastră”.

Cartea, editată la Centrul Tehnic-Editorial al 
Armatei, poartă următoarea dedicaţie: “Tuturor 
camarazilor mei paraşutişti de pretutindeni”. 
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AGENDA CSSAS

În această perioadă, cercetători de la Centrul de Studii Strategice de 
Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
au participat la diverse activităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Una 
din cele mai importante reuniuni internaţionale este masa rotundă cu tema: 
„Perspectivele de securitate în Nordul Îndepărtat: răcirea sau încălzirea 
mediului geostrategic�”, organizată la Reykjavik, Islanda, în perioada 28 
– 31.01.2009.

În data de 2 martie 2009, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 
Securitate a obţinut certificatul CERTIND, prin care se confirmă că CSSAS 
are documentat, implementat şi menţine un SISTEM DE MANAGEMENT AL 
CALITĂŢII, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, 
în domeniul „Cercetare ştiinţifică, consultanţă şi expertiză în domeniul 
securităţii şi apărării, inclusiv în domeniul programelor de modernizare 
a armamentului şi tehnicii de luptă. Diseminarea rezultatelor cercetării 
ştiinţifice proprii şi furnizarea de propuneri şi soluţii pentru factorii de 
decizie politico-militară. Iniţierea şi dezvoltarea unor reţele de formare şi 
perfecţionare a pregătirii personalului de cercetare în domeniul securităţii 
şi apărării”. Obţinerea acestui document oferă credibilitate instituţiei şi 
măreşte şansele Centrului în competiţiile ştiinţifice, atât pe plan naţional, 
cât şi internaţional.

În perioada 11 – 13.03.2009, trei cercetători de la Centrul de Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate au participat la un Atelier de lucru, 
în Oslo, Norvegia, organizat de Institutului Norvegian pentru Afaceri 
Internaţionale. Atelierul de lucru, consacrat prezentării unor fenomene 
specifice mediului de securitate la Marea Neagră şi Marea Barents, a scos 
în evidenţă multe similitudini între cele două zone aflate geografic la mare 
distanţă una de cealaltă. S-a convenit elaborarea unui studiu comun de 
securitate la Marea Barents şi Marea Neagră de către cercetătorii de la 
NUPI şi CSSAS/UNAp „Carol I”. 

Trimestrul viitor este unul bogat în activităţi importante pentru cercetătorii 
Centrului. Sesiunea de comunicări ştiinţifice STRATEGII XXI a Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” (9 – 10 aprilie) va avea ca temă „Stabilitate 
şi securitate regională” şi este organizată pe 14 secţiuni. La activitate vor 
fi prezente personalităţi din conducerea Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, rectori de la instituţiile de învăţământ superior, militare şi 
civile, precum şi alte personalităţi ale comunităţii ştiinţifice româneşti şi 
din alte state. CSSAS se va ocupa de organizarea şi desfăşurarea secţiunii 
„Securitate şi apărare”.
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O activitate importantă este Seminarul internaţional „Strategii pentru cooperare înSeminarul internaţional „Strategii pentru cooperare în 
zona  Mării Negre”, organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, la 27 mai 2009. La această activitate sunt 
invitate să conferenţieze personalităţi cu preocupări în domeniu din ţară şi străinătate. 

Cea mai importantă activitate ştiinţifică a Centrului din acest an este Sesiunea internaţională 
anuală de comunicări ştiinţifice, ce va fi organizată în perioada 19 - 20 noiembrie şi va avea 
ca temă „Perspective ale securităţii şi apărării în Europa�. Informaţii despre condiţiile de„Perspective ale securităţii şi apărării în Europa�. Informaţii despre condiţiile de Informaţii despre condiţiile de 
participare la această sesiune se vor găsi din timp pe site-ul http//cssas.unap.ro.

Irina CUCU

AGENDA CSSAS
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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 10-12 pagini (6.000 – 7.000 cuvinte) 
şi trebuie să fie redactat în format electronic şi pe hârtie A4, cu font Times New 
Roman, corp 12, cu spaţierea la un rând, iar tabelele şi schemele transpuse pe 
pagini separate. 

Textul trebuie să fie precedat de un rezumat de maximum 250 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.
Adresa noastră este: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Centrul 

de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (revista „Impact Strategic“), 
Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 68-72, Sectorul 5, Telefon: (021)319.56.49; Fax: 
(021)319.55.93, E-mail: cssas@unap.ro; Adresă web: http://cssas.unap.ro; http://
impactstrategic.unap.ro.
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La opt 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 (Reţeaua 
de relaţii internaţionale şi securitate a Institutului Federal Elveţian pentru 
Tehnologie din Zürich; 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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