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DESTRÃMAREA SISTEMULUI SOCIALIST
ªI APARIÞIA NOILOR STATE INDEPENDENTE ÎN EUROPA DE SUD-EST
Dumitra POPESCU,
doctor în drept, profesor universitar,
Institutul de Cercetãri Juridice, Academia Românã
Avec la dissolution du système socialist, en principe, la même partie du monde a été soumis à une autre
modification essentielle dans sa structure, representée de la démembrement ou et la dissolution des quelques
unions des Etats et l’apparition des autres Etats indépendants en Europe de Sud-Est.
Les évolutions produites au debut des années 1990 en Europe ont eu comme effet l’apparition des
nouveaux Etats indépendants par leur détachement des Etats fédérales représentatives dans la sphère
des relations internationales contemporaines. Le détachement des Etats des ex- fédérations a produit
une série des problèmes concernant la reconnaissance des Etats et notamment les problèmes concernant
la succession des Etats.

1. Preliminarii
Dupã 1989, în societatea internaþionalã au avut loc modificãri fundamentale, marcate, pe de o parte, de
destrãmarea sistemului socialist, iar pe de altã parte, de dispariþia bipolarismului.
O datã cu destrãmarea sistemului socialist, în principiu, aceeaºi parte a lumii a mai suferit o modificare
esenþialã în structura sa, reprezentatã de dezmembrarea sau/ºi disoluþia unor uniuni de state ºi apariþia unor
noi state suverane ºi independente în Europa de Sud-Est.
Este vorba, în concret, de evenimente ºi procese cu largi rezonanþe politice, respectiv revoluþiile
antitotalitare din þãrile socialiste est-europene, dezmembrarea U.R.S.S. ºi a blocului militaro-politic sovietic.
Asemenea evenimente au coincis în timp  dupã cum se demonstreazã, cu argumente plauzibile ºi solide
în doctrina moldoveneascã de specialitate1  cu schimbãrile calitative nu numai din structura geopoliticã
ce s-a constituit în deceniile de dupã rãzboi, dar ºi în viaþa social politicã dintr-o zonã dezvoltatã a lumii.
Se poate spune, afirmã acelaºi autor, cã dezmembrarea U.R.S.S. a devenit, totodatã, cauza ºi efectul
proceselor ºi fenomenelor care au generat astfel de schimbãri. O schimbare atât de radicalã a situaþiei
geopolitice la scarã planetarã s-a produs, practic, fãrã nici o împuºcãturã. Cel mai impresionant rezultat al
ei a fost sfârºitul rãzboiului rece ºi al stãrii de confruntare frontalã permanentã dintre cele douã blocuri
militaro-politice mari2. Asemenea schimbãri s-au produs în spaþiul mai extins din sud-estul Europei,
respectiv disoluþia R.S.F. Iugoslavia (în acest caz, din pãcate, însã pe cale armatã) ºi a R.S. Cehoslovacia
pe calea aºa-zisei revoluþii de catifea.
De altfel, de-a lungul timpului omenirea a fost martora nu numai a creãrii ºi ascensiunii unor imperii, cum
au fost Imperiul Roman, cel Persan, cel Otman ºi altele, dar ºi a prãbuºirii ºi dispariþiei lor ºi a proclamãrii
unor noi state.
Evoluþiile care s-au produs începând cu anul 1990 în Europa au avut ca efect apariþia unor noi state
independente prin desprinderea lor din unele state federale reprezentative în sfera relaþiilor internaþionale
contemporane. Desprinderea lor din fostele federaþii a generat o serie de probleme de drept internaþional,
între care probleme privind recunoaºterea statelor ºi îndeosebi probleme referitoare la succesiunea statelor.
Dacã în ceea ce priveºte recunoaºterea noilor state situaþiile ivite nu au fost atât de complicate  cu toate
cã ºi în acest domeniu au intervenit unele evoluþii în concordanþã cu particularitãþile ºi împrejurãrile concrete
ale fiecãrui caz  cât priveºte succesiunea, sub multiple aspecte, aceasta a constituit prilej de controverse ºi
negocieri îndelungate.
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2. Evoluþii privind recunoaºterea statelor noi în contextul evenimentelor de dupã 1990 din
Europa de Sud-Est
În ce priveºte recunoaºterea, evoluþiile au vizat un obiectiv dublu, constând atât în definirea regulilor
recunoaºterii, care au devenit mai stricte, mai precise ºi riguroase, stabilind adevãrate condiþii pentru
recunoaºterea statelor în cauzã, cât ºi în conturarea unei noi doctrine a recunoaºterii, respectiv legitimitatea
democraticã3. Astfel, la 16 decembrie 1991, Consiliul de Miniºtrii al Comunitãþii Europene (C.E.) a adoptat
douã declaraþii: una privind recunoaºterea statelor din Europa de Est ºi U.R.S.S.4, iar cealaltã referitoare la
situaþia din fosta Iugoslavie. În prima declaraþie, pentru noile state din Europa de Est ºi fosta U.R.S.S. sunt
stabilite, în calitate de condiþii ale recunoaºterii, urmãtoarele :
 respectarea dispoziþiilor Cartei O.N.U., ale Actului final de la Helsinki (1975) ºi ale Cartei de la Paris
pentru o nouã Europã (1990) privind statul de drept, democraþia ºi drepturile omului;
 garantarea drepturilor grupurilor etnice ºi naþionale, precum ºi ale minoritãþilor, în conformitate cu
angajamentele din cadrul C.S.C.E.;
 respectarea inviolabilitãþii tuturor graniþelor, care nu vor putea fi modificate decât prin mijloace paºnice
ºi de comun acord;
 preluarea tuturor angajamentelor relevante referitoare la dezarmare ºi neproliferarea nuclearã, precum
ºi la securitatea ºi stabilitatea regionalã;
 angajamentul de a reglementa prin acord, inclusiv prin recurgerea la arbitraj, dacã este cazul, a tuturor
problemelor privind succesiunea statelor ºi a disputelor regionale.
În cadrul Conferinþei europene pentru pace în Iugoslavia s-a creat o Comisie de arbitraj, care, pe baza
rãspunsurilor furnizate de fiecare republicã, a întocmit avize privind întrunirea condiþiilor de recunoaºtere a
statelor desprinse din fosta Iugoslavie, pe care le-a transmis instituþiilor comunitare ºi statelor membre ale
C.E. Totuºi nu s-a þinut seama în totalitate de aceste avize, iar pentru Macedonia ºi Croaþia s-a procedat altfel
decât prevedeau avizele Comisiei de arbitraj. Pentru recunoaºterea noilor state desprinse din fosta U.R.S.S.
nu s-a creat o asemenea comisie. Experienþa iugoslavã ilustreazã o evoluþie a elementelor de condiþionare a
recunoaºterii atât pe linia multiplicãrii acestor elemente, cât ºi a conferirii unui caracter convenþional procesului
de recunoaºtere5.
Poate cã este prematur sã considerãm cã o astfel de condiþionare prealabilã, într-un fel, de fapt, o
subordonare a recunoaºterii întrunirii unor asemenea criterii, poate fi generalizatã pentru a duce la crearea
unor norme de drept internaþional în domeniu. Nu este mai puþin adevãrat însã cã evoluþiile denotã cã, în
procesul recunoaºterii, condiþionarea este mai extinsã, trecând dincolo de capacitatea guvernului noii entitãþi
de a controla teritoriul, ºi pune în discuþie legitimitatea acestui guvern, în ce mãsurã el exprimã voinþa noului
stat de a accepta principiile statului de drept, ale democraþiei, ca ºi angajamentele asumate prin tratatele
internaþionale privind drepturile omului.
Totodatã, remarcãm cã pe lângã recunoaºterea condiþionatã s-a recurs ºi la recunoaºterea colectivã,
astfel cã, la 11 ianuarie 1992, Comunitatea Europeanã ºi statele membre au acordat recunoaºterea lor
internaþionalã Bosniei-Herþegovina, Macedoniei, Croaþiei ºi Sloveniei, ceea ce semnificã apariþia unei poziþii
concertate a statelor europene în legãturã cu recunoaºterea noilor entitãþi. Acest tip de recunoaºtere reaminteºte
o practicã mai veche (Congresul de la Viena  Actul final, 1815, care recunoºtea numai statele civilizate,
ori Tratatul de la Berlin, 1878, prin care au fost recunoscute România, Serbia, Bulgaria ºi Muntenegru), care
devenise desuetã, recunoaºterea fiind consideratã prin excelenþã un act individual6.
Problemele legate de recunoaºtere s-au rezolvat rapid în ce priveºte revoluþiile antitotalitare din Europa
de Rãsãrit, nesuscitând îndoieli privind legitimitatea noilor autoritãþi. Oarecum similar s-a prezentat situaþia
în ce priveºte destrãmarea fostei U.R.S.S. ºi apariþia unor noi state suverane ºi independente care îºi revendicau
fiecare calitatea de a fi membre cu drepturi depline ºi egale ale Comunitãþii Internaþionale.
În acest context, un exemplu de recunoaºtere printr-un act individual, cu caracter expres, îl constituie
Declaraþia Guvernului României de recunoaºtere a Republicii Moldova, în care se subliniazã îndeosebi
faptul cã Guvernul României îºi îndeplineºte o nobilã îndatorire de a saluta actul istoric de autodeterminare
a poporului Republicii Moldova ºi, totodatã, îºi exprimã încrederea cã celelalte þãri participante la C.S.C.E.
vor acorda întregul lor sprijin noului stat independent, îl vor primi în marea familie a statelor europene ºi îl
vor accepta ca partener egal la opera de edificare a unei Europe unite, bazatã pe valorile comune ale
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democraþiei, libertãþii ºi statului de drept7. Prin aceastã Declaraþie România a fost primul stat care a recunoscut
Republica Moldova, dupã cum a fost, de asemenea, primul stat care a recunoscut Georgia.
Cât priveºte însã practica de ansamblu ºi sub alte aspecte, situaþia a fost oarecum diferitã, fãcându-ºi loc
anumite discriminãri. Astfel, în timp ce Rusiei i s-a recunoscut calitatea de succesoare a fostei U.R.S.S.,
inclusiv ca membru permanent al Consiliului de Securitate al O.N.U., Yugoslaviei i-a fost refuzatã
recunoaºterea calitãþii de continuatoare a fostei R.S.F. Iugoslavia, punându-se problema admiterii sale din
nou ca membrã O.N.U.  ca ºi celelalte state din spaþiul iugoslav, deºi Iugoslavia se numãra printre fondatorii
O.N.U.  ceea ce s-a ºi întâmplat la 1 noiembrie 20008.

3. Probleme de succesiune a noilor state independente desprinse din fostele state federale
În plan internaþional domeniul succesiunii statelor este reglementat în baza a douã convenþii, având fiecare
ca obiect raporturi de succesiune cu caracter distinct. Prima convenþie în materie este Convenþia privind
succesiunea statelor la tratate, adoptatã la Viena la 23 august 1978, în vigoare din 6 noiembrie 1996, cea de-a
doua este Convenþia privind succesiunea statelor la bunuri, arhive ºi datorii, adoptatã la Viena la 8 aprilie
1983, nu a intrat încã în vigoare9.
Cu toate acestea, dupã cum se subliniazã în doctrina de specialitate10, de cele mai multe ori soluþionarea
unor probleme complexe, mai recente, cu un grad sporit de dificultate s-a fãcut nu atât prin recurgerea la
dispoziþiile acestor convenþii, ci mai degrabã la necesitatea soluþionãrii pe bazã de acord a problemelor cu
care s-au confruntat statele respective ori, în cazul fostei Iugoslavii, pe baza regulilor pertinente ale dreptului
cutumiar, þinând seama de egalitatea în drepturi ºi obligaþii a statelor, conform dreptului internaþional. În
aceste condiþii, este greu sã se emitã reguli generale aplicabile tuturor situaþiilor.
Schimbãrile statale susceptibile de a se produce sunt variate, cum ar fi : a) unificarea unor state (Republica Democratã Germanã ºi Republica Federalã a Germaniei  3 octombrie 1990); b) crearea unor state noi
ca urmare a procesului deconolizãrii în Asia, Africa ºi alte zone ale lumii; c) secesiunea sau desprinderea/
separarea unor state (crearea statului Eritrea prin separarea de Etiopia, 27 aprilie 1993, ori a Pakistanului de
India, 1947); apariþia ca state noi independente a republicilor care formau ex-U.R.S.S. sau R.S.F. Iugoslavia
(1991) etc.
Indiferent de forma prin care se fac mutaþiile teritoriale, ele au ca rezultat o trãsãturã comunã, ºi anume
succesiunea asupra unui teritoriu determinat duce la înlocuirea ordinii juridice a statului predecesor cu ordinea
juridicã a statului succesor. Trebuie sã þinem seama însã de faptul cã uneori însuºi statul succesor poate avea
interesul de a menþine o oarecare continuitate juridicã, de a nu repudia total ordinea juridicã a predecesorului,
dupã cum s-ar putea ca nici interesul comunitãþii internaþionale, în ansamblul sãu, ºi nici al statelor terþe sã
nu coincidã cu faptul ca succesiunea unui stat sã ducã la înlãturarea tuturor legãturilor cu obligaþiile
internaþionale asumate de statul predecesor.
Dupã anul 1990, cazuri practice interesante de succesiune, prin problemele juridice implicate, sunt cele
legate de dezmembrarea fostei Uniunii Sovietice ºi a R.F.S. Iugoslavia (1991) ºi dispariþia Cehoslovaciei (31
decembrie 1992). Nu toate mutaþiile teritoriale care au avut loc înseamnã în mod necesar succesiune11, uneori
fiind vorba, pur ºi simplu, de substituirea unei autoritãþi statale de cãtre alta cu privire la un anumit teritoriu
ºi populaþia în cauzã.

3.1. Cazul fostei U.R.S.S.
Cât priveºte succesiunea referitor la fosta Uniune Sovieticã, în raport de realitãþile practice concrete se
pot distinge trei situaþii12:
a) în primul rând, sunt cele trei state baltice (Estonia, Lituania, Letonia), a cãror integrare a avut loc în
mod forþat în 1940 prin încãlcarea dreptului internaþional, dispariþia lor nefiind admisã de restul comunitãþii
internaþionale, ºi care continuã personalitatea juridicã internaþionalã anterioarã anului 1940;
b) în al doilea rând, Federaþia Rusã care a fost acceptatã de toate statele care au succedat U.R.S.S. în
calitate de continuatoare directã a personalitãþii fostei Uniunii Sovietice ºi, în special, calitatea de membru în
O.N.U. ºi membru permanent în Consiliul de Securitate;
c) în al treilea rând, celelalte republici, în mãsura în care nu erau deja subiecte de drept internaþional
(dupã cum este cazul Ucrainei ºi Belarus) ºi care sunt de fapt adevãratele succesoare ale U.R.S.S.
Principiile succesiunii au fost stabilite în baza Acordului cu privire la crearea Comunitãþii Statelor
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Independente (S.C.I.), semnat la Minsk (8 decembrie 1991), ºi a Declaraþiei de la Almatî din 21 decembrie
1991, adoptatã de Consiliul ªefilor de State ale C.S.I. Atât Acordul, cât ºi Declaraþia prevãd cã membrii
C.S.I. vor garanta îndeplinirea obligaþiilor decurgând din tratatele ºi înþelegerile fostei U.R.S.S.. Au urmat
acorduri încheiate între þãrile membre C.S.I.: Memorandumul cu privire la înþelegerea reciprocã relativã la
acordurile ex-U.R.S.S. de interes reciproc (1992), Acordul cu privire la distribuirea întregii proprietãþi de
peste hotare a U.R.S.S. (1992), Acordul cu privire la succesiunea la arhivele de stat ale ex-U.R.S.S. (1992),
Hotãrârea Consiliului ªefilor de State ale C.S.I. (20 martie 1992) în problemele succesiunii la tratate.
Statul continuator. Federaþia Rusã, ca stat predecesor, a suportat diminuãri corespunzãtoare separãrii
anumitor pãrþi din teritoriul sãu, respectiv republicile care, proclamându-ºi independenþa, ºi-au preluat teritoriul,
în principiu, cu activul ºi pasivul în cauzã.
Preºedintele Federaþiei Ruse, printr-o scrisoare din 24 decembrie 1991, a notificat Secretarului General al
O.N.U. cã pe viitor calitatea U.R.S.S. de membru în O.N.U., inclusiv în Consiliul de Securitate ºi în toate
celelalte organe ºi organizaþii din sistemul O.N.U., va fi continuatã de Federaþia Rusã cu sprijinul statelor
membre C.S.I. Prin Declaraþia semnatã la 21 decembrie 1991 la Almatî statele membre C.S.I. au acceptat
poziþia Rusiei.
Totodatã, Rusia a solicitat ca denumirea Federaþia Rusã sã fie folositã în cadrul O.N.U. în locul denumirii
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste ºi a informat Secretarul General cã Federaþia Rusã îºi menþine
întreaga responsabilitate pentru toate drepturile ºi obligaþiile U.R.S.S. decurgând din Carta O.N.U. ºi tratatele
multilaterale depuse la Secretarul General, inclusiv obligaþiile financiare (cotizaþii)13, ce se vor diminua
proporþional cu teritoriile statelor desprinse din U.R.S.S. Ca atare, Rusia nu a trebuit sã ratifice din nou Carta
O.N.U. sau alte acte constitutive.
Totuºi, în ce priveºte O.M.P.I. s-a fãcut o excepþie. Federaþia Rusã a declarat cã doreºte sã fie consideratã
ca stat succesor al U.R.S.S. ºi nu continuator, devenind astfel, la 25 decembrie 1991, membru O.M.P.I., prin
aplicarea art.34 al Convenþiei de la Viena din 1978, pe calea succesiunii în mod automat14. De asemenea,
Rusia a fost recunoscutã ca parte la acordurile de dezarmare, care au avut un rol considerabil în asigurarea
trecerii de la rãzboiul rece la o politicã de pace ºi cooperare în Europa.
Statul continuator identic. Având în vedere particularitãþile ºi specificitatea fiecãrui caz în parte, integrarea
fostelor republici sovietice în ordinea juridicã internaþionalã a avut loc în mod diferenþiat. Astfel, Ucraina ºi
Belarus aveau statut de state independente încã de la terminarea celui de-al doilea rãzboi mondial, când au
devenit membrii fondatori ai O.N.U. (24 octombrie 1945) ºi deci ele au calitatea de state continuatoare
identice. În acelaºi mod s-a procedat ºi cu unele instituþii specializate, cum sunt O.M.S., U.N.E.S.C.O.,
O.M.P.I.; în timp ce la altele, ca de exemplu O.A.C.I., au devenit parte pe calea aderãrii15.
O situaþie similarã ar fi putut avea statele baltice, cãrora li s-a recunoscut, în general, continuitatea
personalitãþii juridice de dinainte de rãzboi (ele ratificaserã în 1921 Carta constitutivã a O.I.M.), dar
recunoaºterea retroactivã a calitãþii de membru punea probleme financiare privind plata cotizaþiilor în perioada
1940-1991. Pentru astfel de motive ori ºi motive de ordin politic nu s-a mai invocat statutul de continuator,
ci s-a urmat procedura de admitere obiºnuitã16.
Statul succesor. Spre deosebire de Ucraina ºi Belarus, pentru celelalte foste republici sovietice a fost
necesarã acceptarea lor ca membre O.N.U. potrivit procedurii prevãzute în art.4 din Carta O.N.U. Ca atare,
au devenit membrii O.N.U. cu titlu individual urmãtoarele state: Armenia ºi Azerbaidjan (2 martie 1992),
Georgia (31 iulie 1992), Kazahstan ºi Kîrgîzstan (2 martie 1992), Letonia, Lituania ºi Estonia (17 septembrie
1992), Moldova, Turkmenistan, Tadjikistan ºi Uzbekistan (2 martie 1992). În principiu, la fel s-a procedat ºi
în ceea ce priveºte instituþiile specializate ale O.N.U.17.
Fostele republici sovietice au recurs la o practicã similarã ºi în ceea ce priveºte o serie de înþelegeri
internaþionale la care au devenit parte prin aderare fãrã a se prevala de semnãtura ex-federaþiei sovietice. De
exemplu, þãrile baltice, respectiv Letonia, a devenit parte prin aderare la Pactul internaþional cu privire la
drepturile economice, sociale ºi culturale la 14 aprilie 1992, Lituania a aderat la acest instrument la 20 noiembrie
1991 ºi Estonia la 21 octombrie 1991. Dintre celelalte republici, de pildã, Azerbaidjan a aderat la 13 august
1992 la Pactul privind drepturile civile ºi politice, în timp ce Moldova a aderat la Convenþia de la Viena cu
privire la dreptul tratatelor la 26 ianuarie 1993, iar Georgia a aderat la Convenþia privind dreptul mãrii din 1982
la 21 martie 199818.
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Remarcãm cã noile state apãrute ca urmare a dezmembrãrii U.R.S.S. au devenit pãrþi în nume propriu la
o serie de tratate internaþionale tocmai pentru a-ºi exercita în mod direct noua lor suveranitate. Prin urmare,
din examinarea practicii se desprinde, ca regulã generalã, cã participarea la tratate, inclusiv la actele constitutive ale organizaþiilor internaþionale, a fostelor republici sovietice nu s-a realizat pe calea succesiunii ºi
nici a notificãrii succesiunii, ci prin aderare.
Un loc important în rezolvarea acestor probleme complexe îl au ºi acordurile încheiate de Federaþia Rusã
cu fostele republici sovietice, în cadrul cãrora se stabileºte regimul proprietãþii unei pãrþi pe teritoriul celeilalte,
reorganizarea relaþiilor bilaterale, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile aparþinând fostei armate
sovietice ºi altele asemenea19, menþionându-se principiul negocierii unor soluþii în legãturã cu aspectele de
succesiune20.
Crimeea ºi împãrþirea flotei Mãrii Negre au tensionat o perioadã relaþiile dintre Rusia ºi Ucraina, ridicându-se
probleme juridice deosebite, însã dupã negocieri îndelungate, dar în final fructuoase, au fost semnate, la 28
mai 1997, Acordul ruso-ucrainian privind împãrþirea flotei ex-sovietice din porturile Mãrii Negre ºi, la 31
mai 1997, Tratatul de prietenie ºi cooperare între Rusia ºi Ucraina21.

3.2. Cazul ex-Iugoslaviei
R.F. Iugoslavia (Serbia ºi Muntenegru). Referitor la succesiune, statele occidentale au refuzat sã
recunoascã R.F. Iugoslaviei alcãtuitã numai din Serbia ºi Muntenegru, statutul de continuatoare a fostei
Iugoslavii. Constituþia Iugoslaviei din 27 aprilie 1992 revendica pentru noua federaþie iugoslavã calitatea de
continuatoare a R.S.F. Iugoslavia, dar prin Rezoluþia nr. 757 (30 mai 1992, ca ºi prin cea din 15 mai),
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a opus, constatând cã afirmaþia R.F. Iugoslavia, potrivit cãreia ea ar
asigura automat continuitatea fostei Iugoslavii ca membru al O.N.U., nu a fost general acceptatã.
Ulterior, la 9 septembrie 1992, printr-o nouã rezoluþie Consiliul de Securitate a constatat cã R.S.F.I. a
încetat sã existe, iar R.F.I. nu poate sã asigure automat continuitatea fostei Federaþii Iugoslavia. În consecinþã
Consiliul a considerat cã R.F. Iugoslavia ar trebui sã prezinte o cerere de admitere în O.N.U. ºi nu poate
participa la lucrãrile Adunãrii Generale.
La rândul sãu, Adunarea Generalã a O.N.U. a adoptat, în acelaºi sens, Rezoluþia 47/1 (22 octombrie
1992). Totuºi, dupã cum se aratã ºi în doctrinã22, Rezoluþia 47/1 prezintã unele ambiguitãþi, deoarece nu se
referã direct la încetarea calitãþii de membru al O.N.U., ci numai la imposibilitatea de a participa la lucrãrile
Adunãrii Generale. Delegaþia R.F.I. la O.N.U. a continuat însã sã existe, a primit ºi a transmis documente
(fãrã a participa la vot) ºi a participat la ºedinþele altor organe O.N.U. pânã în 2000, când R.F.I. a devenit
membru O.N.U. conform procedurii prevãzute în art.4 din Carta O.N.U.
Poziþia Adunãrii Generale a O.N.U. a fost adoptatã ºi de alte instituþii specializate, cum sunt: A.I.E.A,
O.A.C.I., O.M.P.I., O.I.M., O.M.S., U.N.E.S.C.O., F.A.O., care au solicitat R.F. Iugoslavia o nouã cerere de
admitere. Consiliul Europei a apreciat ºi el, în mod neechivoc, în septembrie 1992, cã potrivit Consiliului
Europei R.S.F.I. a încetat sã existe. În mod similar a acþionat ºi O.C.D.E.
O atitudine oarecum pragmaticã a fost adoptatã de instituþiile financiare (F.M.I. ºi B.I.R.D.), care au
acceptat o anumitã succesiune pentru toate statele noi desprinse din ex-Iugoslavia, în mãsura în care calitatea
de stat succesor nu le-a fost contestatã23.
Având în vedere vocaþia statelor succesoare ale fostei Iugoslavii, Republica Bosnia-Herþegovina a încercat,
în faþa Curþii Internaþionale de Justiþie (C.I.J.), sã se prevaleze de calitatea sa de succesoare automatã la
convenþiile privind protecþia drepturilor omului încheiate de fosta Iugoslavie, fapt contestat însã de R.F.I.
(Serbia ºi Muntenegru).
Pe de altã parte, Curtea Internaþionalã de Justiþie, în hotãrârea privind aplicarea Convenþiei asupra prevenirii
ºi reprimãrii crimei de genocid24, s-a referit la continuarea de cãtre R.F.I. a dispoziþiilor Convenþiei, declaraþie
care trebuie consideratã ca una de succesiune în absenþa unui principiu de succesiune automatã25. În cazul
dat, C.I.J. a luat notã de declaraþia R.F.I. referitoare la continuarea dispoziþiilor Convenþiei, dar a ezitat sã se
pronunþe direct asupra caracterului automat sau nu al succesiunii ºi nici asupra caracterului sãu retroactiv.
Dupã admiterea R.F.I. ca membru O.N.U. (2000) s-a deschis calea soluþionãrii problemelor participãrii sale
la tratate ºi la alte organizaþii internaþionale.
Situaþia Sloveniei ºi a celorlalte state succesoare. Subliniem cã spre deosebire de practica noilor state
desprinse din Federaþia Sovieticã, ce au devenit parte la o serie de tratate internaþionale prin aderare,
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manifestându-se deci în nume propriu, fãrã a se prevala de semnãtura fostei U.R.S.S., noile republici iugoslave
au invocat  în vederea asigurãrii continuitãþii unor angajamente internaþionale  semnarea ºi ratificarea
unor tratate de cãtre statul predecesor (R.S.F.I.)  succesiunea automatã. Dintre fostele republici iugoslave
Slovenia este consideratã un caz mai special, ea devenind parte, într-un timp scurt, la un numãr considerabil
de tratate multilaterale ºi acte constitutive ale multor organizaþii internaþionale, inclusiv regionale, recurgând
la principiul succesiunii automate26.
Referindu-ne la noile state care s-au desprins din fosta Iugoslavie, proclamându-se state independente,
precizãm cã toate au devenit membre ale O.N.U. ºi ale altor organizaþii internaþionale, dupã cum urmeazã:
Slovenia, Croaþia, Bosnia-Herþegovina la 22 mai 1992, iar Macedonia, care a acceptat denumirea de Fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei (F.Y.R.O.M.), din cauza opoziþiei Greciei, a fost admisã în O.N.U. la
8 aprilie 199327.
Cât priveºte situaþia tratatelor multilaterale, menþionãm cã, de exemplu, pe calea succesiunii au devenit
pãrþi la Convenþia privind privilegiile ºi imunitãþile Naþiunilor Unite  Croaþia la 12 octombrie 1992, Slovenia
la 6 iulie 1992, F.Y.R.O.M. la 18 august 1993; la Convenþia privind relaþiile diplomatice, ca ºi la cea privind
relaþiile consulare au devenit pãrþi, pe calea Declaraþiilor de succesiune, Croaþia la 12 octombrie 1992,
Slovenia la 6 iulie 1992, invocând semnarea ºi ratificarea acestei convenþii de cãtre Federaþia Iugoslavã în
1961 ºi, respectiv, 1963; la Convenþia asupra relaþiilor consulare a devenit parte la 1 septembrie 1993 ºi
Bosnia-Herþegovina. La Pactul cu privire la drepturile civile ºi politice Croaþia a devenit parte, pe calea
Declaraþiei de succesiune, la 12 septembrie 1992, Slovenia la 6 iulie 1992, iar Bosnia-Herþegovina la 1 septembrie 199228. De asemenea, au devenit pãrþi la Convenþia asupra dreptului mãrii din 1982, pe cale de
succesiune, Bosnia-Herþegovina (1994), Croaþia (1995), Slovenia (1995), F.Y.R.O.M. (1994) etc.29
În legãturã cu practica noilor state desprinse din ex-Federaþia Iugoslavã observãm, în primul rând, cã
dacã la tratatele multilaterale al cãror depozitar este Secretarul General al O.N.U. noile state s-au folosit de
statutul juridic al predecesorului lor (Federaþia Iugoslavã), la tratatele bilaterale ale acestora cu statele vecine
sau cu alte state s-a procedat, în general, la încheierea de noi acorduri. În al doilea rând, remarcãm cã, spre
deosebire de dezmembrarea federaþiei sovietice, caz în care atribuþiile ex-U.R.S.S. au fost, în general, preluate
de Rusia, în situaþia Iugoslaviei, exceptând calitatea de parte la o serie de tratate multilaterale, nu a existat o
recunoaºtere generalã a succesiunii noilor state apãrute faþã de fosta Federaþie Iugoslavã30.
În doctrinã31 se menþioneazã totuºi acordurile încheiate de R.F.I. cu Macedonia (8 aprilie 1996), Croaþia (1
august 1996) ºi Bosnia-Herþegovina (3 octombrie 1996), prin care a avut loc o recunoaºtere reciprocã de state.
Pe aceastã linie, Comisia de arbitraj, instituitã în cadrul Conferinþei pentru pace în Iugoslavia, în Avizul nr. 4
din 4 iulie 1992, având prilejul sã se pronunþe asupra regulilor relative la succesiunea statelor între R.F. Iugoslavia
ºi noile state apãrute pe teritoriul Iugoslav, a dovedit prudenþã, estimând cã în negocierile lor statele trebuie
sã se strãduiascã sã ajungã la un rezultat echitabil, întemeindu-se pe principiile convenþiilor din 1978 ºi 1983
ºi pe regulile pertinente ale dreptului internaþional cutumiar, þinând seama pe deplin de egalitatea în drepturi
ºi îndatoriri între state faþã de dreptul internaþional32.
C.I.J. în hotãrârea sa din 11 iulie 1996, în speþã referitoare la aplicarea Convenþiei privind prevenirea ºi
reprimarea crimei de genocid, care opunea Bosnia-Herþegovina ºi Iugoslavia, a apreciat cã Iugoslavia este
legatã prin dispoziþiile Convenþiei din 1951, dar a ezitat sã se pronunþe asupra susþinerii cã R.F.I. ar fi
continuatoarea fostei R.S.F. Iugoslavia33. Curtea nu a împãrtãºit nici opinia Bosniei-Herþegovina, care ºi-a
susþinut legitimitatea procesualã argumentând cã ar exista o regulã cutumiarã de succesiune automatã la
tratatele privind protecþia drepturilor omului34.

3.3. Cazul Cehoslovaciei
Disoluþia Republicii Federative Cehe ºi Slovace s-a produs în mod amiabil. În aceeaºi zi, la 1 ianuarie
1993, ºi-au proclamat independenþa atât Republica Cehã, cât ºi Republica Slovacã. Ambele state, pe baza
noilor Constituþii, au prevãzut preluarea integralã a angajamentelor internaþionale ale fostei Republici
Cehoslovace. Ele au încheiat o serie de tratate ºi acorduri reglementând numeroase probleme, de la libera
circulaþie a cetãþenilor celor douã state pe teritoriul lor pânã la problemele monetare comune.
Cele douã state succesoare au ratificat Carta O.N.U., devenind simultan membre în O.N.U., la 19 ianuarie
1993. Pentru instituþiile specializate s-a dovedit cã dreptul organizaþiilor internaþionale a avut prevalenþã
asupra dreptului succesiunii statelor la tratate, în sensul cã cele douã state noi au fost admise fiecare în parte
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ca membri potrivit actelor constitutive ºi nu pe baza unei propuneri fãcute de Cehia ºi Slovacia prin care ele
îºi împãrþeau calitatea de state continuatoare între diferite organizaþii internaþionale35.
Repartiþia drepturilor ºi obligaþiilor fostei Cehoslovacii s-a realizat de cãtre F.M.I. pe o bazã de 69,61%
pentru Cehia ºi 30,39% pentru Slovacia36.

4. Reflecþii asupra raporturilor României cu noile state apãrute dupã destrãmarea fostelor
federaþii din Europa de Sud-Est
În decembrie 1989 România ºi-a exprimat dorinþa de a continua angajamentele internaþionale anterioare37
care corespundeau intereselor naþionale ºi nu aveau legãturi directe cu orientãrile fostului regim.
În raporturile bilaterale, fiind vorba de relaþii directe, este esenþialã voinþa statelor succesoare de a continua anumite raporturi anterioare, pe baza propriei lor suveranitãþi, avându-se în vedere tocmai interesul ºi
utilitatea menþinerii unor asemenea angajamente. Ca atare, România, în raporturile cu noile state independente,
apãrute ca urmare a destrãmãrii fostelor federaþii, s-a orientat spre examinarea, în colaborare cu statele care
s-au confruntat cu probleme de succesiune, a stadiului înþelegerilor internaþionale anterioare, hotãrând fie
continuarea acestora, fie încetarea aplicãrii lor38.
Referindu-ne la o primã categorie de raporturi bilaterale, relevãm, de pildã, continuarea unor tratate
bilaterale a cãror obligativitate era neîndoielnicã pentru noile autoritãþi  ceea ce rezultã din chiar textul
convenþiilor încheiate ulterior, care aratã cã, la intrarea în vigoare a prezentei convenþii, îºi înceteazã
valabilitatea convenþia anterioarã39. În aceastã categorie intrã ºi unele tratate de cooperare economicã, tehnicoºtiinþificã, din domeniul turismului, navigaþiei etc. În ce priveºte problemele generate de asemenea tratate de
cooperare, relevãm, între altele, douã acte juridice semnificative: Protocolul româno-ceh privind acordurile
internaþionale încheiate între România ºi ex-Cehoslovacia, care erau în vigoare la 31 decembrie 1992, semnat
la 26 mai 1995, ºi Protocolul româno-macedonean privind cadrul juridic bilateral din 8 martie 1996. Prin
aceste protocoale, pe bazã de liste separate, s-au stabilit în mod distinct tratatele care rãmâneau în vigoare
pânã la încheierea unor noi acorduri (anexa nr. 1) ºi tratatele a cãror existenþã înceta la data intrãrii în vigoare
a protocoalelor respective (anexa nr. 2)40.
Într-o a doua categorie de tratate care au fost preluate, dar nu integral, ci cu modificãrile necesare, sunt
incluse tratatele de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate41.
O a treia categorie de înþelegeri internaþionale include acordurile care ºi-au pãstrat valabilitatea, dar
desfãºurarea lor necesitã renegocierea condiþiilor ce stau la baza acestora. Este, de pildã, cazul Convenþiei
guvernamentale româno-sovietice semnatã la Moscova la 29 decembrie 1986 privind construirea combinatului
minier de îmbogãþire a minereurilor acide cu conþinut de fier de la Krivoi Rog (Ucraina).
A existat ºi o a patra categorie de înþelegeri internaþionale, care, fiind incompatibile cu noile realitãþi
instaurate dupã 1989, au fost denunþate de statul român (erau înþelegeri încheiate de fosta conducere fãrã
cunoºtinþa Ministerului Afacerilor Externe). De asemenea, România a retras rezervele ºi declaraþiile interpretative formulate în trecut la unele convenþii ºi documente internaþionale privind drepturile omului.
Din cele ce precedã rezultã cã poziþia României este, în general, de acceptare a continuitãþii tratatelor
încheiate de statele predecesoare, a cãror obligativitate a fost preluatã de statele succesoare.
În contextul acestei reþele dense, complexe, cu multiple ramificaþii de tratate, acorduri ºi multe alte
angajamente internaþionale, ne întrebãm care este situaþia raporturilor bilaterale ale României cu Republica
Moldova la cea de-a 15-a aniversare a sa ?42
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 27 august 1991 Declaraþia de Independenþã a Republicii
Moldova, prin care solicitã tuturor statelor, guvernelor ºi lumii recunoaºterea independenþei sale ºi îºi exprimã
dorinþa de a stabilii relaþii cât mai diversificate cu toate statele, adreseazã O.N.U. cererea de a fi admisã ca
membru în O.N.U. ºi în instituþiile sale specializate ºi alte asemenea cerinþe pe cât de fireºti, pe atât de
necesare Republicii Moldova ca stat nou, suveran ºi independent.
Pe aceeaºi datã, 27 august 1991  dupã cum am arãtat,  Guvernul României a emis Declaraþia de
recunoaºtere a Republicii Moldova. În timp, România a stabilit relaþii diplomatice ºi consulare cu Republica
Moldova ºi, începând din 1992, a încheiat cu aceasta o serie de acorduri, tratate ºi alte înþelegeri internaþionale
(dintre care am reþinut ca fiind mai importante 14 instrumente juridice), constituind cadrul juridic bilateral
privind cooperarea în diferite domenii, cum sunt: învãþãmântul ºi cultura, protejarea investiþiilor ºi evitarea
dublei impuneri, transporturile, navigaþia, turismul, cooperarea economicã ºi tehnico-ºtiinþificã etc.
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Totuºi, din evantaiul desfãºurat al acestor înþelegeri lipseºte tocmai ceea ce ar trebui sã fie suportul trainic
ºi fundamental al tuturor înþelegerilor ºi raporturilor bilaterale româno-moldovene, în speþã Tratatul de
prietenie, bunã vecinãtate ºi cooperare, care ar configura o altã orientare relaþiilor bilaterale dintre cele douã
state ºi poate ar deschide cãi noi ºi pentru reglementarea altor probleme în aceastã parte a lumii.
În legãturã cu încheierea tratatului de bazã cu Republica Moldova se aduc în discuþie consecinþele Pactului
Ribbentrop-Molotov, inclusiv ale protocoalelor secrete. În aceastã privinþã ne limitãm la a remarca, în primul
rând, cã pe parcursul rãzboiului atât conþinutului Pactului, cât ºi consecinþele acestuia au fost supuse unor
modificãri radicale ºi, în al doilea rând, cã Tratatul de pace semnat la Paris la 19 februarie 1947 între România
ºi Puterile Aliate (11 state) ºi Asociate prevede în preambul cã tratatul de pace va reglementa, în conformitate
cu principiile de justiþie, chestiunile aflate încã în suspensie în urma evenimentelor de rãzboi.
Partea I din tratat, care se ocupã de Frontiere, cuprinde numai douã articole. Primul în alin. 1 se referã la
frontierele României în ansamblu, iar alin. 2 dispune cã Frontiera sovieto-românã este astfel fixatã în conformitate
cu Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 ºi cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945.
Art. 2 din Tratat prevede cã Hotãrârile Sentinþei de la Viena din 30 august 1940 sunt declarate nule ºi
neavenite. Frontiera dintre România ºi Ungaria este restabilitã prin articolul de faþã astfel cum exista la
1 ianuarie 1938.
Rezultã aºadar, în mod clar, cã voinþa puterilor aliate ºi asociate exprimatã printr-un tratat multilateral
solemn ºi, pânã la urmã, ºi a României a fost de a confirma situaþia existentã la 28 iunie 1940 (când Pactul
Ribbentrop-Molotov era în vigoare), iar pentru partea de apus, dimpotrivã, din voinþa aceloraºi pãrþi, Dictatul
de la Viena a fost declarat nul ºi nulitatea sa a fost pusã în acþiune prin restabilirea frontierei în situaþia din
1 ianuarie 1938. Acest Tratat de pace este în vigoare ºi, ca orice tratat de pace, este încheiat pe termen
nelimitat, producând drepturi ºi obligaþii pentru România, al cãrei guvern s-a obligat sã-l execute (articolul
unic din Legea nr. 304 de ratificare a Tratatului).
Apariþia Republicii Moldova ca stat nou, independent, prin desprinderea de U.R.S.S., a însemnat, conform principiilor de drept internaþional (cutumiar ºi convenþional) al succesiunii, douã soluþii certe: 1) Republica Moldova a înlocuit fosta federaþie pe partea de teritoriu pe care îl ocupã ºi în prezent, corespunzãtor
diminuîndu-se teritoriul fostei federaþii; 2) succesiunea de state nu afecteazã frontierele stabilite printr-un
tratat, precum ºi nici obligaþiile ºi drepturile referitoare la regimul de frontierã sau alte regimuri teritoriale
(art. 11 ºi 12 din Convenþia privind succesiunea la tratate, 1978).
Republica Moldova substituindu-se în teritoriu ex-U.R.S.S., înseamnã în mod automat cã Tratatul de
pace din 1947, care consfinþeºte frontiera între România ºi Uniunea Sovieticã, a devenit dupã dezmembrarea
U.R.S.S. un tratat cu privire la frontiera între Republica Moldova ºi România.
Reþinem ºi faptul cã C.I.J., în speþã privind Barajul Gabcikovo - Nagyamaros43, a fundamentat soluþia pe
baza unei reguli general admise, consacrate tocmai de art. 11 ºi 12 ale Convenþiei din 1978, cã tratatele de
frontierã ºi cele care stabilesc un regim teritorial nu sunt afectate de succesiunea statelor.
Subliniem, tototdatã, cã tendinþa actualã de dezvoltare în dreptul internaþional general urmeazã aceeaºi
linie, marcatã de Convenþia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor, care în art.62 prevede cã schimbarea
fundamentalã a împrejurãrilor nu poate fi invocatã de cãtre un stat ca motiv pentru a pune capãt sau a se
retrage dintr-un tratat care stabileºte o frontierã.
Mai mult, Actul final de la Helsinki (1975), confirmând soluþia, consacrã ca principiu fundamental
inviolabilitatea frontierelor, care nu vor putea fi modificate decât prin mijloace paºnice ºi de comun acord.
Mai recent, cele douã declaraþii adoptate în cadrul Comunitãþii Europene (1991), între condiþiile stabilite
pentru recunoaºterea noilor state din Europa de Est ºi fosta U.R.S.S., includ ºi respectarea inviolabilitãþii
tuturor frontierelor, ca ºi rezolvarea problemelor privind succesiunea statelor prin acord comun.
În concluzie, faþã de cele ce precedã, ne exprimãm convingerea cã în conformitate cu normele dreptului
internaþional, þinând seama în special de principiul egalitãþii în drepturi, al independenþei ºi integritãþii
teritoriale, precum ºi de principiul inviolabilitãþii frontierelor, de cerinþele convieþuirii paºnice, de interesele
naþionale ale ambelor state, România ºi Republica Moldova vor fi în mãsurã  într-un viitor cât mai apropiat
 sã încheie tratatul de bazã ºi sã rezolve ºi alte probleme aferente.
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CODIFICAREA REGULILOR CU PRIVIRE LA REPREZENTAREA
STATELOR ÎN RELAÞIILE LOR CU ORGANIZAÞIILE INTERNAÞIONALE
Natalia CHIRTOACÃ,
doctor în drept, conferenþiar universitar,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
La reconnaissance du rôle de plus en plus important de la diplomatie multilatérale, comme et les résultats
obténus dans l’œuvre de codification et de développement du droit international dans la sphère des relations
bilatérales, ont influencé sur l’adoption du texte de la Convention concernant la répresentation des Etats
dans les relations avec les organisations internationales universelles:
Cette convention represente une codification, même qu’une développement progréssive du droit international.
Recunoaºterea rolului din ce în ce mai important al diplomaþiei multilaterale, precum ºi rezultatele obþinute
în opera de codificare ºi dezvoltare a dreptului internaþional în sfera relaþiilor bilaterale1 au condus la convocarea
unei Conferinþe a Naþiunilor Unite cu privire la reprezentarea statelor în relaþiile lor cu organizaþiile
internaþionale.
Aceastã Conferinþã a fost convocatã în baza hotãrârii Adunãrii Generale a O.N.U. ºi þinutã la Viena în
perioada 4 februarie - 14 martie 1975, la ea participând 81 de state în calitate de membri cu drepturi depline
ºi douã state (Iran ºi Portugalia) în calitate de observatori. Pentru examinare a fost prezentat un proiect de
articole, pregãtit de cãtre Comisia de Drept Internaþional, acþiune începutã încã în 1962 la cea de-a XIV-a
sesiune a Comisiei.
Conferinþa s-a încheiat cu adoptarea textului Convenþiei cu privire la reprezentarea statelor în relaþiile lor
cu organizaþiile internaþionale universale. Prin adoptarea acestei Convenþii a fost finalizatã, practic, opera de
codificare a dreptului diplomatic în ansamblul sãu2.
Obiectivul Conferinþei a fost de a elabora reguli menite sã guverneze relaþiile dintre state ºi organizaþiile
internaþionale, sã defineascã în termeni clari statutul reprezentanþilor statelor în organizaþiile internaþionale,
în scopul de a le asigura egalitatea completã cu agenþii diplomatici tradiþionali.
Textul Convenþiei este astfel structurat încât sã trateze separat ºi sistematic statutul juridic, imunitãþile ºi
privilegiile misiunilor permanente ale statelor pe lângã organizaþiile internaþionale universale ºi ale
reprezentanþilor lor, precum ºi ale delegaþiilor la organele acestor organizaþii ºi la conferinþele internaþionale.
Totodatã, pentru prima oarã în practica dreptului internaþional, în Convenþie au fost formulate norme privind
statutul juridic, privilegiile ºi imunitãþile observatorilor permanenþi pe lângã organizaþiile internaþionale,
precum ºi ale observatorilor la organe ºi la conferinþe internaþionale.
Prevederile acestei Convenþii au fost criticate pe diverse motive: unele delegaþii ar fi examinat problemele
numai din punctul de vedere al statului trimiþãtor, ignorând interesele legitime ale statului de sediu. Practic,
a fost impus un regim de privilegii ºi imunitãþi mult mai larg decât cel pe care statul de sediu este dispus
sã-l conceadã. Statele de sediu au fost dezamãgite de rezultatul conferinþei, deoarece au primit o protecþie
insuficientã3.
Considerãm cã statele de sediu, înaintându-ºi propunerile lor de a reduce imunitãþile ºi privilegiile atât ale
misiunilor permanente, cât ºi ale delegaþilor la organele organizaþiilor internaþionale ºi la conferinþele
internaþionale, nemaivorbind de cele ale observatorilor, încercau sã ignore, în mod evident, faptul cã ºi ele
sunt state trimiþãtoare ºi, prin urmare, trebuie sã fie interesate de asigurarea imunitãþilor cuvenite misiunilor
ºi delegaþiilor proprii.
Convenþia cu privire la reprezentarea statelor în relaþiile lor cu organizaþiile internaþionale cu caracter universal se aplicã reprezentãrii statelor în relaþiile lor cu orice organizaþie internaþionalã cu caracter universal ºi
reprezentãrii lor la conferinþele convocate de o asemenea organizaþie, în cazul în care Convenþia a fost acceptatã
de statul gazdã ºi Organizaþia aplicã Convenþia, comunicând acest lucru Secretarului General al O.N.U.
Aceastã Convenþie îºi limiteazã aplicaþiunea sa normalã la organizaþiile internaþionale cu caracter universal ºi la conferinþele la care aceste organizaþii sunt invitate. Însã nici o dispoziþie a acestei Convenþii nu se
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opune încheierii de acorduri între state sau între state ºi organizaþii internaþionale având ca obiect sã facã
Convenþia aplicabilã, în totalitate sau în parte, organizaþiilor internaþionale sau conferinþelor, altele decât
cele menþionate mai sus4. Convenþia reprezintã atât o codificare, cât ºi o dezvoltare progresivã a dreptului
internaþional.
Convenþia de la Viena din 1975 reglementeazã activitatea a patru forme de organe ale relaþiilor externe,
realizând reprezentarea statelor în relaþiile cu organizaþiile internaþionale sau în cadrul conferinþelor
internaþionale. Acestea sunt:
 misiunile permanente ale statelor pe lângã organizaþiile internaþionale;
 misiunile permanente de observatori pe lângã organizaþiile internaþionale;
 delegaþiile statelor la organele organizaþiilor internaþionale ºi la conferinþele internaþionale;
 delegaþiile de observatori la organele organizaþiilor internaþionale ºi la conferinþele internaþionale.
Cel mai important dintre aceste organe este acela al misiunilor permanente ale statelor pe lângã organizaþiile
internaþionale. Convenþia le defineºte ca misiuni de reprezentare ºi cu caracter permanent, care se înfiinþeazã
de cãtre statele membre pe lângã organizaþii. Sub acest aspect, organizaþiile internaþionale apar ca titulare ale
unui drept de legaþie pasivã, deoarece primesc reprezentanþii statelor acreditaþi sau trimiºi. Ele nu dispun
însã de un drept reciproc de legaþie, posibilitatea pe care o au unele organizaþii internaþionale de a trimite pe
teritoriul statelor membre funcþionarii lor pentru a îndeplini anumite atribuþii neputând fi asimilatã cu dreptul
de legaþie activã.
Participarea statelor membre la activitãþile organizaþiilor internaþionale constituie o prerogativã suveranã
a statelor respective, fiind de atributul lor sã decidã dacã sã ia sau nu parte la acestea ºi în ce formã. Deºi
modul de participare a statelor la activitãþile organizaþiilor este determinat prin decizia statului în cauzã, se
face totuºi într-un anumit cadru instituþional. Deci, trebuie luate în considerare ºi regulile aplicabile în acea
organizaþie internaþionalã, deoarece activitãþile organizaþiei se desfãºoarã dupã anumite reguli, care au fost
instituite sau acceptate de statele respective, ele constituind cadrul stabilit.
În privinþa reprezentãrii la sesiunile organizaþiei se aplicã principiul potrivit cãruia fiecare stat este liber
sã aleagã persoanele care urmeazã sã-l reprezinte într-un anumit organism internaþional. Însã, cu toate acestea,
regulile organizaþiei pot cuprinde criterii dupã care statele urmeazã sã se conducã în alegerea acestor persoane.
În alte cazuri, actul constitutiv poate, în mod deliberat, sã tindã a asigura reprezentarea naþionalã la un
anumit nivel, astfel încât sã dea posibilitatea ca activitatea organizaþiei sã primeascã gradul necesar de atenþie
ºi de colaborare.
Delegaþii trimiºi de guverne la organizaþiile internaþionale, în principiu, reprezintã statul care i-a numit ºi
exercitã funcþii care au multe puncte comune cu funcþiile îndeplinite la conferinþele internaþionale, precum ºi
de cãtre misiunile diplomatice permanente: salvgardarea ºi promovarea intereselor naþionale prin negocieri,
discuþii ºi observaþii, potrivit cu instrucþiunile oficiale.
Totuºi, sarcina pe care o au aceºtia nu poate fi identificatã cu executarea directã ºi imediatã a politicii naþionale,
pentru cã realizarea obiectivelor organizaþiei cere ca sã fie acordatã atenþie intereselor ca un tot întreg.
Un aspect aparte al reprezentãrii statelor îl constituie înfiinþarea de misiuni permanente la sediul organizaþiei
internaþionale respective.
Misiunea permanentã este organul unui stat membru al organizaþiei internaþionale, înfiinþatã de acesta
pentru a fi reprezentat în aceastã organizaþie ºi a menþine relaþiile între ea ºi acest stat5. Misiunile permanente
sunt folosite de state pentru a fi în mãsurã sã urmãreascã ºi sã influenþeze, îndeaproape ºi permanent, lucrãrile
ºi activitatea organizaþiei.
Practica statelor de a înfiinþa misiuni permanente la sediul organizaþiei internaþionale este relativ recentã.
Instituþia misiunii permanente a apãrut ca urmare ºi în strânsã legãturã cu cea a organizaþiei internaþionale, a
evoluat ºi s-a conturat în paralel cu aceasta din urmã.
Apariþia misiunilor permanente se situeazã în primii ani ai Societãþii Naþiunilor, deºi existenþa lor nu era
câtuºi de puþin prevãzutã în Pact. Polonia a fost þara care a înfiinþat pentru prima oarã o misiune permanentã,
începând cu anul 1920. Exemplul a fost urmat de un numãr mare de state. Nici fondatorii O.N.U. nu au
acordat o importanþã specialã problemei misiunilor permanente. Deºi Carta conþine o referire la acest subiect,
prevãzând cã fiecare membru al Consiliului de Securitate va avea întotdeauna un reprezentant la sediul
organizaþiei, este evident cã autorii Cartei nu s-au gândit la misiunile permanente în perspectiva activitãþii
globale a O.N.U.
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O etapã importantã în istoria misiunilor permanente a fost adoptarea la 3 decembrie 1948 a Rezoluþiei
257 (III), prin care se consacrã denumirea oficialã de misiune permanentã ºi de reprezentant permanent
la O.N.U.6 Instituþia misiunii permanente nu este menþionatã ca atare în convenþii  constituþiile organizaþiilor
internaþionale sau convenþiile generale privind privilegiile ºi imunitãþile organizaþiilor internaþionale, cu
excepþia Convenþiei de la Viena din 1975. Trebuie sã observãm cã nici acordurile de sediu încheiate de
Elveþia cu O.N.U. ºi instituþiile sale specializate nu menþioneazã aceste misiuni. Aceastã lacunã a fost înlãturatã
printr-o decizie a Consiliului federal elveþian din 1948, care a asimilat delegaþii permanenþi cu membrii
misiunilor diplomatice de rang echivalent acreditaþi la Berna.
Deºi similarã cu misiunea diplomaticã permanentã, misiunea permanentã pe lângã organizaþia internaþionalã
constituie o instituþie distinctã faþã de prima, originalitatea ei decurgând din urmãtorii factori:
 faptul cã organizaþiile internaþionale nu posedã teritoriu face ca misiunile permanente sã-ºi exercite
activitãþile pe teritoriul statului de sediu. Ca urmare, raporturile nu sunt bilaterale, adicã numai între organizaþia
internaþionalã ºi misiune, ci triangulare, pentru cã la raport ia parte ºi statul de sediu;
 rolul unei misiuni permanente este asigurarea legãturii între statul pe care îl reprezintã ºi organizaþia
internaþionalã, ºi nu stabilirea ºi menþinerea relaþiilor cu statul de sediu;
 participând la mecanismele de luare a deciziilor în organizaþiile internaþionale, misiunea permanentã
contribuie la instituþionalizarea progresivã ºi dezvoltarea sa organizaþionalã, exercitând, totodatã, o influenþã
care permite aprecierea rolului lor în procesul de integrare internaþionalã;
 în privinþa relaþiilor reprezentanþilor permanenþi cu guvernele trimiþãtoare, fiecare misiune trebuie sã
concilieze douã obiective diferite: reprezentarea guvernului trimiþãtor ºi promovarea politicii naþionale în
cadrul organizaþiei la care este trimisã, pe de o parte, ºi extinderea propriilor funcþii în procesul apropierii
dintre guvernul trimiþãtor ºi organizaþia respectivã, pe de altã parte;
 în virtutea sarcinilor lor, reprezentanþii permanenþi sunt diplomaþi de tip nou, acreditaþi pe lângã organizaþii
internaþionale;
 calitatea de reprezentant permanent se poate acorda unui diplomat bilateral la post în localitatea unde
organizaþia îºi are sediul.
În privinþa creãrii de misiuni permanente pe lângã o organizaþie internaþionalã se aplicã principiul potrivit
cãruia înfiinþarea poate avea loc numai dacã regulile organizaþiei o permit. Dacã regulile o permit, statul respectiv, în virtutea calitãþii sale de membru, este îndreptãþit sã-ºi exercite reprezentarea în limitele stabilite prin
actul constitutiv. De asemenea, dacã regulile organizaþiei o permit, un stat care nu este membru al organizaþiei
poate înfiinþa pe lângã aceasta o misiune permanentã de observatori7. Trebuie sã menþionãm cã înfiinþarea de
misiuni permanente nu are un caracter obligatoriu, acesta fiind un drept al statului, ºi nu o obligaþie.
Pentru a înfiinþa o misiune permanentã, statul membru al organizaþiei internaþionale nu are nevoie sã
obþinã în prealabil consimþãmântul acesteia. În cazul înfiinþãrii, încetãrii etc. misiunilor permanente nu se
aplicã regulile riguroase care existã pentru misiunile diplomatice, ci reguli mult mai suple, mai flexibile.
Înfiinþarea unei misiuni permanente nu se face în baza unui acord între organizaþia internaþionalã ºi statul
pe care îl reprezintã, ci prin actul de voinþã al statului în cauzã. Deci, crearea unei misiuni permanente este
rodul unui act unilateral al statului membru. Libertatea statelor membre de a înfiinþa asemenea misiuni
decurge din douã împrejurãri:
 organizaþia internaþionalã nu se poate opune, deoarece este interesatã în existenþa misiunilor permanente,
care îi uºureazã activitatea;
 dacã un stat poate înfiinþa o misiune, în virtutea egalitãþii în drepturi care existã între membrii unei
organizaþii, toate celelalte state pot face acelaºi lucru.
Nici statul de sediu nu se poate opune la înfiinþarea unei astfel de misiuni, chiar dacã ar invoca faptul cã
nu recunoaºte sau nu întreþine relaþii diplomatice cu statul respectiv, deoarece aceste inconveniente au fost
avute în vedere la acceptarea înfiinþãrii organizaþiei respective pe teritoriul sãu. Organizaþia internaþionalã
este obligatã sã notifice statului de sediu înfiinþarea unei misiuni permanente a unui stat strãin, însã acest stat
nu poate ridica obiecþii în ceea ce priveºte înfiinþarea misiunii.
O situaþie diferitã apare în cazul înfiinþãrii unei misiuni permanente de cãtre un stat nemembru. Atunci
când un stat nemembru este interesat în urmãrirea lucrãrilor unei anumite organizaþii internaþionale, el poate
proceda la înfiinþarea unei misiuni de observator la aceastã organizaþie. Deºi orice organizaþie este interesatã
ca activitatea ei sã fie cunoscutã ºi de alte state decât cele care sunt membre, nu este exclus ca în anumite
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situaþii sã existe obiecþii în acest sens. Statul de sediu, la rândul lui, se poate opune, pentru cã angajamentul
asumat nu este la fel de categoric ca în cazul statelor membre ale organizaþiei8.
Structura ºi mãrimea efectivului unei misiuni permanente depind de importanþa statului pe care îl reprezintã,
de importanþa organizaþiei pe lângã care activeazã, de atenþia pe care o acordã statul respectiv acelei organizaþii,
precum ºi de circumstanþele ºi condiþiile existente în statul de sediu9. Mãrimea efectivului este stabilitã de
statul care înfiinþeazã misiunea, care nu trebuie sã depãºeascã limita a ceea ce este rezonabil ºi normal, statul
de sediu neavând dreptul de a cere o limitare. Totuºi, statele de sediu sunt preocupate de posibilitatea de a
exercita un control asupra mãrimii misiunilor permanente.
În privinþa organizãrii interne, misiunea permanentã se aproprie foarte mult de misiunile diplomatice
clasice. Acestea pot avea birouri specializate pe categoriile de probleme de care se ocupã. Structura misiunilor
variazã de la organizaþie la organizaþie, precum ºi de la stat la stat, neexistând uniformitate.
În ce priveºte structura personalului unei misiuni permanente, trebuie sã menþionãm cã în afarã de ºeful
misiunii, aceasta poate cuprinde personal cu rang de agenþi diplomatici (personal diplomatic), personal
administrativ ºi tehnic ºi personal de serviciu20.
De obicei, misiunea permanentã este condusã de un ambasador, numit reprezentant permanent. Alegerea
unei persoane pentru a reprezenta un stat la o organizaþie internaþionalã aparþine ordinii juridice a statului
trimiþãtor. Întrucât misiunea permanentã are rolul de a reprezenta statul sãu la organizaþia internaþionalã, în
practicã, acelaºi diplomat este acreditat ºi ca reprezentant al sãu în cel mai important organ permanent.
Reprezentanþii permanenþi sunt desemnaþi fie de cãtre ºeful de stat sau de guvern la propunerea Ministerului
de Externe, fie de cãtre ministrul de externe. Practica în acest domeniu este similarã diplomaþiei bilaterale.
Trebuie sã menþionãm cã în cazul unei misiuni permanente nu se pune problema ca ºeful misiunii sã fie
persona grata organizaþiei ºi nici problema obþinerii agrementului.
Acreditându-ºi reprezentantul la organizaþia internaþionalã respectivã, un stat membru nu face decât sã-ºi
exercite dreptul sãu de participare la lucrãrile acesteia.
Procedura agrementului nu se pune nici din punctul de vedere al statului de sediu, pentru cã acesta este
terþ în raporturile care se stabilesc între statul trimiþãtor ºi organizaþia internaþionalã. Cu toate acestea, atât
statul de sediu, cât ºi organizaþia internaþionalã deþin un anumit control asupra persoanei care face parte din
misiunea permanentã. De aceea statul trimiþãtor este obligat sã comunice Secretarului organizaþiei numele ºi
calitãþile ºefului misiunii, precum ºi sosirile ºi plecãrile oricãrei persoane aparþinând unei misiuni, care, la
rândul lui, le va transmite statului de sediu.
Deºi nu i se cere agrementul, statul de sediu are totuºi posibilitatea sã obiecteze la numirea unui reprezentant
pe care nu-l agreeazã. Dacã statul trimiþãtor nu þine seama de obiecþii, statul de sediu va putea sã-l expulzeze
pe reprezentantul respectiv. Aceastã procedurã a agrementului existã totuºi în cazul C.E.E., unde aproape
toate misiunile permanente provin din statele membre.
Cu excepþia ºefilor de stat ºi de guvern, precum ºi a miniºtrilor de externe care, în conformitate cu
practica stabilitã, nu au nevoie sã facã dovada împuternicirii de a-ºi reprezenta statele, un reprezentant acreditat
sau trimis la o reuniune a unei organizaþii internaþionale trebuie, în mod normal, sã prezinte un document 
scrisori de acreditare sau depline puteri  care sã ateste faptul cã este abilitat sã-ºi reprezinte þara. Însã pentru
îndeplinirea unor funcþii speciale ºi cu ocazii speciale, reprezentantul permanent trebuie sã aibã o legitimaþie
distinctã ºi specificã. Procedura legitimãrii îi vizeazã ºi pe alþi membri ai misiunii permanente care îndeplinesc
funcþii diplomatice, aceasta fãcându-se prin notificare.
ªeful misiunii permanente trebuie sã aibã scrisori de acreditare care emanã de la ºeful de stat sau de
guvern sau de la ministrul afacerilor externe al statului trimiþãtor ºi sunt adresate organului executiv al
organizaþiei  Secretarul general sau Directorul general.
Deºi Secretarul general îndeplineºte unele funcþii subsidiare, inclusiv primirea scrisorilor de acreditare
de la reprezentanþii permanenþi care vin la o scurtã ceremonie organizatã de secþia protocol al Secretarului
O.N.U., totuºi reprezentanþii permanenþi sunt acreditaþi la organizaþie însãºi, deoarece aceºtia nu fac decât sã
transmitã scrisorile de acreditare Secretarului general, nefiind vorba de o veritabilã acreditare.
Cel mai frecvent întâlnitã în cazul misiunilor permanente este acreditarea multiplã11. Deseori se întâmplã
ca reprezentantul permanent sau un alt membru al misiunii sã fie, în acelaºi timp, ºeful sau membru al
misiunii diplomatice din statul de sediu ori dintr-un stat terþ. Convenþia de la Viena din 1961 prevede, în
articolul 3, o asemenea posibilitate: Un ºef de misiune sau un membru al personalului diplomatic al misiunii
poate reprezenta statul acreditant pe lângã orice organizaþie internaþionalã.
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Este posibil însã ca mai multe state sã acrediteze aceeaºi persoanã ca reprezentant permanent, dupã cum
este posibil ca aceeaºi misiune permanentã sã fie acreditatã pe lângã mai multe organizaþii internaþionale12.
Activitatea misiunilor permanente se concretizeazã în funcþiile pe care le au de îndeplinit acestea13, funcþii
ce constau în: asigurarea reprezentãrii statului trimiþãtor la organizaþia respectivã; menþinerea legãturii între
statul trimiþãtor ºi organizaþia în cauzã; purtarea de negocieri cu organizaþia respectivã ºi în cadrul acesteia;
informarea privind activitãþile din organizaþie ºi raportarea asupra acestora guvernului statului trimiþãtor;
asigurarea participãrii statului trimiþãtor la activitãþile organizaþiei; protecþia intereselor statului trimiþãtor la
organizaþie; promovarea realizãrii scopurilor ºi principiilor organizaþiei în cooperare cu organizaþia ºi în
cadrul acesteia.
În funcþie de mãrimea ºi influenþa þãrii respective, rolul misiunii este sã asigure, în mãsura posibilului,
aprobarea de rezoluþii într-o formã cât mai acceptabilã pentru acea þarã ºi sã informeze ministerul afacerilor
externe despre poziþia altor state.
Chiar dacã funcþiile misiunii permanente sunt aproximativ aceleaºi ca ºi a misiunilor diplomatice, totuºi
funcþiile misiunii permanente comportã anumite caracteristici specifice. Trebuie sã menþionãm, mai întâi, cã
unele funcþii ale misiunilor diplomatice nu sunt caracteristice misiunilor permanente, cum ar fi funcþiile
consulare ºi protecþia diplomaticã. De asemenea, ordinea de importanþã a funcþiilor unei misiuni permanente
este foarte diferitã de ordinea celor ale unei misiuni diplomatice. În cazul unei misiuni permanente, pe
primul plan se aflã funcþiile de negociere, informare ºi cooperare internaþionalã, în timp ce reprezentarea
statului trimiþãtor este cu totul secundã, iar observarea este o activitate redusã. Pentru misiunea permanentã
sunt caracteristice atribuþiile de reprezentare a statului la reuniunile de organe ale organizaþiilor. În cazul
negocierii, aceasta nu vizeazã decât arareori semnarea unui tratat, ci mai curând încercarea de înlãturare a
unor dificultãþi.
Din punctul de vedere al participanþilor la negocieri, cea mai mare parte a negocierilor nu au loc între
organizaþia internaþionalã ºi statul pe care delegaþia îl reprezintã, ci între toate statele membre, fiind, deci,
negocieri multilaterale. Acestea sunt mai ales orale ºi au tendinþa de a se face în culisele organizaþiei, iar
atunci când se fac în scris capãtã de obicei forma unor prezentãri de rezoluþii sau de amendamente la rezoluþii
ºi mai puþin de schimb de note între state.
Dacã misiunea diplomaticã se preocupã, dacã nu exclusiv, cel puþin în principal, de apãrarea intereselor
statului sãu, o misiune permanentã are ca îndatorire de bazã sã contribuie la realizarea funcþiei de dezvoltare
a cooperãrii internaþionale, încercând sã punã în armonie cu interesele statului pe care îl reprezintã idealurile
de justiþie ºi de progres internaþional care aparþin organizaþiei.
Delegaþiile permanente sunt obligate ca, în întreaga lor activitate, sã respecte legile din statul de sediu ºi
sã nu se amestece în treburile interne ale acestuia. Sancþiunea nerespectãrii acestei obligaþii este expulzarea
persoanei respective.
Funcþiile misiunii permanente de observare constau, în special, în asigurarea reprezentãrii statului trimiþãtor;
salvgardarea intereselor sale la organizaþia respectivã ºi menþinerea legãturii cu ea; informarea despre
activitãþile organizaþiei ºi raportarea asupra acestui subiect guvernului statului trimiþãtor; cooperarea cu
organizaþia ºi purtarea de negocieri cu ea.
Activitatea unei misiuni permanente poate înceta din diferite motive: retragerea misiunii permanente în
cazul în care statul trimiþãtor ajunge la concluzia cã existenþa acesteia pe lângã o organizaþie internaþionalã
nu mai prezintã interes pentru el; ruperea relaþiilor dintre organizaþie ºi un stat care nu era membru; expulzarea
unui stat membru dintr-o organizaþie.
În privinþa cauzelor de încetare a activitãþii membrilor unei misiuni permanente, trebuie sã menþionãm cã
sunt aceleaºi ca ºi în cazul membrilor unei misiuni diplomatice: schimbarea de la post, decesul, demisia etc.
Încetarea activitãþii unui membru al misiunii poate avea loc ºi prin plecarea impusã de statul de reºedinþã în
urma declarãrii lui ca persona non grata sau chiar a expulzãrii, în cazul în care acel membru ar viola obligaþiile
pe care le are în baza legilor þãrii de sediu ori ar practica spionajul. Spre deosebire de cazul unui membru al
misiunii diplomatice, în aceastã situaþie entitatea competentã pentru a-l declara persona non grata ori a-l
expulza pe membrul misiunii permanente nu este cea pe lângã care acest membru este acreditat, ci o terþã
entitate, ºi anume statul de sediu.
Pentru a evita riscul abuzului de declarãri persona non grata, este necesar ca organizaþia internaþionalã sã
fie informatã referitor la expulzare ºi la motivele ei. În cazul în care organizaþia considerã cã expulzarea este
nejustificatã, ea poate interveni pe lângã autoritãþile statului de sediu.
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În ceea ce priveºte statutul juridic al misiunilor permanente pe lângã o organizaþie internaþionalã ºi al membrilor
acestora, acesta nu este identic cu cel al misiunii diplomatice permanente. Datoritã caracterului triangular al
raporturilor pe care le presupune reprezentarea la o organizaþie, statutul misiunii se defineºte prin raportare atât
la organizaþia internaþionalã pe lângã care este acreditatã, cât ºi la statul în care îºi are sediul organizaþia respectivã.
De asemenea, trebuie sã adãugãm ºi faptul cã, pe lângã reglementarea introdusã în 197514, problema statutului
privilegiat al misiunilor permanente ºi al reprezentanþilor statelor derivã ºi din alte tratate: Constituþia organizaþiei,
convenþiile generale asupra privilegiilor ºi imunitãþilor ºi acordurile de sediu.
În asigurarea protecþiei misiunilor ºi reprezentanþilor permanenþi sunt interesaþi atât statul trimiþãtor, cât
ºi organizaþia internaþionalã, deoarece, ca ºi diplomaþii, reprezentanþii permanenþi trebuie sã aibã condiþii
pentru a-ºi exercita reprezentarea de stat în deplinã libertate. În plus, organizaþia internaþionalã poate cere ca
reprezentanþii permanenþi sã dispunã de condiþii care sã le permitã sã se consacre în totalitate formãrii ºi
exprimãrii voinþei lor.
Spre deosebire de dreptul diplomatic tradiþional, care s-a bazat pe cutumã, normele juridice în problema
imunitãþilor ºi privilegiilor ce urmeazã a fi acordate misiunilor permanente ºi reprezentanþilor statelor la
organizaþiile internaþionale sunt în primul rând convenþionale.
Fãcând o analizã a acestor tratate, putem spune cã misiunea permanentã ºi membrii ei beneficiazã, în
general, de urmãtoarele imunitãþi ºi privilegii: imunitatea de jurisdicþie, imunitatea de executare, inviolabilitatea
personalã, a sediului ºi a reºedinþei, inviolabilitatea documentelor, dreptul de a folosi codurile cifrate ºi de a
primi documente sau corespondenþã prin curieri diplomatici, fax sau prin valize diplomatice, libertatea de
deplasare, scutiri fiscale ºi vamale, privilegii ºi imunitãþi privind bagajele personale, ca ºi trimiºii diplomatici.
Inviolabilitatea localurilor misiunii permanente are un dublu sens: în sens negativ, vizeazã abþinerea din partea
statului de sediu de la orice act de autoritate în localul misiunii permanente a unui stat strãin reprezentat la o
organizaþie internaþionalã; în sens pozitiv ºi activ, desemneazã obligaþia din partea statului de sediu de a lua
mãsuri pentru a asigura protecþia sediului respectiv. Principiul general al inviolabilitãþii localului misiunii se
materializeazã într-o pluritate de prohibiþii specifice care se stabilesc în legãturã cu bunurile materiale care sunt
necesare pentru organizarea activitãþii misiunii ºi, ca atare, se aflã în localul misiunii ºi cu actele care nu pot fi
efectuate în sediul misiunii  percheziþii, descinderi ale poliþiei, sechestre, acte de executare etc.
În privinþa scutirilor fiscale, se are în vedere atât sediul misiunilor permanente, cât ºi al misiunilor de
observare ale statelor nemembre, principiul care guverneazã acest tratament fiind cel al scutirilor globale.
Referitor la jurisdicþia localã, trebuie sã subliniem cã statutul reprezentanþilor permanenþi este asimilat
statutului diplomatic. Personalul misiunii permanente are obligaþia sã respecte legile ºi regulamentele statului
gazdã ºi sã nu se amestece în treburile interne ale acestui stat. Statul gazdã poate lua mãsurile necesare
pentru propria sa protecþie.
Este de menþionat cã existã mai multe sisteme în privinþa modului de acordare a privilegiilor ºi imunitãþilor
diplomatice depline: cel aplicat la sediul O.N.U. din New York, cel al Oficiului Naþiunilor Unite de la
Geneva ºi cel aplicat organizaþiilor europene la Bruxelles ºi Luxembourg.
Documentul relevant în privinþa acordãrii imunitãþilor ºi privilegiilor la sediul O.N.U. din New York,
afarã de Cartã ºi Convenþia generalã, este Acordul de sediu încheiat între organizaþie ºi S.U.A. în 1947.
Acest acord vizeazã, în principal, reprezentanþii permanenþi ai statelor membre, prevãzând cã toþi membri
permanenþi numiþi pe lângã O.N.U. de cãtre un stat membru se vor bucura pe teritoriul S.U.A., indiferent cã
locuiesc înãuntrul sau în afara districtului administrativ, de aceleaºi privilegii ºi imunitãþi care sunt acordate
de cãtre Statele Unite trimiºilor diplomatici acreditaþi în acestea, sub rezerva condiþiilor ºi obligaþiilor
corespondente15.
Referitor la Oficiul Naþiunilor Unite de la Geneva în cazul reprezentanþilor permanenþi ai statelor membre,
s-a prevãzut, printr-o decizie a Consiliului Federal al Elveþiei din 31 martie 1948, sã li se acorde aceleaºi
privilegii ºi imunitãþi care se acordã personalului misiunii diplomatice acreditate la Berna. Pentru a beneficia
de regimul prevãzut de aceastã decizie, este necesar ca membrii misiunii sã îndeplineascã funcþiile lor la
Geneva pe o bazã permanentã.
În cazul Comunitãþilor Europene, statele de sediu sunt obligate prin acorduri sã asigure privilegiile,
imunitãþile ºi facilitãþile cutumiare reprezentanþilor statelor membre ºi personalului lor ºi imunitãþile
diplomatice cutumiare misiunilor statelor terþe acreditate la comunitãþi. Privilegiile ºi imunitãþile acordate
sunt analoge celor acordate misiunilor diplomatice acreditate în statele de sediu de cãtre respectivele state
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terþe. Dacã statul terþ nu întreþine relaþii diplomatice cu aceste þãri, misiunilor lor li se va aplica standardul de
tratament acordat de cãtre alte state membre ale Comunitãþii în care este acreditat. Reprezentanþilor permanenþi,
precum ºi membrilor familiilor lor li se recunoaºte, în general, o imunitate de jurisdicþie, la fel ca ºi agenþilor
diplomatici.
În privinþa Consiliului Europei trebuie sã menþionãm cã, prin Protocolul adiþional la Acordul general din
1949 (adoptat la 6 noiembrie 1952), s-a prevãzut cã reprezentanþii permanenþi ai statelor membre pe lângã
Consiliul Europei benficiazã de imunitãþile ºi privilegiile agenþilor diplomatici de grad echivalent (art. 4).
În general, se poate afirma cã statutul misiunilor, delegaþiilor ºi observatorilor la organizaþii internaþionale
faþã de statul gazdã (unde se aflã sediul organizaþiei respective) este similar, în ce priveºte privilegiile,
imunitãþile ºi obligaþiile de a respecta normele statutului respectiv, cu cel al misiunilor diplomatice din
cadrul relaþiilor bilaterale.
În plus, organizaþia internaþionalã sprijinã statul trimiþãtor în ce priveºte asigurarea privilegiilor ºi
imunitãþilor misiunii ºi membrilor acesteia ºi, în acelaºi timp, asistã statul gazdã în asigurarea respectãrii
obligaþiilor faþã de acesta ale misiunilor ºi membrilor lor.
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PROTECÞIA DIPLOMATICÃ ªI CONSULARÃ
A CETÃÞENILOR REPUBLICII MOLDOVA
Diana CUCOª,
doctor în drept, cercetãtor ºtiinþific superior,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Frequent changes with the national and foreign policies of the Republic of Moldova have generated a
deeper attention with the Moldovan citizens abroad.
According to the Constitution of the Republic of Moldova and other national legal provisions, citizens of
the Republic of Moldova enjoy the protection of their State both home and abroad – protection granted by
the embassies and consulates of Moldova in the foreign countries. Nowadays, it is possible to identify the
particularities of diplomatic and consular protection of Moldovan citizens inside the Commonwealth of
Independent States and protection granted to Moldovan migrant workers in Italy, Greece, Spain, Portugal,
Russian Federation, Ukraine and Israel.
Schimbãrile profunde ºi continue din cadrul politicii interne ºi externe a R.M., produse în mod special
datoritã deschiderii societãþii moldoveneºti, au necesitat acordarea unei atenþii sporite protecþiei cetãþenilor
R.M. aflaþi peste hotarele þãrii.
Extinderea ariei de contact ºi intensificarea relaþiilor dintre cetãþenii R.M. ºi cetãþenii, instituþiile publice
ºi societãþile comerciale din alte state, aceste relaþii manifestîndu-se în diferite sfere ale vieþii sociale,
economice, comerciale, turistice, culturale, ºtiinþifice, au dus la o sporire semnificativã a numãrului cetãþenilor
moldoveni aflaþi peste hotare, precum ºi a numãrului de strãini veniþi în Moldova. Numãrul cetãþenilor
moldoveni care locuiesc în prezent peste hotarele R. M. este mai mare decît oricînd în trecut. Deseori, din
cauza diferitelor împrejurãri, ei au fost supuºi unor discriminãri, iar drepturile ºi interesele lor legitime au
fost lezate. Lipsa recursurilor locale la care ar putea face apel cetãþenii lezaþi în drepturi sau existenþa unor
recursuri ineficiente au generat situaþia cînd unica metodã de reabilitare a drepturilor ºi intereselor prejudiciate
este intervenþia statului naþional. Dupã cum demonstreazã practica internaþionalã, statele preferã iniþial sã
acorde cetãþenilor sãi protecþie diplomaticã necontencioasã (protecþie diplomaticã în sensul vast al accepþiunii
sale), adicã ele intervin prin toate metodele diplomatice ºi consulare disponibile pentru a preveni sau repara
prejudiciul adus cetãþenilor sãi în urma unui delict internaþional. În cazul în care protecþia diplomaticã
necontencioasã nu atinge efectul propus sau atunci cînd delictul internaþional are drept obiect drepturi ºi
interese vitale (de exemplu, dreptul la viaþã), statul naþional are dreptul sã înainteze o acþiune în nume
propriu în faþa unui for internaþional, cum a procedat Germania în cauza LaGrand, în acest caz fiind vorba
despre protecþia diplomaticã stricto sensu.
Practica R.M. în acest domeniu este caracterizatã prin acordarea protecþiei diplomatice în sens vast, pe
care deseori ar fi mai corect sã o calificãm drept protecþie consularã. Sesizarea printr-o cerere din partea
cetãþeanului prejudiciat a reprezentanþei diplomatice acreditate pe teritoriul statului de reºedinþã unde s-a
cauzat prejudiciul serveºte drept temei pentru a cerceta cauza concretã ºi a acorda protecþie. De asemenea,
reprezentanþa diplomaticã poate sã acorde orice tip de protecþie din iniþiativã proprie. În funcþie de natura
delictului internaþional, acþiunile de protecþie vor fi coordonate în prealabil cu M.A.E.I.E. al R.M., iar în
cazul acordãrii protecþiei diplomatice stricto sensu, coordonarea acþiunilor cu M.A.E.I.E. al R.M. este un
element imperativ, care trebuie respectat de cãtre reprezentanþa diplomaticã. În rapoartele finale adresate
M.A.E.I.E., reprezentanþele diplomatice vor menþiona toate cazurile de intervenþie diplomaticã sau consularã
în favoarea cetãþenilor R.M., indiferent de caracterul dreptului încãlcat sau de volumul prejudiciului.
Constituþia Republicii Moldova [1, articolul 18] ºi Legea cetãþeniei Republicii Moldova [2, articolul 8]
prevãd cã cetãþenii R.M. beneficiazã de protecþia statului atît în þarã, cît ºi în strãinãtate1. Deºi, conform
concepþiei tradiþionale a protecþiei diplomatice, dreptul de a interveni în favoarea cetãþeanului prejudiciat
aparþine statului, R.M., de altfel ca ºi alte state, ºi-a asumat obligaþia de a proteja cetãþenii prejudiciaþi peste
hotare. Misiunile diplomatice ºi oficiile consulare ale R.M. sînt obligate sã asigure protecþia cetãþenilor
moldoveni, în conformitate cu legislaþia ºi tratatele internaþionale la care R.M. este parte.
Cetãþenii R.M. care se aflã peste hotarele þãrii ºi care beneficiazã de protecþie din partea statului R. M.2
pot fi grupaþi convenþional în urmãtoarele categorii:
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1. Cetãþeni ai R.M. care locuiesc pe teritoriul unui stat strãin;
2. Cetãþeni ai R.M. care se aflã într-o deplasare de serviciu de lungã duratã;
3. Cetãþeni ai R.M. care se aflã într-o deplasare de serviciu de scurtã duratã;
4. Cetãþeni ai R.M. care efectueazã o deplasare turisticã sau cu scop privat peste hotarele þãrii;
5. Cetãþeni ai R.M. care se aflã temporar peste hotarele þãrii în scopul realizãrii unui contract de muncã,
studiilor, tratamentului medical º. a.
Activitatea reprezentanþelor diplomatice ale R.M. practic nu s-a modificat cu privire la primele douã
categorii de cetãþeni, ceea ce nu poate fi afirmat atunci cînd se pune în discuþie activitatea reprezentanþelor
diplomatice cu privire la cetãþenii R.M. aflaþi temporar peste hotare. Acest lucru se explicã prin miºcarea
masivã ºi frecventã a unei pãrþi mari din populaþie peste hotare, iar misiunile diplomatice sînt puse în situaþia
cînd trebuie sã adopte noi abordãri pentru soluþionarea problemelor legate de protecþia drepturilor ºi intereselor
conaþionalilor lor aflaþi pe teritoriul statului de reºedinþã.
O datã cu trecerea frontierei statului, cetãþenii R.M. devin strãini, iar asupra lor se rãsfrîng obiceiurile
locale ºi legislaþia civilã, penalã ºi administrativã a statului de reºedinþã. Statul, cu respectarea principiilor
contemporane ale dreptului internaþional public ºi a tratatelor internaþionale la care este parte, va stabili
drepturile, obligaþiile ºi libertãþile strãinilor aflaþi pe teritoriul sãu. Conþinutul drepturilor ºi libertãþilor trebuie
sã fie de aºa naturã încît sã le ofere strãinilor un mod decent de viaþã, sãnãtate, precum ºi sã le asigure dreptul
la odihnã, indiferent de termenul de ºedere. De aici rezultã cã, ori de cîte ori drepturile ºi interesele legitime
ale strãinilor vor fi încãlcate pe teritoriul statului de reºedinþã, statul naþional va avea dreptul sã intervinã în
scopul protecþiei cetãþenilor sãi. Conform Convenþiei de la Viena cu privire la relaþiile diplomatice (1961),
Convenþiei de la Viena cu privire la relaþiile consulare (1963), precum ºi tratatelor bilaterale, aceastã protecþie
poate fi realizatã, în majoritatea cazurilor, prin intermediul misiunilor diplomatice sau chiar al oficiilor
consulare. Menþionãm cã protecþia cetãþenilor nu trebuie sã serveascã drept motiv pentru amestecul în treburile
interne ale statului de reºedinþã, iar îndeplinirea funcþiilor consulare se va efectua cu respectarea legislaþiei
statului de reºedinþã [4], dupã cum stipuleazã punctul 42 din Statutul consular.
Dupã cum se ºtie, statul de reºedinþã stabileºte un anumit volum de drepturi ºi obligaþii pentru cetãþenii
strãini3 aflaþi pe teritoriul sãu. De aici rezultã cã statul de reºedinþã are obligaþia de a asigura un anumit nivel
de protecþie a acestor drepturi personale ºi patrimoniale ale strãinilor, iar strãinii sînt obligaþi sã se conformeze
legislaþiei statului pe teritoriul cãruia se aflã. Chiar dacã se aflã peste hotarele þãrii, legãtura juridicã dintre
cetãþenii R.M. ºi statul R.M. nu înceteazã. Astfel, cetãþenii R.M. aflaþi peste hotare se aflã într-o situaþie de
supunere dublã. Legislaþia R.M. care reglementeazã situaþia juridicã a cetãþenilor R.M. peste hotare este:
Constituþia Republicii Moldova, Legea cetãþeniei Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire
la serviciul diplomatic ºi Statutul consular, care fixeazã principiul ºi obligaþia statului de a proteja cetãþenii
R.M. aflaþi peste hotare.
Moldova este astãzi parte la multe tratate internaþionale, convenþii, pacte. De asemenea, R.M. a semnat
majoritatea documentelor internaþionale ale O.N.U., precum ºi alte acte multilaterale care pot servi drept
bazã pentru acþiunile misiunilor diplomatice în scopul protecþiei cetãþenilor sãi. Aici menþionãm:
 Convenþia de la Viena cu privire la relaþiile diplomatice (1961);
 Convenþia de la Viena cu privire la relaþiile consulare (1963);
 Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (1948);
 Pactele internaþionale cu privire la drepturile omului (1966);
 Declaraþia cu privire la drepturile indivizilor care nu sînt cetãþeni ai þãrii de reºedinþã (1985);
 Convenþia europeanã pentru protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale (1950);
 Actele O.S.C.E., în mod special Actul Final al Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
(1975), Actul Final al Reuniunii de la Viena a statelor membre ale O.S.C.E. (1989);
 Regulamentul privind Comisia drepturilor omului a C.S.I. (1993);
 Convenþia C.S.I. cu privire la drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului (1995) º.a.
Din categoria tratatelor bilaterale, un rol important pentru protecþia cetãþenilor R. M. aflaþi peste hotare îl
au convenþiile consulare ºi tratatele cu privire la asistenþa juridicã în materie civilã, familialã ºi penalã
încheiate între R.M. ºi alte state4.
Dupã cum am menþionat deja, situaþia cetãþenilor R.M. aflaþi peste hotarele þãrii este reglementatã de
legislaþia internã a statului teritorial, precum ºi de legislaþia R.M. Prevederile tratatelor încheiate de cãtre
R.M. ºi alte state au, de asemenea, o importanþã majorã.
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Unul dintre obiectivele principale de activitate ale instituþiilor serviciului diplomatic al R.M. este protecþia
drepturilor ºi intereselor R. M., ale cetãþenilor sãi, potrivit practicii internaþionale ºi în limitele admise de
normele ºi principiile dreptului internaþional [3, articolul 3 (d)]. Funcþionarii reprezentanþelor diplomatice
ale R.M., la cererea cetãþenilor R. M., precum ºi din iniþiativã proprie, întreprind toate mãsurile necesare
pentru asigurarea unei ºederi în siguranþã a cetãþenilor R.M., precum ºi pentru respectarea drepturilor ºi
intereselor lor legale pe teritoriul statului de reºedinþã. Specificul acestor acþiuni diferã în funcþie de categoria
cetãþenilor, ºi anume:
1) Pentru cetãþenii R.M. aflaþi temporar pe teritoriul unui stat strãin, acordarea protecþiei diplomatice în
sensul vast al accepþiunii sale presupune protecþia ºi asistenþa juridicã care se referã la informarea cetãþenilor
cu privire la conþinutul legilor, regulilor ºi obiceiurilor statului de reºedinþã, în special acelora care privesc
statutul strãinilor5; în cazul arestului sau al reþinerii, consulul va clarifica toate detaliile ºi motivele acþiunii
de reþinere sau arest, iar la cererea persoanelor interesate sau din iniþiativã proprie, va solicita o vizitã la
cetãþeanul arestat ºi se va asigura cã sînt respectate toate regulile de procedurã, care asigurã cetãþeanului
dreptul la apãrare ºi la un proces obiectiv; în scopul protecþiei drepturilor ºi intereselor legitime ale cetãþenilor
R.M., în baza unei plîngeri sau pretenþii parvenite de la cetãþeanul lezat în drepturi ori din iniþiativã proprie,
reprezentantul misiunii are dreptul ºi este obligat sã adreseze o cerere cãtre organele oficiale ºi sã cearã orice
informaþie cu privire la cazul sau incidentul dat, iar dacã este nevoie, sã acorde toatã asistenþa necesarã
pentru protecþia drepturilor ºi intereselor cetãþeanului în instanþa de judecatã; sã execute alte funcþii consulare
cu privire la eliberarea ºi legalizarea actelor, realizarea dreptului de vot º.a.
2) Pentru cetãþenii R.M. care locuiesc pe teritoriul statului strãin, protecþia ºi asistenþa presupune aplicarea
tuturor mãsurilor pentru ca cetãþenii R.M. sã beneficieze din plin de drepturile oferite de cãtre statul de
reºedinþã ºi tratatele internaþionale la care sînt parte statul de reºedinþã ºi R.M.; la cererea cetãþenilor R.M.,
reprezentanþa statului naþional va lua toate mãsurile pentru a restabili drepturile încãlcate. De obicei, la etapa
iniþialã intervine consulul, iar dacã în urma intervenþiei sale drepturile ºi interesele legitime nu sînt restabilite,
atunci consulul va informa ºeful misiunii diplomatice sau, în caz de necesitate urgentã, M.A.E.I.E. al R.M.;
vizitarea cetãþenilor R.M. care au fost reþinuþi, arestaþi sau privaþi de libertate ºi asigurarea cu privire la
respectarea drepturilor lor legitime conform legislaþiei statului teritorial, tratatelor internaþionale la care
statul de reºedinþã ºi R.M. este parte, precum ºi principiilor dreptului internaþional; reprezentarea sau asigurarea
reprezentãrii necesare a cetãþenilor R. M. în instanþele de judecatã sau în alte instituþii ale statului de reºedinþã,
respectînd legislaþia localã, dacã în legãturã cu absenþa sau din alte motive cetãþenii prejudiciaþi nu îºi pot
realiza protecþia drepturilor ºi a intereselor lor; protecþia drepturilor copiilor care posedã cetãþenia R. M. ºi
care au fost înfiaþi de cãtre cetãþenii statului de reºedinþã; alte funcþii de naturã consularã, cum ar fi înregistrarea
cetãþenilor R.M. care locuiesc pe teritoriul statului de reºedinþã, executarea de funcþii notariale, înregistrarea
actelor de stare civilã, unele funcþii cu privire la cetãþenie6, declararea tutelei ºi curatelei, legalizarea
documentelor, unele atribuþii cu privire la moºtenire.
Pentru a prezenta o analizã mai structuratã a legislaþiei R. M. care reglementeazã protecþia unor categorii
de cetãþeni moldoveni aflaþi peste hotare, vom efectua urmãtoarea clasificare:
Protecþia cetãþenilor R.M. în cadrul C.S.I. Destrãmarea Uniunii Sovietice a dus la apariþia unei noi
organizaþii regionale în cadrul comunitãþii internaþionale, ºi anume C.S.I., al cãrei membru este ºi R.M.
Dezvoltarea relaþiile diplomatice în cadrul C.S.I. au avut o amploare specificã ºi intensã. Astfel, în cadrul
C.S.I. toate statele membre dispun de reprezentanþe permanente. Cetãþenii statelor C.S.I., în cazul în care
întrunesc condiþiile generale de acordare a protecþiei din partea statului naþional, pot apela oricînd la
reprezentanþa statului lor de pe teritoriul statului de reºedinþã. Lipsa unui regim de vize pentru cetãþenii
statelor membre ale C.S.I. le permite cetãþenilor moldoveni sã circule liber în cadrul Comunitãþii. Bineînþeles
cã în situaþia creatã protecþia cetãþenilor moldoveni în regiunea datã a devenit un factor important ºi o direcþie
prioritarã în cadrul politicii interne ºi externe a statului, precum ºi cea mai importantã direcþie de activitate a
reprezentanþelor diplomatice ale R.M. în statele C.S.I. Pentru soluþionarea cît mai eficientã a tuturor
problemelor care pot apãrea, inclusiv acordarea protecþiei diplomatice sau consulare, în faþa serviciului
diplomatic al R.M. a fost pusã problema creãrii unei reþele a reprezentanþelor diplomatice ºi consulare ale
R.M. Baza juridico-legalã de reglementare a procedurii de intervenþie a oficialilor misiunilor diplomatice
sau oficiilor consulare dintre R. M. ºi C.S.I. o constituie acordurile bi-7 ºi multilaterale8 încheiate între R. M.
ºi statele membre, în conformitate cu articolul 5 al Statutului Comunitãþii Statelor Independente [7]. Dispoziþiile
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tuturor convenþiilor consulare încheiate între statele membre ale C.S.I. au dus la formarea unei practici
consulare interstatale, ºi anume evidenþierea necesitãþii protecþiei drepturilor ºi intereselor cetãþenilor
statului acreditant, statul de reºedinþã fiind obligat sã acorde tot sprijinul reprezentanþilor misiunilor diplomatice pentru asigurarea acestei funcþii. Conform Convenþiei privind asistenþa juridicã ºi raporturile juridice
în materie civilã, familialã ºi penalã (1993), de exemplu, cetãþenii statelor membre la convenþie se bucurã
pe teritoriul acestor state de aceleaºi metode de protecþie a drepturilor lor personale ºi patrimoniale ca ºi
proprii cetãþeni ai statului semnatar [5, articolul 1]. Cu regret însã, mecanismul de realizare a prevederilor
convenþiei funcþioneazã foarte slab [6, p. 95] ºi unica metodã de protecþie a drepturilor ºi intereselor
cetãþenilor statelor membre pe teritoriul altor state membre se realizeazã prin intermediul intervenþiei
statului naþional, adicã prin aplicarea protecþiei consulare sau chiar a celei diplomatice (în funcþie de
caracterul ºi intensitatea prejudiciului).
Recunoaºtem cã toate documentele cu privire la drepturile ºi libertãþile omului, adoptate în cadrul C.S.I.,
au un caracter ineficient. De exemplu, decizia adoptatã în anul 1993 referitor la crearea unei Comisii a C.S.I.
cu privire la drepturile omului nu a fost realizatã nici pînã în prezent. Necesitatea creãrii unui mecanism de
control bi ºi multilateral al executãrii dispoziþiilor tratatelor ºi acordurilor de cãtre toate statele membre ale
C.S.I. rãmîne a fi de naturã actualã. Trebuie menþionat cã dreptul statului naþional de a interveni în favoarea
cetãþenilor prejudiciaþi se exercitã cu respectarea legilor statului de reºedinþã, aceasta fiind regula prevãzutã
de cãtre toate convenþiile consulare bilaterale încheiate între statele C.S.I., în corespundere cu articolul 55 al
Convenþiei de la Viena cu privire la relaþiile consulare.
Protecþia lucrãtorilor migranþi din R. M. în Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Federaþia Rusã, Ucraina,
Israel. Evaluãrile sugereazã ca între 400 de mii ºi un milion de persoane (adicã fiecare al patrulea cetãþean)
au pãrãsit Moldova în cãutare de locuri de muncã. Nimeni nu ºtie numãrul exact. Este binecunoscut cã la
nivel bilateral nu existã nici un document care sã reglementeze relaþiile de muncã ºi statutul juridic al lucrãtorilor
în þãrile respective. Anumite reglementãri ale relaþiilor de muncã existã doar în cadrul C.S.I., iar la nivel
bilateral R.M. a semnat convenþii cu privire la activitatea de muncã ºi protecþia socialã a lucrãtorilor cu
Ucraina ºi Republica Belarus. Guvernul Moldovei nu a depus eforturi suficiente pentru a încheia acorduri cu
privire la migraþiune cu þãrile în care mulþi cetãþeni moldoveni ºi-au gãsit de lucru. Ratificarea tratatelor
interstatale ar legaliza statutul lucrãtorilor ºi le-ar garanta anumite drepturi, iar în cazul în care drepturile ºi
interesele legitime le-ar fi prejudiciate, statul naþional ar putea interveni pentru a repara dauna. De asemenea,
acordurile cu privire la migraþiune ar micºora riscul deportãrii multor cetãþeni ai R.M. aflaþi la muncã în baza
unor condiþii ilegale.
Avînd în vedere amploarea procesului de migraþiune economicã în scop de muncã al cetãþenilor, este de
maximã importanþã cunoaºterea de cãtre aceºtia a drepturilor ºi obligaþiilor care le revin. Protecþia drepturilor
cetãþenilor moldoveni trebuie sã derive din acordurile, convenþiile, înþelegerile ºi tratatele internaþionale în
domeniul circulaþiei forþei de muncã ºi securitãþii sociale la care R.M. este parte. Aici menþionãm: Convenþia
între Guvernul R. M. ºi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea de muncã ºi protecþia socialã a cetãþenilor
R.M. ºi Ucrainei, încadraþi în muncã în afara hotarelor statelor lor (13 decembrie 1993), Acordul între
Guvernul R.M. ºi Guvernul Republicii Belarus cu privire la activitatea de muncã ºi protecþia socialã a
cetãþenilor R.M. încadraþi în muncã pe teritoriul Republicii Belarus ºi a cetãþenilor Republicii Belarus încadraþi
în muncã pe teritoriul R.M. (5 mai 1994), Acordul privind colaborarea în domeniul migraþiunii forþei de
muncã ºi al protecþiei sociale a lucrãtorilor migranþi (15 aprilie 1994), Acordul cu privire la crearea consiliului
consultativ pentru problemele muncii, migraþiunii ºi protecþiei sociale a populaþiei statelor membre ale C.S.I.
(13 noiembrie 1992), Acordul cu privire la cãlãtoria fãrã vize a cetãþenilor statelor Comunitãþii Statelor
Independente pe teritoriul membrelor acesteia (9 octombrie 1992), Acordul privind colaborarea statelor
membre ale Comunitãþii Statelor Independente în lupta cu migraþiunea ilegalã (6 martie 1998), Protocolul cu
privire la prevenirea, suprimarea ºi sancþionarea traficului de persoane, în special femei ºi copii, care
completeazã Convenþia Naþiunilor Unite pentru combaterea crimei organizate transnaþionale (2000). Remarcãm
lipsa tratatelor care sã reglementeze activitatea de muncã ºi protecþia socialã a lucrãtorilor din R.M. cu
Spania, Italia, Portugalia, Grecia, þãri care au atras un numãr impunãtor de cetãþeni ai R.M. Totuºi, în lipsa
unor acorduri speciale în domeniu ºi conform cadrului legal general care stã la baza activitãþii reprezentanþelor
unui stat peste hotare (articolul 3 (1) (b) al Convenþiei de la Viena cu privire la relaþiile diplomatice), misiunile
R.M. acreditate în þãrile de destinaþie ale emigraþiei în scop de muncã sînt obligate: sã acorde sprijin cetãþenilor
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moldoveni aflaþi pe teritoriul statului respectiv cu privire la aplicarea acordurilor, convenþiilor, înþelegerilor ºi
tratatelor internaþionale în domeniul circulaþiei forþei de muncã ºi al securitãþii sociale la care R.M. este parte; sã
informeze cetãþenii R.M. cu privire la prevederile legale în vigoare în domeniul muncii ºi asigurãrilor sociale,
aplicabile pe teritoriul statului respectiv; în scopul respectãrii drepturilor cetãþenilor R.M. care lucreazã în
strãinãtate, sã acorde ºi sã asigure consultanþã în litigiile de muncã care pot interveni între lucrãtorii moldoveni
ºi angajaþii strãini, în condiþiile legislaþiei aplicabile statului respectiv. În procesul de acordare a oricãrui tip de
ajutor, consultanþã sau asistenþã, instituþiile serviciului diplomatic vor respecta acordurile bilaterale în domeniu,
dacã ele existã, precum ºi se vor supune limitãrilor prevãzute în Convenþia de la Viena privind relaþiile diplomatice
(1961), Statutul consular, precum ºi în legislaþia internaþionalã ºi legislaþia statului primitor.
În acest context nu poate fi evitatã menþionarea conflictului diplomatic dintre Moldova ºi Rusia cu privire
la Valeriu Pasat. Ambasada Federaþiei Ruse în R.M. a anchetat condiþiile în care autoritãþile moldovene l-au
reþinut pe cetãþeanul moldovean, Valeriu Pasat, angajat al companiei R.A.O. U.E.S., concern energetic rusesc.
Motivul reþinerii l-a constituit investigarea cazului privind comercializarea a 21 de avioane MIG-29, dar
acesta nu este unicul dosar pe marginea cãruia reþinutul va fi interogat.
Ancheta declanºatã de reprezentanþa diplomaticã a Rusiei la Chiºinãu în cazul reþinerii lui Valeriu Pasat
a fost fãcutã publicã de cãtre purtãtorul de cuvînt al Ministerului rus de Externe, Aleksandr Iakovenko.
Intervenþia Rusiei a avut drept argument faptul cã Valeriu Pasat este un oficial cu rang înalt al unei mari
companii ruse de stat, a declarat reprezentantul Ministerului de Externe de la Moscova. Preºedintele R.A.O.
U.E.S., Anatoli Ciubais, a cerut Chiºinãului sã îl elibereze pe Valeriu Pasat. Rusia a considerat cã arestarea
acestuia era nefondatã ºi, nu în ultimul rînd, cã R. M. ar trebui sã fie conºtientã de eforturile Rusiei privind
dezvoltarea relaþiilor economice bilaterale. Mai mult ca atît, arestarea lui Valeriu Pasat poate fi consideratã
drept o provocare, a declarat Anatoli Ciubais, adãugînd cã R.A.O. U.E.S. colaboreazã îndeaproape cu
autoritãþile ruse în acest caz.
Rusia este liberã sã intervinã pe toate cãile diplomatice în favoarea lui Valeriu Pasat, indiferent de motivele
care au provocat arestarea lui. Nimic nu poate împiedica un stat sã apeleze la toate metodele diplomatice
pentru a interveni în scopul protecþiei unui cetãþean strãin. Bineînþeles cã aceste cazuri sînt foarte rare, iar
intervenþiile, de obicei, ascund anumite motive politice sau de alt ordin. În acest caz, datoritã funcþiei importante
pe care a deþinut-o Valeriu Pasat la aceastã mare companie ruseascã de stat, precum ºi datoritã funcþiei sale
anterioare de ambasador al R.M. la Moscova, intervenþia Rusiei poate fi parþial justificatã. Totuºi, acþiunile
întreprinse de cãtre Rusia nu pot fi calificate drept protecþie diplomaticã, deoarece lipseºte condiþia esenþialã
de acordare a protecþiei, ºi anume legãtura de cetãþenie a lui Pasat cu Rusia. Din contra, Valeriu Pasat este
cetãþean al statului împotriva cãruia se aduc acuzaþiile ºi, pe lîngã legãtura continuã de cetãþenie cu R.M.,
Pasat a ocupat ºi funcþii oficiale în cadrul administraþiei centrale a R.M. Desigur, R.M. poate sã ia în considerare
apelul Rusiei cu privire la acest caz, însã nu este obligatã sã respecte cerinþele înaintate.
Nu poate fi evitatã nici menþionarea situaþiei cetãþenilor R.M. din regiunea transnistreanã. În practicã nu
sînt excluse cazurile cînd statul este obligat sã protejeze propriii cetãþenii de acþiunile altui stat nemijlocit pe
teritoriul sãu. Sînt binecunoscute situaþiile cînd drepturile ºi interesele cetãþenilor R.M. care locuiesc în
Transnistria au fost încãlcate de nenumãrate ori ºi pe o duratã ce depãºeºte ani de zile de cãtre autoritãþile
separatiste din Transnistria, care sînt susþinute de cãtre forþele armate ruse dislocate pe acest teritoriul al
R.M. Tratativele paºnice, dar care deseori au emanat o presiune indirectã, nu au redresat acest conflict. Nici
intervenþia organizaþiilor internaþionale nu ºi-a atins scopul propus. Drepturile ºi interesele cetãþenilor R.M.
de pe acest teritoriu continuã sã fie încãlcate.
Serviciul diplomatic al R.M. este chemat sã fie cît mai aproape de cetãþenii R.M. ºi sã le garanteze
respectarea drepturilor ºi intereselor legitime peste hotarele þãrii. El trebuie sã dea dovadã de flexibilitate la
evenimentele ºi incidentele care se petrec, sã fie capabil de a oferi informaþia necesarã ºi de a acorda protecþie
cetãþenilor R M. care se aflã în situaþii de urgentã necesitate, toate aceste acþiuni fiind exercitate cu respectarea
legislaþiei R.M., a legislaþiei statului de reºedinþã ºi a tratatelor la care R.M. este parte.

Referinþe bibliografice:
1. Deºi, conform concepþiei tradiþionale a protecþiei diplomatice, dreptul de a interveni în favoarea
cetãþeanului prejudiciat aparþine statului, R.M., de altfel ca ºi alte state, ºi-a sumat obligaþia de a proteja
cetãþenii prejudiciaþi peste hotare.
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2. Prin intermediul reprezentanþelor R.M. acreditate peste hotare.
3. Statutul juridic al strãinilor este totuºi deosebit de cel al cetãþenilor statului, însã acest fapt nu poate fi
calificat drept discriminare faþã de strãini.
4. R.M. a încheiat tratate cu privire la asistenþa juridicã în materie civilã, familialã ºi penalã cu Federaþia
Rusã, Turcia, Ucraina, România, Republica Letonã, Republica Lituania.
5. Nerespectarea normelor care reglementeazã statutul strãinilor pot avea drept consecinþe amenda,
privaþiunea de libertate, expulzarea din þarã însoþitã de interdicþia de a intra pe teritoriul þãrii respective
pentru o perioadã care uneori poate atinge zece ani.
6. Soluþionarea problemelor legate de cetãþenie este una dintre direcþiile principale de activitate a misiunilor
R.M. în strãinãtate. În acest sens, funcþionarii consulari au competenþa, recunoscutã de dreptul cutumiar, de
a îndeplini acte referitoare la pierderea ºi dobîndirea cetãþeniei. Pentru soluþionarea problemelor legate de
cetãþenie, Federaþia Rusã, de exemplu, a încheiat tratate privind reglementarea problemelor dublei cetãþenii
cu Turkmenistan (1993) ºi Tadjikistan (1995), privind procedura simplificatã de obþinere a cetãþeniei  cu
Kazahstan (1995) ºi Kîrgîzstan (1996) º.a.
7. Convenþiile consulare încheiate între R.M. ºi unele state membre ale C.S.I. au format o bazã legalã
solidã pentru funcþionarea oficiilor consulare ale R.M.
8. Acordul cu privire la cãlãtoria fãrã vize a cetãþenilor statelor Comunitãþii Statelor Independente pe
teritoriul membrelor acesteia (1992), Convenþia cu privire la asistenþa juridicã ºi raporturile juridice în materie
civilã, familialã ºi penalã (1993), Convenþia C.S.I. cu privire la drepturile ºi libertãþile fundamentale ale
omului (1995), Acordul cu privire la procedura simplificatã de obþinere a cetãþeniei (1996), Acordul cu
privire la colaborarea statelor membre ale C.S.I. în lupta cu privire la migraþiunea ilegalã (1998) º. a.

Bibliografie
1. Constituþia Republicii Moldova, adoptatã la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
1 din 12 august 1994 (articolul 18 în redacþia Legii 1469-XV din 21 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 169/1290 din 12 decembrie 2002)).
2. Legea cetãþeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 98-101/709 din 10 august 2000).
3. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic nr. 761-XV din 27 ianuarie 2001. http://
www.mfa.gov.md.
4. Statutul consular, aprobat prin Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 368 din 28 martie 2002.
http://www.mfa.gov.md.
5. Êîíâåíöèÿ î ïðàâîâîé ïîìîùè è ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ïî ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì è óãîëîâíûì
äåëàì (1993). http://www.sansan.ru/zknd/zknd8.htm.
6. Ñìèðíîâ, Þ. Ì. Êîíñóëüñêîå ïðàâî: ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ. Êóðñ ëåêöèé. Ì.: Èçäàòåëüñòâî
«ÍÈÌÏ», 2001.
7. Óñòàâ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ. http://sng.rian.ru/688/news250456.html.
© Diana Cucoº, 2006

!

nr. 1-2 (2), 2006

DREPT INTERNAÞIONAL PRIVAT
L’EXEQUATUR DES DECISIONS
JUDICIAIRES ETRANGERES
Violeta COJOCARU,
Docteur en droit, Maître de conférences
à la Faculté de droit de l’Université d’État de la République de Moldova
ªtim cã recunoaºterea unei hotãrâri judecãtoreºti strãine înseamnã admiterea autoritãþii de lucru judecat
ºi a puterii probante de act autentic, care fac opozabilã hotãrârea faþã de terþe persoane, dar nu se admite ºi
forþa executorie a hotãrârii judecãtoreºti strãine. Ea se dobândeºte în stat ºi produce alte efecte întocmai ca
ºi o hotãrâre a instanþelor proprii numai în cazul când se obþine exequatur-ul pentru aceastã hotãrâre pe
teritoriul statului în care se cere executarea ei.
Exequatur este termen împrumutat din limba latinã, care semnificã:  a exercita .... a urmãri în justiþie.
Presupune un ordin emanând de la o autoritate dintr-un Stat care are drept obiectiv de a incorpora în
ordinea juridicã statalã pe care o reprezintã un element exterior acesteia.
În dreptul internaþional privat: decizie prin care un tribunal de mare instanþã (deliberând un singur
judecãtor) conferã forþã executorie unei sentinþe arbitrale strãine sau autorizeazã executarea unei hotãrâri
sau a unui act strãin.
Nous savons que la reconnaissance d’une décision judiciaire étrangère désigne l’admission du pouvoir
de la chose jugée et de la force probante d’acte authentique, ce qui fait la décision opposable envers les
tierces personnes, mais n’admet pas sa force exécutoire. La force exécutoire des décisions étrangères est
acquise en l’État et produit d’autres effets pareils à ceux des décisions prononcées par les instances propres
uniquement lorsqu’on obtient l’exequatur pour la décision sur le territoire de l’État concerné.
La notion d’exequatur ne doit pas être limitée seulement au domaine de jugements étrangers. Elle concerne
également les rapports consulaires établis entre deux Etats. De ce point de vue, par exequatur on sous-entend
l’acte par lequel le gouvernement de l’État où le fonctionnaire consulaire est reçu le reconnaît et déclare son
accord pour que celui exerce son activité dans la ville ou dans la région sur laquelle on a convenu avec l’État
qui l’a envoyé.1
Dans le droit international privé l’exequatur a une autre signification.
Ainsi, dans la littérature de spécialité2 l’exequatur est considéré comme une procédure judiciaire par
laquelle on doit exécuter la décision qui est déroulée sur le territoire d’un Etat, sous le contrôle du tribunal de
la circonscription respective, qui commence à la demande de la personne intéressée.
Donc, pour être susceptible d’exécution forcée, les décisions judiciaires étrangères doivent obtenir la
formule exécutoire. L’attribution de la formule exécutoire à la décision étrangère est disposée, selon la loi,
par le Cour d’Appel où on a demandé l’exécution, conformément à l’art. 468 CPC :
«Le jugement étranger, qui n’est pas exécuté volontairement, peut être mis en exécution sur le territoire
de la République de Moldova à la demande de créancier en vertu de l’approbation donnée par le Cour de
l’Appel de droit commun dans la circonscription duquel l’exécution va être effectuée.
Au cas ou le créancier n’a son domicile ou sa résidence en République de Moldova ou, si tel n’est pas le
cas, on applique la loi du lieu des biens de celui-ci».
Il s’ensuit que l’exequatur intervient uniquement si la décision étrangère n’est pas volontairement exécutée
par les personnes obligées. Ainsi on met en œuvre la force coercitive de l’État en vue de réaliser la justice. La
force coercitive de l’État ne peut intervenir que sur le territoire de l’État qui l’exerce, et les organes d’exécution
d’un Etat ne peuvent pas se soumettre à l’ordre donné par l’instance d’un autre Etat, car les Etats sont
souverains et égaux. La force exécutoire d’une décision étrangère est obtenue de la même manière que celle
de la décision propre de l’État sur le territoire duquel on demande l’exécution, si on obtient l’exequatur.
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L’objet de l’exequatur consiste en accorder à la décision judiciaire étrangère sur le territoire d’un autre
Etat la force exécutoire, après la vérification de la régularité internationale de celle-ci par l’instance judiciaire.
Mais l’objet de l’exequatur ne doit pas être limité seulement à ce domaine. Il est plus large en réalité: par
l’exequatur la décision étrangère acquiert également l’autorité de la chose jugée dans le pays où on l’invoque.
L’autorité de la chose jugée ne peut pas exister jusqu’a l’acquisition de l’exequatur de la décision judiciaire.
Dans la doctrine roumaine3 on explique cela selon le principe de la souveraineté des Etats et selon l’organisation
judiciaire de chaque Etat. L’autorité de la chose jugée est une interdiction, un ordre adressé au juge en vue de
ne pas juger définitivement de nouveau une affaire. Cette interdiction ou cet ordre concerne seulement les
juges de l’État respectif, en laissant au-dehors les juges de l’autre Etat, puisque, autrement, cela constituerait
qu’ils devraient se soumettre à un ordre appartenant à la souveraineté d’un Etat étranger. Dans la littérature
de spécialité roumaine, D. Stãncescu affirme que le pouvoir de la chose jugée existe indépendamment de
l’acquisition de l’exequatur. Par cela on explique que la reconnaissance de la décision étrangère signifie
l’admission du pouvoir de la chose jugée et de l’opposabilité de la décision envers les tierces personnes. Cela
ne concerne pas la force exécutoire pour l’acquisition de laquelle il faut avoir l’exequatur. La reconnaissance
des décisions étrangères a un caractère déclaratif et donc ne crée pas des effets nouveaux; elle implique
seulement la valorisation des effets qui lui appartiennent conformément à la loi de l’État où on l’a prononcée.
En résultat, l’exequatur a un objet double: il accorde à la décision étrangère l’autorité de la chose jugée,
ainsi que la force exécutoire sur le territoire d’un autre Etat.
Quant à l’objet de l’exequatur, si nous examinons l’affaire jugée par la Cour de Cassation du 07.01.1964
Münzer envers Münzer4, celui-ci tombe sous la protection de l’ordre juridique et des intérêts français. Ainsi
pour accorder l’exequatur, le juge français devait être convaincu que les 5 règles de régularité sont présentes
dans la décision étrangère: la compétence du tribunal étranger ayant rendu la décision, la régularité de la
procédure de l’instance respective, l’application de la loi compétente selon les règles conflictuelles françaises,
la conformité avec l’ordre public international et l’absence de la fraude de la loi. Il est suffisant par cette
vérification d’assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français, ce qui constitue l’objet de
l’institution de l’exequatur, et la décision devient exécutable dans le pays concerné.
La révision au fond a été expressément condamnée par l’arrêt Münzer puisque la Première Chambre
civile y affirme que la vérification de la régularité de la décision étrangère ’’ suffit à assurer la protection de
l’ordre juridique et des intérêts français’’ sans que celui-ci doive procéder à une révision au fond de la
décision5. Selon cet arrêt, pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se
trouvent remplies.
L’énumération donnée par l’arrêt Münzer a été quelque peu modifiée par un second arrêt de la Première
Chambre civile, l’arrêt Bachir du 4 octobre 1967, qui a ramené à quatre les cinq condition initialement
prévues par l’arrêt Münzer. Cette réduction du nombre des conditions tiens au fait que la condition de
vérification de la régularité de procédure suivie par le juge étranger n’apparaît plus comme une condition
indépendante, mais est intégrée dans la condition de respect de l’ordre publique procédural.
La vérification de la régularité du jugement étranger porte donc aujourd’hui:
1. Sur la compétence du tribunal étranger;
2. Sur la loi appliquée au fond;
3. Sur le respect de l’ordre public au sens du doit international privé ;
4. Sur l’absence de fraude à la loi.
L’acte juridictionnel étranger bénéficie de l’intangibilité, la révision au fond étant interdite (art.470 (6) CPC).
Depuis l’entrée en vigueur de Code de procédure civile, le droit moldave ne fait plus de différence entre
les conditions d’une reconnaissance et celles d’un exequatur, qui peur être obtenu par l’intéressée. L’exequatur
ne peut être obtenu que par voie principale, car une exécution forcée ne peut pas avoir le caractère relatif
d’une reconnaissance faite à titre préalable. La requête est portée devant les autorités où l’exécution doit
avoir lieu. Le juge de l’exequatur doit limiter son contrôle à la question de savoir si les conditions de la
reconnaissance sont remplies, et si la requête comporte les pièces dont la production sont requises par l’art.
469(3) CPC.
Le juge d’exequatur ne pourra donc procéder qu’à une vérification formelle du jugement étranger.
L’essentiel de son contrôle portera sur une atteinte évidente à l’ordre publie et surtout sur la réalité de la
signification de l’acte d’introduction d’instance au défendeur, si celui-ci n’avait pas comparu dans la procédure
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d’origine. Les jugements étrangers reconnus en République de Moldova ont les mêmes effets que ceux qu’il
produit dans l’État d’origine.
L’exécution suppose une condition additionnelle : le jugement étranger doit être susceptible d’exécution,
tant selon la loi de l’État d’origine, que d’après la loi moldave.
Tout d’abord l’idée classique en droit conventionnel soutient que la différence de la reconnaissance,
l’octroi de la formule exécutoire est soumise à une condition positive, à savoir que le jugement étranger soit
également exécutoire dans le pays d’origine. En effet un jugement ne peut avoir à l’étranger plus d’effets
qu’il n’en a dans le pays où il a été rendu. Si donc le caractère exécutoire est suspendu en raison d’un
moratoire ou s’il est perdu en raison d’une prescription, on ne pourra plus demander l’exequatur dans les
autres Etats contractants6.
Convention relative à la procédure civile, conclue le premier mars 1954 à la Haye, prévoit dans l’art. 19
que les décisions relatives aux frais et dépenses seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, sauf
recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie.
L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’exequatur se bornera à examiner :
1. Si, d’après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l’expédition de la décision réunit les
conditions nécessaires à son authenticité ;
2. Si, d’après la même loi la décision est passée en force de chose jugée ;
3. Si, le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue
convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s’il est accompagné d’une traduction faite dans une de ces
langues et, sauf, entente contraire certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’État
requérant ou par un traducteur assermenté de l’État requis.
L’article 467(4) CPC impose :
«Les jugements étrangers par lesquels on a pris des mesures conservatoires et les jugements prononces
avec exécution provisoire ne peuvent pas être mis en exécution sur le territoire de la République de Moldavie».
Ces mesures, dans leur volet conservatoire, en effet, sont généralement ordonnées en cas d’urgence afin
de maintenir un statu quo, d’assurer la sauvegarde de certains droits, de telle manière que les parties puissent
faire utilement valoir leur prétention au fond. Par essence, elles sont de nature seulement temporaire ; la
durée exacte de leur validité et efficacité étant définie par la loi ou par le juge ordonnant ces mesures, de
manière à maintenir un équilibre entre les droits des parties.
En droit anglais, le principe classique veut que, pour être reconnue ou exécuté, la décision étrangère soit
définitive (final), en ce sens qu’elle met un terme définitif au litige existant entre les parties. Or,
traditionnellement, les mesures provisoires ou conservatoires n’entrent pas dans cette catégorie. Il semble
donc qu’en droit commun il n’y ait pas encore de possibilité de reconnaître ou exécuter sur le territoire
britannique, une mesure conservatoire étranger.
Aux Etats-Unis quand à la reconnaissance ou l’exécution d’une saisie prononcé à l’étranger alors que les
biens en cause sont sur le territoire du juge requis, la question ne se pose vraisemblablement même pas puisque
les tribunaux américains prennent la peine d’ordonner le rapatriement de biens pour prononcer une saisie.
Très peu de discussion a été menées jusqu’à maintenant sur cette question en droit français. On doit
simplement faire référence au droit commun de la reconnaissance et de l’exécution des jugements étrangers.
Traditionnellement, en France, pour qu’un jugement étranger puisse être exécutoire, il n’est pas nécessaire
qu’il soit définitif mais il doit être exécutoire à l’étranger. Le jugement étranger revêtu de l’exequatur n’a pas
plus de force en France que dans son pays d’origine. Par conséquent, s’il vient à être remis en cause dans son
pays d’origine, l’exequatur en France devient.
Les exigences pour l’acquisition de l’exequatur sont établies par la loi du lieu où l’exécution de la décision
judiciaire étrangère doit intervenir. Ces conditions sont différentes dans les divers Etats. Dans la législation
de certains Etats elles peuvent être prévues expressément (par exemple, la Roumanie, l’Allemagne, l’Italie).
Dans d’autres Etats ces exigences s’ensuivent des traités internationaux conclus par l’État où on demande
l’exequatur (par exemple, la Convention de la Communauté des Etats Indépendants concernant l’assistance
juridique en matière civile, pénale et de la famille de 1993). Il y a des cas ou celles-ci s’ensuivent de la
pratique judiciaire de l’État respectif.
Les conditions pour la reconnaissance d’une décision étrangère peuvent être invoquées dans le cadre de
l’autorisation de l’exécution forcée aussi. Mais à ces conditions de régularité il faut ajouter encore quelques,
étant spécifiques pour la procédure de l’exequatur, telles que:
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1) La décision judiciaire étrangère doit être possible d’exécution dans l’État où on demande l’exequatur,
c’est-à-dire dans l’État où vit la personne obligée d’exécuter ou il y a ses biens faisant l’objet d’exécution.
2) La personne obligée par la décision respective doit refuser l’exécution spontanée de la décision.
3) Le droit de demander l’exécution forcée n’est pas prescrit par les normes juridiques de la République
de Moldova.
Ainsi, le juge de l’instance qui examinera la requête concernant l’autorisation pour l’exécution forcée
doit soumettre à un contrôle rigoureux les conditions pour délivrer l’exequatur.
La requête pour autoriser l’exécution forcée est faite par la personne intéressée directement à l’instance
judiciaire compétente de la République de Moldova ou à l’instance judiciaire ayant prononcé la décision
respective en Ière instance, c’est-à-dire par voie de commission rogatoire. Selon la pratique judiciaire de la
République de Moldova ces deux modalités sont combinées. Mais des divergences peuvent apparaître si la
législation d’un Etat sollicité prévoit seulement une modalité de saisir le tribunal, comme par exemple celle
par la voie de commission rogatoire – et l’État d’origine n’autorise que la requête directe. Dans une telle
situation, lorsque les instances d’origine refusent d’envoyer une commission rogatoire à l’étranger, la partie
concerne ne peut pas accomplir toutes les conditions exigées en vue de saisir valablement l’instance d’exequatur
dans l’État sollicité.
Il y a des différences entre la réclamation directe et la réclamation indirecte.
Ainsi, la réclamation directe constitue la procédure prévue dans les dispositions législatives internes de
l’État sollicité dans le cas où on a violé les droits subjectifs d’une personne.
La réclamation par voie de commission rogatoire est une procédure spéciale propre aux rapports de droit
international privé.
En conséquence pour obtenir l’exequatur la pratique judiciaire admet les deux possibilités de réclamation.
Si la partie intéressée utilise la voie de commission rogatoire, l’instance d’exequatur n’est pas libérée de
l’obligation de vérifier si la décision étrangère a rempli toutes les conditions de régularité internationale.
L’instance judiciaire ayant reçu la requête pour autoriser l’exécution forcée d’une décision judiciaire
étrangère doit vérifier le respect de la forme prévue pour de telles requêtes et les annexes. La forme de la
requête concernant l’autorisation de l’exequatur est soumise à la loi du lieu de l’exécution. La requête doit
correspondre aux exigences imposées dans l’art. 464 CPC. La personne intéressée pour obtenir l’exequatur
doit préciser d’une manière complète l’objet de la requête, en indiquant explicitement les effets qui se
produiront par la créance consacrée dans la décision. Par exemple, même si la décision étrangère provient
d’un Etat dont la législation admet la solidarité de plein droit entre les débiteurs de toute matière, on ne
spécifie pas ces effets dans le dispositif et la partie qui sollicite l’exequatur doit les énoncer sous la forme de
certaines distinctions de la pétition introductive.
Dans la littérature de spécialité française7, D. Holleaux invoque que la requête d’exequatur peut être
accompagnée d’une requête complémentaire où on examinera le fond de la décision étrangère lorsque la
demande d’autorisation sera exclue. Du point de vue de la compétence interne (matérielle et territoriale) la
requête complémentaire ne crée pas de difficultés au tribunal, dans le même temps une liaison étant faite
entre ces deux requêtes. Du point de vue de la compétence internationale, le lien respectif est un facteur de la
compétence internationale et elle est contredite ici puisqu’elle permettra d’apporter n’importe quel litige
devant le juge, car eux, ils sont compétents pour statuer sur l’acquisition de l’exequatur d’une décision
judiciaire étrangère. La requête complémentaire du fond ne peut être connectée à celle de l’exequatur car elle
relève une seule compétence internationale. En tout cas, le juge de l’exequatur peut examiner le fond, si la
reconnaissance et l’approbation de l’exécution de la décision étrangère sont refusées.
Il y a l’opinion que l’autorisation de l’exequatur n’empêche pas l’instance d’exequatur de reconnaître de
nouvelles requêtes, additionnelles ou reconventionnelles, n’étant pas soumises à la juridiction étrangère,
mais ayant liaison avec celles de l’exequatur. Mais le juge ne doit pas réviser la décision étrangère ou la
substituer. Le seul obstacle pour recevoir la nouvelle requête est la compétence internationale. En indiquant
déjà les motifs, la compétence française doit concerner les requêtes respectives indépendamment des causes
examinées à l’étranger et de celles de l’exequatur. Et pourtant, dans certains cas, lorsque le juge est le même
qui examinera également la requête d’exequatur, on permet la connexion de la requête concernée avec celle
d’autorisation de l’exécution forcée.
Les requêtes pour l’autorisation de l’exécution forcée des décisions judiciaires étrangères constituent
exclusivement la compétence de Cour d’Appel.
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Nous pouvons observer qu’il n’y a aucune différence entre la requête pour la reconnaissance et celle
d’exécution de la décision étrangère, si l’on les compare sous le rapport de la compétence matérielle de l’instance.
Ainsi, le point déterminant la compétence territoriale constitue le lieu de l’exécution. Le non respect de la
réglementation respective a comme conséquence le suivant: dans le cas où la requête d’exequatur a été
admise par une instance non compétente de l’État sollicité, ratione loci, pourtant la décision étrangère ne
peut pas être dans la circonscription d’un autre tribunal où il n’y a pas le bien poursuivi pour l’exécution
forcée. Par exemple, dans la pratique judiciaire on a décidé qu’une décision d’un Tribunal d’Italie ne peut
pas produire des effets sur le territoire du district Braþov où se trouvait l’immeuble à cause de l’exequatur
accordé à Bucarest.8
Il y a des cas lorsque l’exécution est nécessaire en plusieurs lieux, situés dans les circonscriptions des
tribunaux différentiels. Dans une telle situation le pétitionnaire jouit du fait d’obtenir un droit, étant autorisé
à introduire la requête en n’importe quelle instance.
La procédure d’approbation de l’exécution forcée des décisions étrangères a un caractère contentieux, et
donc il faut citer obligatoirement les parties intéressées: tant le créditeur requérant que le débiteur réclamé.
Le caractère contradictoire de la procédure assure au débiteur la possibilité de valoriser ses moyens de
défense avant que l’exécution forcée proprement dite commence.
En ce qui concerne les parties, celles-ci sont les mêmes que dans l’instance d’origine et donc celui qui a
été réclamé peut être le requérant dans la procédure d’exequatur.
En général, lorsqu’on détermine les personnes susceptibles d’être citées dans la procédure de l’exequatur
il faut tenir compte du fait que la procédure de la reconnaissance et de l’exequatur reçoit tant l’efficacité
substantielle et l’autorité de la chose jugée de la décision étrangère, que l’attribution à celle-ci de la force
exécutoire. Et donc quant à cette procédure sont normales les participations du requérant, ainsi que du
réclamant, des personnes intéressées par la régularité ou par l’irrégularité de la décision étrangère, même si
elles ne sont pas les destinataires directes de celle-ci. Ces tierces personnes peuvent avoir le rôle d’une partie
principale en faveur de l’une des parties ou elles peuvent être citées par celles-ci. La possibilité respective
s’ensuit de l’art. 470 CPC.
Conformément à l’art. 26(4) CPC on reconnaît à toutes les personnes d’une manière égale la capacité
d’avoir des droits et des obligations processuelles civiles.
Le texte concerne, régissant également la matière respective, n’indique pas quelle loi il faut appliquer
pour établir la capacité de jouissance processuelle. Selon les normes conflictuelles, contenu dans le Code
Civile, on admet l’incidence de la loi nationale au sujet de droits, personne physique ou juridique. Lex
patriae établira également si le requérant dans sa requête d’exequatur n’est pas privé de sa capacité d’exercice
(à cause de l’âge, de l’interdiction judiciaire) pour participer personnellement devant l’instance judiciaire de
l’État sollicité.
En ce qui concerne la qualité du requérant il faut constater que lui même est le titulaire du droit consacré
par la décision étrangère, pouvant demander l’exécution forcée dans l’État sollicité. La qualité de réclamer
peut être attribuée dans la procédure de l’exequatur uniquement à la personne qui est le débiteur. On vérifie
la qualité des parties en fonction du contenu des décisions étrangères et de la législation en vertu de laquelle
on l’a prononcée.
On doit constater l’accomplissement des conditions légales susmentionnées et ensuite l’instance
d’exequatur approuve l’exécution de la décision étrangère sur le territoire de la République de Moldova, en
admettant cela par l’intermédiaire d’une décision indépendante.
L’exequatur peut être admis partiellement aussi, s’il faut exécuter sur l’État sollicité seulement certains
aspects du dispositif de la décision étrangère. Un tel exemple est celui des décisions étrangères qui contiennent
tant une condamnation pénale que l’obligation de la partie civile au payement des dédommagements ou à
une autre forme de réparation des dommages. Seulement les effets civils de la décision pénale justifieront
une solution d’admission donnée par l’instance de l’exequatur.
Dans la littérature française9 B. Audit parle de l’admission de l’exécution partielle de la décision étrangère.
Ainsi, on connaît l’exequatur partiellement sélectif sur la base du caractère dissociable ou non dissociable
des diverses parties du dispositif de la décision étrangère et l’exequatur partiellement réductif, même s’il est
interdit; une autre situation étant d’accorder l’exequatur lorsqu’on constate qu’après sa prononciation la
décision a été partiellement exécutée.
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Si les exigences légales pour l’autorisation de l’exequatur de la décision étrangère ne sont pas accomplies,
l’instance d’exequatur refusera de l’accorder.
Le jugement de l’instance judiciaire sur l’autorisation ou le refus de l’exécution de la décision a la forme
d’une décision judiciaire, où il faut obligatoirement avoir la motivation sur l’admission de l’exécution forcée
ou le refus d’accorder l’exequatur pour la décision étrangère. La motivation de la décision contient uniquement
les motifs indiqués dans la loi de l’État sur le territoire duquel on invoque la force exécutoire de la décision
judiciaire étrangère ou ceux indiqués dans le traité international.
D’habitude, dés qu’on obtient l’exequatur, on assimile la décision judiciaire aux décisions judiciaires des
instances de l’État concerne et elle produit les mêmes effets juridiques que les décisions des instances
nationales.
La réforme moldave du droit international privé a traité des conflits de juridictions de manière sélective.
La loi comprend des règles, quoique incomplètes, concernant la compétence internationale ainsi que deux
normes synthétiques sur les effets des décisions étrangères. Elle écarte cependant toute autre problème pouvant
résulter d’une procédure comportant un caractère international. Dans sa substance, la réforme n’est guère
novatrice. Certes, elle contribue à la clarification du droit. Mais en même temps, elle a laissé passer une
bonne occasion de supprimer des règles surannées comme la réciprocité requise pour l’exequatur.
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REGLEMENTÃRI ÎN MATERIA NEEXECUTÃRII
CONTRACTELOR DE COMERÞ INTERNAÞIONAL
Aurel BÃIEªU,
doctor în drept, conferenþiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
Viena Convention on the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG) is one of the most important international conventions serving as an efficient instrument for the harmonization of the international
trade. Others two great projects for the harmonization of the contract law were elaborated in the course of
the last years: UNIDROIT principles regarding the international commercial contracts and Principles
of the European Contract Law worked out by the Commission for European Contract Law. The common
objectives of the instruments subject to consideration are the following: to offer a source of inspiration to
national and international lawmakers; to facilitate the international trade; to serve as a modern formulation
of lex mercatoria for judges and arbitrators in case of settlement of litigations arising in the international
trade; to offer the parties a species of neuter autonomous law that they can adopt as a law to govern their
agreement  lex contractus. In the present article we have analyzed the specific features of the concept of
breach of the contract and of the system of remedies provided in the instruments under consideration meant
to ensure the uniformity of the law.

Izvoarele de reglementare juridicã. Convenþia de la Viena din 11 aprilie 1980 asupra contractelor
de vânzare internaþionalã de mãrfuri (în continuare  CVIM), constituie unul dintre principalele
instrumente de armonizare a dreptului comerþului internaþional . Importanþa acestei convenþii depãºeºte
domeniul vînzãrii internaþionale de mãrfuri; fiind o sursã de lex mercatoria, ea conþine inima unui
veritabil Cod de comerþ internaþional!. Neexecutarea contractului de vânzare internaþionalã de mãrfuri
constituie obiectul unei reglementãri minuþioase, cuprinse, în special, în partea a treia a CVIM: Vânzarea
de mãrfuri. Dupã stabilirea unei serii de dispoziþii generale privind noþiunea de încãlcare esenþialã
(art.25) ºi efectuarea rezoluþiunii contractului (art.26 ºi 29), CVIM reglementeazã în mod distinct
remediile (mijloacele)  remedies (engl.), moyens (fr.)  de care dispune cumpãrãtorul în cazul încãlcãrii
contractului de cãtre vânzãtor (art.45  52) ºi cele care aparþin vânzãtorului în cazul încãlcãrii
contractului de cãtre cumpãrãtor (art.61  65).
Alte douã mari proiecte de armonizare a dreptului contractelor au vãzut lumina zilei în ultimii ani. În
1994 Institutul Internaþional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) a publicat o culegere întitulatã
Principiile referitoare la contractele de comerþ internaþional" (în continuare  PU). Un an mai târziu,
Comisia pentru Dreptul European al Contractelor  o organizaþie neguvernamentalã compusã din 22 de
juriºti din statele membre ale UE, prezidatã de profesorul danez Ole Lando#  publicã prima versiune a
Principiilor Dreptului European al Contractelor (în continuare  PDEC). În 1999 apare versiunea
completatã ºi revãzutã a PDEC$, iar în 2004 UNIDROIT publicã o redacþie nouã a PU%. Într-o formã
sinteticã obiectivele comune ale instrumentelor examinate pot fi descrise în felul urmãtor: a furniza o
sursã de inspiraþie legislatorilor naþionali ºi internaþionali; a contribui la armonizarea dreptului contractelor;
a facilita comerþul internaþional; a servi drept o formulare modernã a lex mercatoria pentru judecãtori ºi
arbitri în cadrul soluþionãrii litigiilor ce apar în comerþul internaþional; a oferi pãrþilor o specie de drept
autonom neutru pe care pot sã-l adopte ca lege care va guverna contractul lor  lex contractus.
În PDEC neexecutarea contractului ºi remediile (mijloacele) sunt tratate în capitolul 3 Neexecutarea
ºi remediile în general ºi în capitolul 4 Diferitele mijloace în caz de neexecutare. În PU acestei
materii îi este consacrat capitolul 7 Neexecutarea, împãrþit în câteva secþiuni. Dupã secþiunea întitulatã
Neexecutarea în general urmeazã secþiunile care reglementeazã diferitele remedii: dreptul la executare
(secþiunea 2), rezoluþiunea (secþiunea 3) ºi daunele-interese (secþiunea 4).
Noþiunea de neexecutare (încãlcare) a contractului. În sistemele adoptate de CVIM, PDEC ºi PU
neexecutarea contractului este o noþiune uniformã, care înglobeazã toate formele posibile de nerespectare
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a contractului&. O parte executã contractul în modul cuvenit atunci când ea acþioneazã în conformitate cu
toate clauzele lui exprese ºi implicite. Termenul neexecutare este utilizat pentru desemnarea faptului de
a nu onora în orice mod o obligaþie nãscutã din contract; neexecutarea poate fi o executare defectuoasã, o
executare ce nu este efectuatã la scadenþa prevãzutã (fie cã ea este anticipatã sau tardivã) sau o neexecutare
definitivã. Astfel, potrivit art. 1.301(4) PDEC, termenul «neexecutare» denotã faptul de a nu executa o
obligaþie nãscutã din contract, indiferent de faptul dacã beneficiazã sau nu de o exonerare, ºi se aplicã de
asemenea unei executãri tardive sau defectuoase ºi refuzului la o colaborare care permite contractului sã
producã efectul sãu deplin. Art. 7.1.1 al PU defineºte neexecutarea ca orice nerespectare de cãtre una
dintre pãrþi a unei obligaþii ce rezultã din contract, inclusiv executarea defectuoasã sau tardivã.
Neexecutarea include ºi nerespectarea unei obligaþii accesorii, cum este, de exemplu, obligaþia unei
pãrþi de a nu dezvãlui secretele comerciale ale cocontractantului sau obligaþia vânzãtorului de a expedia
cumpãrãtorului o facturã exactã'. Astfel, art. 45 CVIM, care cuprinde dispoziþiile generale cu privire la
mijloacele cumpãrãtorului ºi, respectiv, art. 61 CVIM cu referire la mijloacele vânzãtorului, considerã
ipoteza în care cumpãrãtorul sau, respectiv, vânzãtorul  nu a executat oricare din obligaþiile ce rezultã
pentru el din contractul de vânzare sau din prezenta convenþie  Prin urmare, în cazul în care pãrþile
au stipulat în contractul lor obligaþii accesorii neprevãzute de CVIM, încãlcarea acestora acordã
creditorului dreptul la aplicarea aceloraºi mijloace de apãrare.
În lumina prevederilor enunþate, neexecutarea poate fi definitã ca orice lipsã a executãrii oricãrei
obligaþii contractuale din partea unui contractant  failure to performe(engl.), manquer à exécuter
(fr.) , care permite cocontractantului de a exercita unul sau mai multe mijloace (remedii).
Remediile în caz de neexecutare a contractului. Instrumentele de uniformizare a dreptului analizate
consacrã urmãtoarele remedii:
a) Executarea în naturã. Dreptul de a cere executarea obligaþiilor cocontractantului este situat pe
primul loc în lista remediilor, prevãzutã de CVIM pentru fiecare din pãrþi (art. 46.1 ºi 62.1). În ceea ce
priveºte obligaþia vânzãtorului de livrare, executarea în naturã presupune, de regulã, douã posibilitãþi.
Prima este repararea lipsei de conformitate, cu condiþia ca acest lucru sã nu fie nerezonabil (art.46.3);
de exemplu repararea bunurilor, dacã acest lucru este posibil din punct de vedere material. A doua
posibilitate este livrarea mãrfurilor de înlocuire, cu condiþia ca lipsa de conformitate sã fie o încãlcare
esenþialã a contractului (art. 46.2). Art. 9.102 PDEC ºi art. 7.2.2 PU acordã creditorului unei obligaþii,
alta decât plata unei sume de bani, dreptul de a cere executarea în naturã, inclusiv corectarea unei
executãri defectuoase. Prevederile articolelor menþionate conþin însã numeroase limitãri ale dreptului
la executarea silitã în naturã. Astfel, ambele articole prevãd cã executarea în naturã nu este posibilã
atunci când: a) executarea este imposibilã în fapt sau în drept (este ilicitã); b) executarea comportã
eforturi ºi cheltuieli nerezonabile; c) executarea prezintã un caracter strict personal; d) creditorul poate
obþine în mod rezonabil executarea într-un alt mod; e) creditorul nu cere executarea într-un termen
rezonabil din momentul în care a avut sau trebuia sã aibã cunoºtinþã de neexecutare.
b) Excepþia de neexecutare. Dreptul unei pãrþi de a suspenda executarea propriei obligaþii pânã
când cealaltã parte nu îºi va executa obligaþia ce îi incumbã îºi gãseºte fundamentul în dispoziþiile art. 58
CVIM: în principiu, dacã altceva nu este prevãzut în contract, cumpãrãtorul nu este þinut sã plãteascã
costul atâta timp cât marfa nu a fost nu numai livratã, dar ºi propusã spre examinare; în timp ce vânzãtorul
are dreptul de a refuza remiterea mãrfii (sau ale documentelor reprezentative ale ei) pânã când costul nu
va fi achitat. Excepþia de neexecutare este prevãzutã ºi în art. 9.201 PDEC ºi art. 7.1.3 PU (PDEC
stipuleazã condiþia ca realizarea acestui drept sã fie rezonabilã, þinând cont de împrejurãri).
c) Rezoluþiunea. Condiþiile de fond ºi de procedurã cãrora le este supusã rezoluþiunea sunt definite
în art. 49 ºi 64 CVIM. Ambele texte prevãd, mai întâi de toate, cã rezoluþiunea poate fi decisã atunci
când neexecutarea obligaþiilor contractuale de cãtre fiecare parte reprezintã o încãlcare esenþialã a
contractului. Potrivit art. 25 CVIM, o încãlcare a contractului comisã de cãtre una din pãrþi este
esenþialã atunci când ea cauzeazã celeilalte pãrþi un prejudiciu care o priveazã în mod substanþial de
ceea ce aceasta era în drept sã aºtepte de la contract, cu excepþia cazului în care partea care a încãlcat
contractul nu a prevãzut un astfel de rezultat ºi nici o persoanã rezonabilã de aceeaºi calitate plasatã în
aceeaºi situaþie nu l-ar fi prevãzut nici ea.
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PDEC (9.301) ºi PU (art.7.3.1) prevãd dreptul creditorului de a rezolvi contractul în douã cazuri:
- atunci când existã o neexecutare esenþialã a contractului de cãtre debitor;
- în cazul întârzierii în executare, atunci când creditorul i-a acordat debitorului un termen suplimentar
pentru executare ºi acest termen a expirat fãrã succes.
De menþionat faptul cã în sistemele instituite de CVIM, PDEC ºi PU rezoluþiunea opereazã prin
declaraþia notificatã celeilalte pãrþi; creditorul poate decide aplicarea acestui remediu în mod unilateral,
controlul judecãtorului sau arbitrului putând, eventual, sã fie exercitat a posteriori.
d) Daunele-interese. Atât sistemul CVIV, cât ºi cel al PDEC ºi PU stabilesc ca principiu general cã
creditorul trebuie sã fie pus, pe cât este posibil, în situaþia în care el s-ar fi aflat dacã contractul ar fi fost
executat în modul cuvenit. Aceastã condiþie presupune cã creditorul are dreptul la repararea integralã a
prejudiciului pe care l-a suportat din cauza neexecutãrii; acest prejudiciu cuprinde pierderea pe care a
suferit-o ºi beneficiul de care a fost lipsit creditorul (art.74 CVIM; art.9.502 PDEC; art.7.4.2 PU). La
fel ca CVIM, PDEC ºi PU prevãd cã poate fi reparat numai prejudiciul care a fost prevãzut sau trebuia
sã fie (în termenii PU  putea sã fie) prevãzut, în mod rezonabil, la momentul încheierii contractului,
ca o consecinþã probabilã a neexecutãrii (art.74 CVIM; art.9.503 PDEC; art.7.4.4 PU). De la regula
previzibilitãþii prejudiciului PDEC fac excepþie cazurile când neexecutarea a avut loc intenþionat sau
din culpã gravã.
În afarã de daune-interese, CVIM prevede plata dobânzii moratorii. Art.78 dispune cã, dacã o parte
nu plãteºte preþul sau orice altã sumã datoratã, cealaltã parte are dreptul la o dobândã asupra acestei
sume, fãrã a prejudicia dreptul la daunele-interese pe care aceasta este îndreptãþitã sã le cearã în virtutea
art.74. PDEC ºi PU prevãd cã, în cazul neplãþii unei sume de bani la scadenþã, creditorul are dreptul la
o dobândã asupra acestei sume de bani, între scadenþã ºi data plãþii, calculatã conform ratei bancare
medii de bazã la termen scurt practicate pentru moneda de platã a contractului la locul unde trebuie sã
se efectueze plata (art.9.508 PDEC ºi art.7.4.9(2) PU).
Trãsãturi caracteristice. Una dintre trãsãturile caracteristice ale instrumentelor de drept uniform
analizate în ceea ce priveºte neexecutarea contractului ºi efectele ei este libertatea alegerii remediilor
puse la dispoziþia pãrþilor, cu condiþia respectãrii principiului bunei credinþe. În cazul neexecutãrii de
cãtre debitor, creditorul are posibilitatea de a alege remediul care îi convine cel mai mult. El are opþiunea
între mai multe remedii utilizabile în speþã ºi faptul cã el recurge la unul dintre ele nu-l împiedicã sã
utilizeze, în acelaºi timp sau ulterior, un alt remediu. Nu existã reguli privind interzicerea cumulului,
din contra, art.8.102 PDEC dispune cã remediile care nu sunt incompatibile prin însãºi natura lor pot fi
cumulate. Astfel, creditorul poate cere executarea în naturã sau rezoluþiunea contractului ºi, pe lângã
aceasta, plata daunelor-interese. Unicele limite sunt acelea care se aplicã fiecãrui remediu în parte ºi
acelea ce þin de faptul cã un remediu nu poate fi utilizat dacã, în speþã, el nu este compatibil cu remediul
pe care creditorul l-a utilizat anterior. De exemplu, creditorul care a rezolvit deja contractul nu mai
poate cere executarea în naturã, însã nimic nu se opune ca el sã cearã mai întâi executarea, iar apoi, dacã
se învedereazã cã are puþine ºanse s-o obþinã, sã rezoluþioneze contractul.
În acest sens, autorii reglementãrilor analizate au avut de ales între soluþiile consacrate în cele douã
mari sisteme de drept  dreptul de tradiþie civilistã ºi common law. Abordarea adoptatã în sistemele
juridice de tradiþie civilistã constã în aceea cã creditorul obligaþiei neexecutate are dreptul de a alege
sancþiunea (remediul) pe care o considerã cea mai potrivitã în speþã sau chiar sã îmbine diferite sancþiuni.
În dreptul anglo-american abordarea este diferitã: remediul principal în cazul neexecutãrii contractului
este plata daunelor-interese, iar executarea în naturã reprezintã un remediu excepþional ºi poate fi ordonat
numai atunci când daunele-interese se învedereazã a fi un remediu neadecvat. PU ºi PEDC au adoptat
o soluþie de compromis. Executarea în naturã este calificatã ca un remediu obiºnuit ºi daunele-interese
nu ocupã o poziþie privilegiatã. Totuºi, exercitarea dreptului la executarea silitã în naturã este supusã
unor limitãri inspirate din common law. În aceastã ordine de idei, Denis Talon, unul dintre autorii
ambelor proiecte, estimeazã cã este de aºteptat ca un judecãtor dintr-o þarã de common law sã aplice
într-un mod mai extensiv limitãrile aplicãrii executãrii silite enunþate mai sus, pe când în þãrile dreptului
continental tendinþa va fi de a cere executarea silitã în naturã.
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ªi CVIM a menþinut în acest sens o poziþie de compromis: ea prevede cã, dacã, în conformitate cu
dispoziþiile prezentei convenþii, una din pãrþi are dreptul sã cearã alteia executarea unei obligaþii, un
tribunal este þinut sã ordone executarea în naturã numai dacã ar face-o în virtutea propriului sãu drept
pentru contractele de vânzare asemãnãtoare neguvernate prin prezenta convenþie (art. 28).
Atât în PDEC, cât ºi în PU pãrþile sunt libere, într-o mare mãsurã, sã modeleze remediile pe care le
au la îndemânã, în corespundere cu necesitãþile lor. Astfel, este perfect valabilã stipulaþia contractualã
care autorizeazã rezoluþiunea contractului în anumite situaþii expres prevãzute. La fel, pãrþile pot conveni
asupra daunelor-interese sau penalitãþilor ce trebuie sã fie plãtite în cazul neexecutãrii obligaþiilor
contractuale, sub rezerva unui control judiciar în cazul penalitãþilor manifest excesive (art.9.508 PDEC;
art.7.4.13 PU), sau sã limiteze ori chiar sã excludã aplicarea unor remedii prin inserarea unor clauze
limitative sau exoneratoare de rãspundere (art.8.109 PDEC; art.7.1.6 PU) .
O altã trãsãturã caracteristicã a sistemelor consacrate de CVIM, PDEC ºi PU se manifestã prin
faptul cã recurgerea de cãtre partea lezatã la remedii nu este condiþionatã de culpa pãrþii care a comis
încãlcarea. Debitorul este supus mãsurilor de remediere pentru încãlcarea comisã ca rezultat al simplului
fapt cã nu a executat sau a executat defectuos, culpa sa neavând importanþã. Autorii CVIM au renunþat
la conceptul de culpã ca o condiþie pentru recurgerea la remedii (sancþiuni), consacrat în sistemele
juridice de tradiþie romanistã, în favoarea teoriei responsabilitãþii obiective, caracteristice pentru sistemele
de common law.
Toate sistemele promoveazã principiul desemnat în doctrinã sub noþiunea de favor contractus 
favorizarea contractului!. Faptul cã negocierea ºi derularea contractului comercial internaþional comportã
procese complexe ºi costisitoare, punând în joc interese importante, a impus elaborarea unui ºir de
mãsuri având ca scop privilegierea existenþei lui, menþinerea raporturilor contractuale cu preferinþã faþã
de desfiinþarea lor. Ansamblul acestor mãsuri, în armonie cu obligaþia de colaborare a pãrþilor contractului,
pãtrunde textele instrumentelor de drept uniform examinate ºi gãseºte aplicaþii în diferite domenii. În
secþiunile consacrate neexecutãrii ºi remediilor, aceastã tendinþã se manifestã în faptul cã regulile din
compartimentele în cauzã sunt îndreptate mai mult spre gãsirea unor soluþii pentru a salva contractul
decât pentru a-l rezolvi; de exemplu, art.49 ºi 64 CVIM, art.8.301 PDEC ºi art.7.3.1 PU prevãd cã
rezoluþiunea este posibilã numai în cazul unei neexecutãri esenþiale a contractului.
În acelaºi context se înscriu prevederile art.8.106 PDEC ºi 7.1.5 PU referitoare la acordarea de cãtre
creditor a unui termen suplimentar pentru executare (termen de graþie), prevederi inspirate din doctrina
germanã Nachfrist". În aceastã privinþã existã douã abordãri diferite în sistemele juridice naþionale. În
majoritatea sistemelor neexecutarea obligaþiei contractuale este suficientã pentru ca partea lezatã sã recurgã
la mijloacele pe care le posedã în caz de încãlcare a contractului, ea nu este obligatã sã acorde un termen
de graþie; instanþa de judecatã sau de arbitraj poate sã facã acest lucru doar în cazuri excepþionale. În alte
sisteme naþionale (de ex., în cel german), pentru ca partea lezatã sã poatã utiliza sancþiunile neexecutãrii
contractului, ea trebuie sã acorde celeilalte pãrþi un termen de graþie. Instrumentele de drept uniform au
adoptat prima soluþie. Astfel, art.45.3 ºi 61.3 CVIM enunþã foarte clar cã nici un termen de graþie nu poate
fi acordat pãrþii care a comis încãlcarea de cãtre un judecãtor sau un arbitru atunci când partea lezatã a
decis sã utilizeze unul dintre mijloacele de care dispune în caz de încãlcare a contractului. Necesitãþile
comerþului internaþional au obligat autorii CVIM sã excludã posibilitatea acordãrii unui termen de graþie
de cãtre judecãtor sau arbitru, întrucât în aceastã ipotezã pãrþile sunt supuse puterii discreþionare a
judecãtorului sau a arbitrului, care, de obicei, are naþionalitatea uneia dintre pãrþile în litigiu#. Numai
creditorul însuºi are dreptul de a acorda debitorului un termen suplimentar pentru executare.
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RECUNOAªTEREA ªI EXECUTAREA SENTINÞELOR ARBITRALE
STRÃINE ÎN SISTEMUL CONVENÞIEI DE LA NEW YORK
Lilia GRIBINCEA,
doctor în drept, conferenþiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
Arbitration means any arbitration whether or not administered by a permanent arbitral institution. An
arbitration is international if:
(a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their
places of business in different States; or
(b) one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of
business:
(i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;
(ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or
(c) the parties have expressly agreed that the subject-matter of the arbitration agreement relates to more
than one country.
Litigiul arbitral transmis spre soluþionare tribunalului ia sfârºit prin pronunþarea unei sentinþe sau a unei
încheieri de închidere a procedurii arbitrale.
Hotãrârea arbitralã reflectã rezultatul întregii activitãþi desfãºurate de cãtre tribunal ºi de cãtre pãrþi din
momentul încheierii convenþiei de arbitraj pânã la ultimul act de procedurã, care constã în adoptarea hotãrârii.
Hotãrârea arbitralã constituie actul în care, în baza puterilor conferite prin convenþia de arbitraj, arbitrii
tranºeazã chestiunile litigioase transmise lor spre soluþionare de cãtre pãrþi2.
Convenþia pentru recunoaºterea ºi executarea sentinþelor arbitrale strãine din 10 iunie 1958 de la New
York (în continuare  Convenþia de la New York)3 nu defineºte noþiunea de sentinþã arbitralã, dar în art. I
precizeazã cã prin sentinþe arbitrale se înþeleg nu numai sentinþele pronunþate de cãtre arbitrii numiþi pentru
cazuri determinate, dar ºi acelea care sunt pronunþate de cãtre instituþii de arbitraj permanente, cãrora pãrþile
li s-au supus.
În privinþa stabilirii caracterului strãin al sentinþei arbitrale, Convenþia de la New York în art. I instituie
douã criterii. Astfel, sentinþele arbitrale strãine sunt cele pronunþate pe teritoriul unui alt stat decât acela unde
se cere recunoaºterea ºi executarea sentinþelor, precum ºi sentinþele arbitrale care nu sunt considerate ca
sentinþe naþionale în statul unde este cerutã recunoaºterea ºi executarea lor.
Atunci când tribunalul arbitral considerã cã toate elementele cauzei în litigiu au fost clarificate:
a) declarã deschisã dezbaterea litigiului;
b) au loc dezbaterile ºi
c) se pronunþã hotãrârea.
Hotãrârea se adoptã în situaþia în care tribunalul soluþioneazã litigiul în fond, admiþând integral sau
parþial acþiunea ºi cererea reconvenþionalã.
Hotãrârea arbitralã se adoptã, de asemenea, în cazul în care reclamantul renunþã la pretenþiile sale. Dacã
reclamantul îºi retrage cererea de arbitrare înainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitralã se
închide printr-o încheiere a Preºedintelui Curþii de Arbitraj.
Hotãrârea arbitralã este redactatã imediat dupã deliberare ºi stabilirea soluþiei în litigiul supus arbitrajului.
Hotãrârea arbitralã se redacteazã în scris ºi are urmãtorul conþinut:
a) componenþa nominalã a Tribunalului arbitral; numele asistentului arbitral; locul ºi data pronunþãrii
hotãrârii;
b) numele pãrþilor, domiciliul sau reºedinþa lor ori  dupã caz  denumirea ºi sediul, precum ºi numele
reprezentanþilor pãrþilor ºi ale celorlalte persoane care au luat parte la dezbaterea litigiului;
c) menþionarea convenþiei arbitrale în temeiul cãreia s-a procedat la arbitraj;
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d) obiectul litigiului ºi susþinerile pe scurt ale pãrþilor;
e) motivele de fapt ºi de drept ale hotãrârii;
f) dispozitivul;
g) semnãturile tuturor arbitrilor ºi a asistentului arbitral.
Hotãrârea arbitralã are urmãtoarele caracteristici:
a) existã doar prin compromisul dintre pãrþi, având aceeaºi naturã juridicã ca ºi compromisul;
b) are un caracter contractual, argumentul de bazã în acest sens îl constituie izvorul, sursa ºi temeiul
arbitrajului, intervenit între pãrþi;
c) hotãrârea pronunþatã are o naturã juridicã mixtã: contractualã ºi jurisdicþionalã.
Executarea hotãrârii arbitrale înseamnã a da satisfacþie reclamantului care a declanºat acþiunea de soluþionare
a litigiului, ca urmare a faptului cã, anterior, nu a ajuns la o soluþionare pe cale amiabilã4. În multe cazuri
pãrþile precizeazã, chiar în convenþia de arbitraj a contractului comercial internaþional, cã hotãrârea arbitralã
care se va pronunþa va fi obligatorie ºi se va executa benevol.
Particularitãþile raporturilor contractuale de comerþ internaþional au generat mai multe dezbateri, în principal asupra efectelor sentinþelor arbitrale strãine.
În condiþiile dezvoltãrii cooperãrii economice internaþionale ºi expansiunii comerþului mondial s-au conturat
un nou concept ºi o nouã abordare în problema complexã a efectelor hotãrârilor arbitrale strãine5.
Principalele reglementãri consacrate recunoaºterii ºi executãrii hotãrârilor arbitrale strãine sunt cuprinse
în Convenþia de la New York.
Convenþia europeanã de arbitraj comercial internaþional de la Geneva din 21 aprilie 1961 (în continuare
 Convenþia de la Geneva) limiteazã, prin prevederile art. IX, motivele de anulare a unei sentinþe arbitrale,
care pot sã justifice apoi refuzul de recunoaºtere sau de executare într-un alt stat contractant.
Convenþia de la Washington pentru reglementarea diferendelor relative la investiþii între state ºi persoane
ale altor state din 1965 instituie un sistem autonom de control al sentinþelor arbitrale de cãtre un comitet adhoc format din trei membri ºi stipuleazã cã fiecare stat contractant recunoaºte orice sentinþã emisã în cadrul
acestei convenþii ca fiind obligatorie ºi asigurã executarea pe teritoriul sãu a obligaþiilor pecuniare pe care
sentinþa le impune ca ºi când ar fi vorba de o hotãrâre definitivã a unui tribunal care activeazã pe teritoriul
respectivului stat contractant.
În ceea ce priveºte aplicarea prevederilor Convenþiei de la New York, putem concluziona cã în unele
state, caracterul strãin al sentinþei arbitrale depinde atât de criteriul sediului arbitrajului, cât ºi de legea care
guverneazã procedura arbitralã. Aceastã concepþie o întâlnim în dreptul german, având anumite influenþe ºi
în jurisprudenþa englezã. Potrivit acestei concepþii, sentinþa arbitralã emisã pe teritoriul statului solicitat va fi
consideratã o sentinþã strãinã dacã legea care guverneazã procedura arbitralã nu aparþine statului respectiv.
Însã majoritatea sistemelor de drept ºi Legea-model a UNCITRAL6 prevãd cã instanþele de judecatã
competente sã se pronunþe în cazul unei acþiuni în anulare sunt numai instanþele din þara unde s-a aflat sediul
arbitrajului.
Potrivit dispoziþiilor art. III al Convenþiei de la New York, fiecare dintre statele contractante va recunoaºte
autoritatea unei sentinþe arbitrale ºi va acorda executarea acestei sentinþe conform regulilor de procedurã în
vigoare pe teritoriul unde sentinþa este invocatã în condiþiile stabilite în Convenþie. Pentru recunoaºterea sau
executarea sentinþelor arbitrale supuse prevederilor Convenþiei nu pot fi impuse condiþii mai riguroase, nici
cheltuieli de judecatã mai ridicate decât acelea care sunt impuse pentru recunoaºterea sau executarea sentinþelor
arbitrale naþionale.
Convenþia de la New York formuleazã urmãtoarele reguli cu privire la documentele necesare pentru
obþinerea recunoaºterii ºi executãrii sentinþelor arbitrale strãine:
a) recunoaºterea ºi/sau executarea se acordã la cererea pãrþii interesate. În scopul obþinerii recunoaºterii
ºi/sau executãrii, partea va prezenta, o datã cu cererea:
 originalul sentinþei arbitrale autentificat în mod corespunzãtor sau o copie a acestui original, întrunind
condiþiile cerute pentru autentificarea sa;
 originalul convenþiei arbitrale (clauzã compromisorie sau compromis scris, semnate de pãrþi sau cuprinse
într-un schimb de scrisori sau telegrame) sau o copie întrunind condiþiile cerute pentru autentificarea sa;
b) dacã sentinþa arbitralã sau convenþia de arbitraj nu este redactatã în limba statului solicitat, partea care
cere recunoaºterea ºi executarea sentinþei trebuie sã prezinte o traducere a acesteia. Traducerea trebuie sã fie
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certificatã de un traducãtor oficial sau de un agent diplomatic ori consular. Convenþia nu precizeazã însã
statul cãruia îi vor aparþine aceste persoane în vederea interpretãrii în mod flexibil a cerinþei instituite.
Dacã în reglementarea aspectelor de ordin procedural ale recunoaºterii ºi executãrii sentinþelor arbitrale
strãine preponderente sunt normele de drept ale statului solicitat, reglementarea condiþiilor de fond rezultã,
în principal, din dispoziþiile Convenþiei de la New York.
S-a remarcat cã pentru a formula condiþiile de fond ale recunoaºterii ºi executãrii sentinþelor arbitrale
strãine, Convenþia de la New York utilizeazã metoda abordãrii negative prin enunþarea impedimentelor
recunoaºterii sau executãrii, reversul acestora reprezentând condiþiile pozitive impuse pentru legitimarea
efectelor extrateritoriale. Pârâtului îi va reveni sarcina de a demonstra existenþa unui impediment, care lipseºte
hotãrârea invocatã de aptitudinea de a produce efecte extrateritoriale urmãrite de reclamant7. Pârâtului care
se opune la cererea de recunoaºtere ori încuviinþare a executãrii îi revine doar sarcina probãrii neîndeplinirii
cerinþelor intrinseci ale arbitrajului strãin, în timp ce verificarea condiþiilor extrinseci, decurgând din legislaþia
statului primitor, este consideratã ca independentã de orice demers al pãrþilor, fiind lãsatã pe seama iniþiativei
autoritãþii sesizate din statul primitor8.
Art. V al Convenþiei de la New York conþine o enumerare cu caracter limitativ a temeiurilor care pot
fundamenta refuzul recunoaºterii ºi al executãrii sentinþelor arbitrale strãine.
Temeiurile care pot fundamenta refuzul recunoaºterii ºi al executãrii sentinþelor arbitrale strãine
sunt urmãtoarele:
1. Pãrþile la convenþia de arbitraj erau, conform legii aplicabile lor, lovite de incapacitate sau convenþia
nu este valabilã conform legii cãrora pãrþile au subordonat-o sau, în lipsa unei capacitãþi în acest sens, în
baza legii þãrii în care sentinþa arbitralã a fost emisã. O prevedere similarã este consacratã ºi de Convenþia
de la Geneva în art. IX par. 1 lit. a). Convenþia de la New York, în art. V face distincþie între legea care
guverneazã capacitatea pãrþilor la convenþia de arbitraj ºi legea aplicabilã celorlalte condiþii de fond. Astfel,
în ceea ce priveºte legea care guverneazã capacitatea pãrþilor, Convenþia nu consacrã nici o normã conflictualã.
Prin urmare, instanþa de judecatã din statul solicitat urmeazã sã determine legea aplicabilã capacitãþii pãrþilor
conform propriei norme conflictuale. În materia celorlalte condiþii de fond ale convenþiei de arbitraj, Convenþia
de la New York consacrã norma conflictualã lex voluntatis. Dacã pãrþile nu au determinat legea aplicabilã
convenþiei de arbitraj, aceasta va fi guvernatã de legea þãrii în care sentinþa a fost emisã.
2. Partea împotriva cãreia este invocatã sentinþa nu a fost informatã în modul corespunzãtor despre
desemnarea arbitrilor sau despre procedura de arbitraj ori i-a fost imposibil, din orice alt motiv, sã îºi punã
în valoare mijloacele de apãrare. O prevedere similarã întâlnim ºi în Convenþia de la Geneva în art. IX par.
1 lit. b). Prin urmare, potrivit Convenþiei de la New York, încãlcarea principiului contradictorialitãþii de cãtre
tribunalul arbitral constituie temei pentru refuzul recunoaºterii ºi executãrii sentinþei arbitrale. Principiul
contradictorialitãþii ºi cel al dreptului la apãrare trebuie sã fie respectate indiferent dacã arbitrii soluþioneazã
litigiul conform normelor de drept strict sau în echitate. Majoritatea autorilor sunt de pãrere cã nerespectarea
principiului contradictorialitãþii permite invocarea art. V par. 1 din Convenþia de la New York pentru a
solicita refuzarea recunoaºterii ºi a executãrii sentinþei arbitrale, independent de orice dovadã a unui eventual prejudiciu suportat de adversar.
Principiul contradictorialitãþii este în strânsã legãturã cu principiul dreptului la apãrare, fiecare concurând
la realizarea celuilalt. În literatura de specialitate se admite9 cã norma de drept material conþinutã în art. V
par. 1 din Convenþia de la New York nu implicã adoptarea concepþiilor existente în materie în þara forului,
dar presupune promovarea unor exigenþe uniforme pe plan internaþional.
3. Sentinþa se referã la un litigiu care nu este menþionat în compromis sau care nu intrã în prevederile
clauzei compromisorii ori ea conþine hotãrâri care depãºesc termenii compromisului sau ai clauzei
compromisorii. Totuºi, dacã dispoziþiile sentinþei care au legãturã cu problemele care sunt supuse arbitrajului
pot fi disjunse de cele care au legãturã cu probleme care nu sunt supuse arbitrajului, primele pot fi recunoscute
ºi executate. O prevedere similarã este consacratã ºi de Convenþia de la Geneva în art. IX par. 1 lit. c).
Convenþia de la New York în art. V instituie douã categorii de motive. Astfel, recunoaºterea ºi executarea
sentinþei vor fi refuzate în situaþia în care tribunalul arbitral nu a þinut seama de domeniul de aplicare rationae
personae sau rationae materiae al convenþiei de arbitraj ori în cazul excesului de putere al arbitrilor.
4. Constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitralã nu a fost conformã cu convenþia pãrþilor
sau, în lipsã de convenþie, ea nu a fost conformã cu legea þãrii în care a avut loc arbitrajul. Pãrþile pot sã
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stabileascã atât regulile de constituire a tribunalului arbitral, cât ºi pe cele aplicabile procedurii arbitrale.
Convenþia de la New York în art. V prevede respectarea tuturor regulilor de procedurã care au fost stabilite
de pãrþi sau, în lipsa convenþiei pãrþilor, a regulilor care sunt prevãzute de legea þãrii unde s-a desfãºurat
arbitrajul. Sub acest aspect, în unele ipoteze poate sã prezinte interes invocarea criteriului normei mai favorabile
consacrat la art. VII par. 1 din Convenþia de la New York. Pe de altã parte, în doctrinã ºi în jurisprudenþã se
manifestã tot mai pregnant tendinþa conform cãreia recunoaºterea ºi executarea sentinþelor arbitrale în baza
Convenþiei de la New York trebuie acordate în eventualitatea în care încãlcarea regulilor privind constituirea
tribunalului arbitral ori a celor referitoare la procedura arbitralã nu a influenþat situaþia proceduralã a persoanei
care se prevaleazã de dispoziþiile art. V par.1 sau sentinþa care a fost pronunþatã10. Convenþia de la Geneva
prevede cã o sentinþã arbitralã poate fi anulatã ºi în cazul în care constituirea tribunalului arbitral sau procedura
arbitralã nu a fost conformã cu convenþia pãrþilor sau, în lipsa unei asemenea convenþii, cu dispoziþiile art. IV
al Convenþiei de la Geneva.
5. Sentinþa încã nu a devenit obligatorie pentru pãrþi sau a fost anulatã ori suspendatã de o autoritate
competentã a þãrii în care sau dupã legea cãreia a fost organizat arbitrajul. În literatura de specialitate se
admite cã, potrivit art. V par. 1 lit. e) din Convenþia de la New York, instituirea condiþiei referitoare la
caracterul obligatoriu al sentinþei arbitrale strãine (nu a caracterului ei definitiv) semnificã înlãturarea
formalitãþii dublului execvatur, unul în statul de origine al sentinþei, celãlalt în statul solicitat11.
6. Obiectul litigiului nu era susceptibil, în conformitate cu legea þãrii unde este cerutã recunoaºterea ºi
executarea sentinþei arbitrale, sã fie reglementat pe calea arbitrajului. Modul de rezolvare a problemei
referitoare la determinarea dreptului aplicabil arbitrabilitãþii litigiului depinde de organul de jurisdicþie în
faþa cãruia se pune aceastã chestiune ºi de etapa în care este analizatã. Astfel, tribunalul arbitral poate sã
examineze problema arbitrabilitãþii în funcþie de prevederile legii care guverneazã convenþia de arbitraj, ale
legii statului unde se desfãºoarã arbitrajul sau ale legii þãrii unde va fi executatã sentinþa arbitralã.
Potrivit art. VI par. 2 al Convenþiei de la Geneva, instanþa de judecatã, în etapa executãrii convenþiei de
arbitraj, va þine seama de dispoziþiile legii forului. Legea forului se aplicã ºi în etapa verificãrii hotãrârii arbitrale
ca urmare a promovãrii unei acþiuni în anulare, precum ºi în etapa recunoaºterii ºi executãrii sentinþei arbitrale.
În cazul în care se solicitã recunoaºterea ºi executarea sentinþei arbitrale, aplicarea legii forului se justificã
prin aceea cã sentinþa respectivã va avea autoritate de lucru judecat ºi caracter executor în statul solicitat.
7. Recunoaºterea sau executarea sentinþei arbitrale ar fi contrarã ordinii publice din statul solicitat. Din
prevederile art. V par. 2 al Convenþiei de la New York rezultã cã ordinea publicã la care trebuie sã ne
raportãm este ordinea publicã din þara în care se solicitã recunoaºterea sau executarea sentinþei arbitrale, dar
nu ordinea publicã internaþionalã sau transnaþionalã. Noþiunea de ordine publicã utilizatã în art. V par. 2 din
Convenþia de la New York este susceptibilã de sensuri diferite în sistemele de drept ale statelor. De exemplu,
în dreptul român se face distincþia între ordinea publicã de drept intern ºi ordinea publicã de drept internaþional
privat. În dreptul francez se reþine deosebirea între ordinea publicã internã ºi ordinea publicã internaþionalã.
În sistemele de common law se face referire doar la noþiunea de ordine publicã.
Încuviinþarea executãrii hotãrârilor arbitrale strãine presupune sesizarea instanþei de execvatur, depunerea
documentelor cerute de Convenþia de la New York sau de legea naþionalã, citarea pãrþilor ºi ascultarea lor,
pronunþarea unei hotãrâri susceptibile de a fi atacatã, iar dupã aceasta rãmâne definitivã, investirea cu formulã
executorie, urmatã de o cerere adresatã organului de executare. Soluþionarea unei cereri de execvatur poate
dura la fel de mult ca o judecatã în fond a litigiului, ceea ce constituie un dezavantaj care nu poate fi ignorat.
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RELAÞII INTERNAÞIONALE
REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC CONTEMPORAN
Alexandru BURIAN,
doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
L’apparition de la République de Moldavie sur la carte du monde en 1991 a mis aux yeux du pays et de
la société moldave des nouveaux problèmes et, en même temps les a propulsé les vieux problèmes, parce-que
même le fait de la proclamation de l’indépendance d’une nouvelle formation étatique et la reconnaissance
de jure de celle-ci, ne signifie pas encore que cet Etat a été constitué ou le fait que l’Etat sous-mentionné se
developpera avec succès dans l’avenir.
Existe un grande nombre des exigences et des conventionnalismes, une grande partie des elles ne sont
pas écrites, qui dans une modalité ou autre influence surt le développement et l’existende d’Etat. De cette
cause chaque Etat, du moment de sa proclamation, tende vers l’ auto conservation. C’est l’intérêt majeur de
la société civile, qui existe en chaque Etat souverain et est déterminé sous l’aspect politologique et géopolitique
comme intérêt national ou intérêt étatique . Autrement dit, les citoyens de la Moldavie, en proclamant leur
pays comme Etat independent et souverain, doivent poursuivre un seul bût : de le maintenir et de le consolider.
Apariþia Republicii Moldova pe harta lumii în anul 1991 a pus în faþa societãþii moldoveneºti probleme
noi ºi, totodatã, le-a perpetuat pe cele vechi, deoarece proclamarea independenþei unei noi formaþiuni statale
ºi recunoaºterea ei de jure nu înseamnã cã acest stat s-a consolidat sau cã se va dezvolta cu succes în viitor.
Existã un numãr enorm de cerinþe ºi cutume, multe dintre ele nescrise, care influenþeazã, într-un fel sau
altul, asupra dezvoltãrii ºi existenþei statului. Tocmai aceste considerente orice stat, din momentul proclamãrii
sale, tinde spre autoconservare. Acesta este interesul major al societãþii civile, care existã în cadrul oricãrui
stat suveran ºi este definit, sub aspect politologic ºi geopolitic, ca interes naþional sau interes de stat.
Mai precis, cetãþenii Moldovei, proclamînd independenþa ºi suveranitatea statului, trebuie sã urmãreascã
un singur scop: sã-l menþinã ºi sã-l consolideze. Cel puþin aºa ar trebui sã fie din punct de vedere teoretic, aºa
cum o confirmã realitatea din alte þãri. Totodatã, dacã vom analiza procesele care au avut loc în Moldova în
etapa iniþialã a independenþei acesteia, vom constata cã formarea noului stat a început aici nu cu consolidarea
societãþii civile, ci cu împãrþirea acesteia în tabere adverse.
Referitor la problematica construcþiei de stat a þãrilor nou-formate, vom spune cã principala greºealã
politicã pe care a comis-o conducerea de atunci a Moldovei a fost, probabil, aceea cã, în momentul proclamãrii
Republicii Moldova în anul 1991 nimeni nu a formulat ideea cu caracter civic general care ar fi fost chematã
sã uneascã societatea ºi statul: toþi cei care trãiesc în Moldova sunt moldoveni, deoarece toþi sunt cetãþeni
ai Moldovei, deºi toþi au origini etnice diferite.
La prima vedere, acest mod de abordare a problemei ar putea sã parã inaccesibil. Aceasta se întîmplã din
cauza cã pe primul plan sînt puse valorile imaginare, ºi nu cele reale ale societãþii civile. Trebuie menþionat
cã în întreaga lume pivotul principal al unui stat democratic este cetãþenia, adicã apartenenþa individului la
societatea civilã a unui stat sau altul, ºi nu originea etnicã sau confesiunea. Celelalte aspecte sînt secundare,
întrucît cetãþenii sînt egali în drepturile ºi posibilitãþile lor, indiferent de originea etnicã, de confesiune etc. În
fapt, pe nimeni nu intereseazã de ce origine etnicã este cutare sau cutare cetãþean al SUA, al Argentinei sau,
bunãoarã, al Cehiei. Cel mai important este cã el e american sau argentinian, sau poate ceh, ºi nu faptul cã
strãmoºii lui au fost irlandezi, incaºi sau poate slavi. Pe nimeni, în principiu, nu-l neliniºteºte, de asemenea,
ce religie practicã ei: creºtinismul, islamismul sau iudaismul.
Tocmai dezvoltarea ºi consolidarea conºtiinþei naþionale, a reprezentãrilor conºtientizate despre propria
istorie, despre starea actualã ºi perspectivele dezvoltãrii propriei þãri, precum ºi despre locul Moldovei ºi al
moldovenilor printre alte state ºi popoare ale lumii ne vor permite sã depãºim barierele obiective ºi subiective
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în calea statornicirii Statului Moldovenesc independent. Aceasta este singura cale de a accede la adevãrata
statalitate ºi independenþã, temelia securitãþii naþionale ºi a statului.
Prin securitate naþionalã sau statalã înþelegem, în primul rînd, supravieþuirea fizicã a statului respectiv,
apãrarea ºi menþinerea suveranitãþii ºi integritãþii lui teritoriale, capacitatea de a reacþiona în mod adecvat la
orice pericol real sau potenþial din afarã ºi din interior.
Totodatã, noþiunea de securitate naþionalã a statului cuprinde asigurarea unor condiþii normale pentru
autorealizare tuturor cetãþenilor, apãrarea vieþii, libertãþii ºi proprietãþii lor împotriva oricãror atentate din
partea unei persoane, organizaþii sau chiar a statului.
În asigurarea securitãþii naþionale este antrenat, practic, întregul mecanism al statului, inclusiv ºeful statului,
parlamentul, guvernul, organele de ocrotire a drepturilor ºi organele autoadministrãrii locale. Este evident cã
fiecare realizeazã acest obiectiv doar în limitele competenþei sale. Din pãcate, în spaþiul ex-sovietic este
deformatã percepþia termenului de securitate de stat sau naþionalã, deoarece, în virtutea obiºnuinþei, ea se
asociazã cu abrevierea KGB. Iatã de ce aproape toþi se împotrivesc instinctiv oricãrei aluzii despre necesitatea
asigurãrii securitãþii naþionale a statului.
În securitatea naþionalã a statului se întîlnesc, fragmentate, diferite domenii ºi elemente de structurã din
care, în principal, fac parte: securitatea politicã, economicã, militarã, informaþionalã, socialã, ecologicã,
precum ºi securitatea dezvoltãrii culturale a naþiunii.
Esenþa securitãþii politice constã în capacitãþile ºi posibilitãþile naþiunii (societãþii civile) de a rezolva de
sine stãtãtor problemele orînduirii de stat, de a promova în mod independent politica internã ºi externã în
interesul persoanei ºi al societãþii.
Pentru Moldova acest aspect este extrem de important, deoarece sînt foarte puþine statele unde nu numai
unii reprezentanþi ai partidelor ºi formaþiunilor politice, ci ºi unii membri ai parlamentului ºi guvernului
public nu recunosc însuºi statul din a cãrui structurã fac parte ºi nu respectã în mod demonstrativ Constituþia
ºi alte acte legislative ale þãrii. Acesta este un atentat direct la posibilitãþile statului de a promova o politicã
internã independentã.
Acelaºi lucru se observã ºi în planul politicii externe, cînd declaraþiile ºi acþiunile unor funcþionari suspuºi înrãutãþesc considerabil relaþiile Moldovei cu alte þãri. Tocmai neasigurarea securitãþii politice cuvenite
a fãcut sã aparã pericolul la integritatea teritorialã a Moldovei, ceea ce, în ultimã instanþã, nu înseamnã
altceva decît imposibilitatea de a promova o politicã externã independentã.
Securitatea economicã se caracterizeazã prin nivelul de dezvoltare a forþelor de producþie ºi relaþiilor
economice din societate, existenþa infrastructurii, resurselor strategice, forþei de muncã calificate ºi a unui
sistem de pregãtire a ei, precum ºi prin caracterul integrãrii în sistemul relaþiilor economice mondiale.
Pentru Moldova aceasta înseamnã protejarea propriului producãtor, precum ºi a pieþei interne ºi externe.
Deosebit de importantã pentru orice þarã, inclusiv pentru Moldova, este asigurarea livrãrilor neîntrerupte de
resurse energetice, care poate fi realizatã prin identificarea a trei-patru parteneri strategici, relaþiile reciproce
cu aceºtia, inclusiv cele politice, necesitînd un control deosebit.
Specificul securitãþii militare constã în faptul cã menirea ei este de a asigura interesele securitãþii naþionale
a statului cu mijloace de influenþã militarã. Din acest punct de vedere, þinînd cont de faptul cã Republica
Moldova ºi-a declarat neutralitatea, ea trebuie sã întreþinã o armatã puþin numeroasã, bine instruitã ºi bine
înarmatã. Cu toate acestea, Moldova are nevoie imperioasã de garanþi serioºi ºi puternici ai neutralitãþii sale.
Cele menþionate anterior reprezintã minimul obligatoriu fãrã de care Moldova nu va putea exista ca stat
independent ºi suveran. Totuºi, acestea sînt insuficiente. Mai este nevoie de voinþã politicã, deoarece se impune
necesitatea acutã de a se face ordine în þarã, de a se pune capãt corupþiei, criminalitãþii ºi lipsei de responsabilitate
la toate nivelurile puterii de stat. Numai respectarea riguroasã a legilor de cãtre toþi cetãþenii fãrã excepþie ºi
tragerea la rãspundere a infractorilor pot stopa procesul de destabilizare a Statului Moldovenesc fragil.
Astãzi problema existenþei în viitor a Republicii Moldova ºi a strategiei ei geopolitice este mai actualã ca
niciodatã. În principiu, Moldova continuã sã se afle la frontiera dintre Est ºi Vest, dintre CSI ºi UE, dintre
rublã ºi euro, dintre NATO ºi... multe alte cunoscute ºi necunoscute. S-au schimbat forþele, s-au schimbat
partenerii, s-au schimbat regulile jocului, dar nu s-a schimbat situaþia geopoliticã a Moldovei.
În esenþa sa, procesul de elaborare a liniei geostrategice a unui stat nu este deloc simplu. Sã ne amintim de
istoria SUA. Dupã Pearl Harbor a fost nevoie de aproximativ ºase ani pentru elaborarea concepþiei securitãþii
naþionale a þãrii. Acest lucru nu se fãcea în mod public, ci într-o atmosferã strict confidenþialã, însã rezultatele
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acestei activitãþi au devenit vizibile chiar la cîteva luni dupã tragedia amintitã. Dar istoria Rusiei contemporane?
Dar schimbãrile care au loc în alte þãri? În Moldova însã, în anii precedenþi nu s-au observat schimbãri
serioase în aceastã direcþie, doar lozinci despre o aparentã orientare prooccidentalã a þãrii, fãrã nici o
argumentare serioasã, fãrã acþiuni cu rezultate vizibile din partea statului.
Doar începînd cu anul 2004, cînd a fost oficial declarat vectorul european în politica externã a Moldovei,
direcþiile strategice de dezvoltare a þãrii au început sã se contureze mai cu claritate. Planul de acþiuni Republica Moldova  Uniunea Europeanã are drept scop stabilirea prioritãþilor ºi cãilor integrãrii europene pentru
Moldova, ajustarea legislaþiei moldoveneºti la standardele europene ºi internaþionale, corelarea activitãþilor
comune în domeniul economiei, finanþelor, educaþiei, ºtiinþei, actualizarea planurilor de aprovizionare a þãrii
cu resurse energetice etc.
Concomitent, menþionãm cã orientarea europeanã a politicii externe moldoveneºti nu soluþioneazã din
start problemele majore cu care se confruntã societatea. Problemele exportului producþiei noastre ºi importului
resurselor energetice devin, probabil, ºi mai acute. În opinia noastrã, este necesarã efectuarea unei analize
aprofundate a situaþiei geopolitice ºi geostrategice din lume ºi, pornind de la aceastã realitate, determinarea
locului Moldovei în lume ºi în Europa. Cel mai important este sã nu ne lãsãm induºi în eroare, sã nu ne facem
iluzii, cãci euforia care a domnit cîþiva ani la rînd în societatea moldoveneascã, mai ales în perioada iniþialã
a independenþei Moldovei a fost, se pare, oarecum prea puþin motivatã.
În afarã de aceasta, este necesar de a înþelege cã a fi în centrul geografic al Europei nu înseamnã nicidecum
a conduce Europa. Trebuie lãsate la o parte ideile aberante cã Moldova va aproviziona cu produse întreaga
Europã, dupã cum, chipurile, a aprovizionat ºi a îmbrãcat cîndva întreaga URSS. Sã conºtientizãm faptul cã
în Europa nu este foamete ºi, practic, nu este nevoie de produsele moldoveneºti.
Este cunoscut faptul cã, în fosta URSS, Moldova deþinea întîietatea nu numai în ceea ce priveºte producþia
de vinuri, coniacuri ºi articole de tutungerie, dar ºi la fabricarea aparatelor de precizie, tehnicii electrocasnice
ºi agricole, pompelor, covoarelor, mobilei, conservelor, uleiurilor aromate ºi tehnice (de trandafir, de levãnþicã)
etc. De asemenea, sã nu uitãm cã producþia nominalizatã era destinatã aproape în exclusivitate pieþei URSS
ºi doar parþial desfacerii pe pieþele fostelor þãri socialiste ºi þãrilor de orientare socialistã. Mai mult, producþia
noastrã nu era cunoscutã în Occident, chiar ºi în cazurile cînd era exportatã în aceastã zonã, din cauza
faptului cã era utilizatã marca comercialã sovieticã, ºi nu cea moldoveneascã.
Cît priveºte standardele ºi calitatea, aceastã producþie poate fi astãzi vîndutã doar pe pieþele unor þãri ale
CSI ºi, eventual, pe pieþele unor þãri din lumea a treia. Dar ºi acest lucru ar putea fi posibil doar datoritã
faptului cã în aceste þãri producþia moldoveneascã avea pînã nu demult o imagine favorabilã. În prezent
Moldova, pur ºi simplu, este obligatã sã se menþinã pe piaþa CSI, fãrã a se lãsa eliminatã de acolo în ciuda
încercãrilor de a-i face concurenþã. Aceasta este ºansa succesului ei, viitorului ei ºi numai aceastã variantã îi
va permite Moldovei sã primeascã investiþii ºi credite din Occident.
Din punct de vedere geopolitic, Moldova a fost întotdeauna o punte între Est ºi Vest, deºi, în practicã, nu
întotdeauna îi reuºea acest rol. Astãzi însã a sosit timpul de a da un curs efectiv posibilitãþilor existente, cu
atît mai mult cã ele coincid cu interesele ºi necesitãþile unora sau altor þãri, ba chiar ale unor grupuri de þãri.
Lista statelor cu care Moldova poate ºi trebuie sã-ºi dezvolte relaþiile începe cu China, Iranul ºi India în
Asia ºi se terminã cu Brazilia, Peru ºi Chile în America Latinã. Doar la prima vedere pare neverosimilã
colaborarea între aceste þãri atît de îndepãrtate. Aberante sînt tocmai planurile de integrare în Europa cu
mîna întinsã, cu intenþii obsesive de a cuceri piaþa europeanã cu o producþie mediocrã.
Sã ne amintim de trecutul apropiat, cînd mica Finlandã (þarã cu o populaþie aproximativ egalã cu populaþia
Moldovei) juca rolul de punte economicã între URSS ºi Occident. Finlandezii nu puteau sã-ºi vîndã producþia
în Occident. Este clar de ce. Nimeni, nici din Orient, nici din Occident, n-ar fi investit nici mãcar un cent în
economia finlandezã, dacã finlandezii ar fi dorit sã inunde Europa sau Japonia cu mãrfurile lor. Totodatã,
Finlanda comercializa cu succes producþia sa în URSS ºi, pe baza acestei pieþe enorme de desfacere, spre
economia finlandezã s-au îndreptat vertiginos imense investiþii occidentale sub formã de mijloace financiare
ºi tehnologii performante. Oare Moldova nu poate deveni astãzi o nouã Finlandã?
În ce formã ºi sub care formulã? Fiind membrã a CSI sau a UE? Sau ºi membrã a CSI, ºi membrã a U.E.?
Sau, poate, nici membrã a CSI ºi nici membrã a U.E.? Acestea sunt întrebãri la care nu se poate da un rãspuns
univoc. Idealã ar fi situaþia ca Republica Moldova, în decurs de 3-5 ani, sã adere la Uniunea Europeanã,
pãstrîndu-ºi, concomitent, pieþele sale de desfacere în arealul CSI. Nu este obligatoriu ca Moldova sã-ºi
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pãstreze calitatea de membru al acestei organizaþii. Existã posibilitãþi de a menþine pieþele de desfacere în
þãrile CSI ºi prin intermediul relaþiilor bilaterale.
Pentru realizarea acestor posibilitãþi este necesarã încadrarea în activitãþile practice ale integrãrii europene.
Guvernul Moldovei urmeazã sã finalizeze Planul de acþiuni Republica Moldova  Uniunea Europeanã ºi sã
stabileascã condiþiile ºi termenele de aderare la aceastã organizaþie. O importanþã deosebitã o au precizarea
sarcinilor ºi obiectivelor principale care stau în faþa þãrii în legãturã cu posibila aderare la UE, precum ºi
conºtientizarea obligaþiilor ºi garanþiilor necesare.
La fel de importantã este ºi problema referitoare la formula de perspectivã a Moldovei în sens militarostrategic. Sã pãstreze instituþia armatei, pentru a cãrei întreþinere va trebui sã cheltuiascã o parte considerabilã
a mijloacelor sale bugetare, sau sã renunþe la ea, aºa cum recomandã unii lideri ºi formaþiuni politice? Sã-ºi
pãstreze ºi în continuare neutralitatea, în comformitate cu statutul ei proclamat prin Constituþia anului 1994,
sau sã renunþe la ea ºi sã adere la vreo alianþã militaro-politicã?
Nu este uºor sã rãspundem la aceste întrebãri, deoarece de hotãrîrea luatã depinde viitorul þãrii. Totodatã,
analiza situaþiei geostrategice din Europa aratã cã Moldova continuã sã fie un stat-tampon, iar acest fapt
presupune un interes sporit faþã de ea atît de o parte, cît ºi de cealaltã parte a baricadelor. ªi, oricît ar pãrea de
straniu, decizia referitor la orientarea noastrã politicã ºi geostrategicã trebuie adoptatã aici, la Chiºinãu.
Îmi exprim speranþa ºi încrederea cã actuala conducere a þãrii va analiza profund situaþia realã, atît din
lume, cît ºi din þarã, ºi va lua acea decizia corectã, conform intereselor Moldovei.
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POLITICA EXTERNÃ A SUA ªI SECURITATEA INTERNAÞIONALÃ
Alla ROªCA,
doctor habilitat în ºtiinþe politice
The tragic events of 9/11 2001 have been changed the international security system, which marked the
end of the geopolitical era and the inauguration of the era of global politics. USA Foreign policy after
September 11 is dominated of the neo-conservationism perspectives, which underlines the primate of the
USA role in the international relations, designated of the coordinate of the soft power, but in special of the
hard power.
Contemporary world are confronting with the threat of international terrorism, failed states, weapons of
mass destruction, and the USA will need to reorient its foreign policy to become the real power, which
Samuel Huntington has defined as power that protect freedom, democracy and international order.
Mediul de securitate internaþionalã a suferit transformãri esenþiale dupã 11 septembrie 2001, mai ales în
ceea ce priveºte direcþiile de politicã externã ºi de securitate iniþiate de SUA, 11 septembrie însemnând
sfârºitul erei geopolitice ºi inaugurarea unei ere a politicii globale. Politica externã americanã ºi-a deplasat
accentul de pe geografia politicã, fiind determinatã de interacþiunea celor douã variabile: puterea pe plan
mondial a SUA ºi fenomenul de globalizare extensivã. Politica externã a SUA trebuie sã fie reorientatã spre
noul mediu de securitate pentru a face faþã ameninþãrilor, care sunt de naturã globalã  terorismul internaþional,
proliferarea armelor de distrugere în masã, problema statelor falimentare, a celor slabe ºi utilizarea puterii
militare, economice ºi politice a SUA în scopul asigurãrii securitãþii internaþionale.
Finalitatea politicii externe americane este limitatã de percepþiile celorlalþi actori ai sistemului internaþional,
care urmeazã sã stabileascã dacã politica promovatã de SUA corespunde ºi propriilor lor interese. Astfel,
într-o erã a politicii globale imperativul SUA este corelarea puterii sale cu interesele legitime ale comunitãþii
internaþionale: Noua guvernare americanã urmeazã sã-ºi propunã drept scop maximalizarea intereselor
publice: pacea ºi stabilitatea, creºterea bunãstãrii economice, a asistenþei medicale, a democraþiei ºi respectarea
drepturilor omului.1
Astfel, sustenabilitatea puterii americane depinde de scopul în realizarea cãruia este angajatã, de capacitatea
de a crea o ordine internaþionalã legitimã, care sã reflecte interesele vitale nu numai ale SUA, ci mai ales ale
celorlalþi actori internaþionali. Prioritãþile în materie de politicã externã a SUA sunt determinate de provocãrile
de naturã globalã din etapa actualã. SUA nu pot acþiona pe o bazã unilateralã în faþa noilor provocãri care
substanþializeazã mediul de securitate post 9/11, care necesitã un efort multilateral al comunitãþii internaþionale.
Mediul de securitate de dupã 11 septembrie impune nu numai SUA, dar ºi pe plan internaþional o agendã
globalã, o reacþie la nivel global.
Proiectãrile sistemului internaþional contemporan pot fi înþelese mai bine prin prisma coordonatelor generale
ale strategiilor avansate de SUA în perioada postbelicã.

Politica externã promovatã de SUA în perioada postbelicã
Dilema strategicã cu care se confruntau Statele Unite în perioada postbelicã consta în configurarea unei
ordini sistemice în condiþiile unor relaþii de putere asimentrice. În acest context, ordinea politicã, instituitã de
SUA, se baza pe structura sa de securitate ºi era construitã pe fundamentul puterii americane ºi pe legãturi
instituþionale ºi parteneriate politice strategice. Statele Unite au optat pentru o ordine sistemicã configuratã
în jurul unui sistem integrat ºi interdependent de alianþe de securitate, pieþe deschise, instituþii multilaterale
ºi formule comune.
În perioada postbelicã Statele Unite au recurs la ceea ce am putea numi strategia multilateralismului
liberal, care considerã cã interesele naþionale ºi de securitate ale SUA sunt maximizate de o ordine internaþionalã
formatã în jurul structurilor democratice, al pieþelor libere, al instituþiilor multilaterale, dar mai ales în jurul
creãrii centurilor de securitate(binding security ties). S-a recurs la o astfel de strategie în scopul de a
institui o serie de mecanisme prin care s-a stabilit constrângerea asupra exerciþiului arbitrar al puterii ºi de a
fixa aceastã putere într-o ordine postbelicã consensualã. Statele Unite au înþeles cã interesele lor vor fi
promovate mai eficient prin crearea unui cadru global de reguli ºi instituþii, avînd scopul de a situa SUA în
centrul unui sistem internaþional favorabil ºi permisiv, capabil sã ofere legitimitate puterii americane.
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Strategia politicii externe a SUA în perioada postbelicã era orientatã spre instaurarea unei ordini internaþionale
constituite pe alianþe politico-militare, securitate colectivã ºi instituþii internaþionale. La baza demersului postbelic
al Statelor Unite se afla o strategie de creare a securitãþii (security binding) care viza coalizarea celor mai
avansate democraþii capitaliste prin parteneriate de securitate, alianþe militare, în scopul creãrii unei structuri
interdependente de angajamente ºi constrângeri instituþionale ºi mecanisme de reasigurare. Alianþele SUA cu
statele din Europa ºi Japonia au fost create pentru a stabiliza ºi dirija relaþiile dintre partenerii de alianþã de
securitate, ceea ce a permis SUA sã gestioneze relaþiile de putere din Europa ºi Asia.
Sustenabilitatea ordinii politice postbelice este explicatã prin preponderenþa puterii americane în sistem
ºi, în mod complementar, printr-o formã de hegemonie instituþionalizatã ºi transparentã. Alianþele serveau
scopul de a uni Japonia, SUA ºi Europa de Vest pentru a reduce conflictele ºi pentru a minimaliza ºansele
unei posibile rivalitãþi între aceste mari puteri. Aceste alianþe ajutã la formarea unor mecanisme de angajamente
reciproc credibile, care oferã fiecãrui stat posibilitatea de a fi la curent cu procesele decizionale care au loc în
celelalte state. 2
În perioada de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, SUA s-au angajat într-un vast proces de constituire
instituþionalã (institutions building) destinat de a furniza lumii postbelice o arhitecturã de securitate ºi
stabilitate care sã reflecte prin natura ei interesele tuturor actorilor din sistem. Aceastã agendã postbelicã a vizat
nu numai crearea de instituþii de securitate, precum ONU ºi NATO, ci ºi regimuri internaþionale proiectate sã
promoveze reconstrucþia economicã, dezvoltarea ºi prosperitatea, precum Planul Marshall, sistemul monetar
de la Bretton Woods, acordurile GATT de promovare a comerþului liber, care au asigurat beneficii tuturor celor
care au colaborat. Aceste instituþii create, cum ar fi NATO ºi WTO, stabilesc constrângeri instituþionale care
limiteazã în mod efectiv exerciþiul concentrat de putere; acestea sunt mecanisme multilaterale de restrângere a
puterii, care limiteazã puterea statului dominant ºi face posibilã rezistenþa statelor slabe în faþa acestuia.
Pe de altã parte, SUA se transparentizeazã ºi se leagã de partenerii sãi, proiectând un cadru instituþionalizat care permite reproducerea stabilitãþii acestor parteneriate pe termen lung, devenind un utilizator
amical (user friendly). Ordinea politicã generatã preia o serie de caracteristici constituþionale. În
perioada postbelicã a fost creatã nu numai o ordine politicã de tip balanþã, ci ºi dezvoltate caracteristicile
constituþionale  un sistem internaþional prin care regulile ºi drepturile sunt consimþite în masã, sunt
instituþionalizate ºi sunt evidente pentru toþi. Natura transparentã a politicii americane ºi reþeaua de instituþii
multilaterale reasigurã statele slabe de faptul cã pot fi sigure cã Statele Unite sunt angajate sã îndepãrteze
exerciþiul arbitrar al puterii: Puterea Statelor Unite este sigurã pentru întreaga lume, în schimb toatã
lumea acceptã sã trãiascã în sistemul american. 3
SUA au cãutat sã fixeze puterea americanã în centrul comunitãþii internaþionale, promovând o politicã
externã de autolimitare, de corelare a sa cu alþi actori internaþionali în anumite instituþii, în scopul gestionãrii
pe baze comune. Efectul acestei politici de instituþionalizare, cu potenþial de limitare a exerciþiului arbitrar al
puterii, a fost de a formata condiþiile anarhiei internaþionale în sensul transformãrii SUA într-o putere
transparentã, predictibilã ºi imputabilã. SUA se transformã într-o putere benignã, constrânsã ºi limitatã de
un cadru normativ legitim. Astfel, puterea statului dominant devine mai puþin ameninþãtoare pentru puterile
secundare, întrucât acesta opereazã în cadrul unor reguli ºi instituþii care, în fond, limiteazã ºi controleazã
modalitãþile de exercitare a puterii. Aderenþa statului dominant la aºa-numita ordine bazatã pe reguli(rulebased order) minimalizeazã acþiunile arbitrare ce pot ameninþa securitatea celorlalþi actori.

Politica externã a SUA dupã 11 septembrie 2001
Mediul de securitate post 11 septembrie poate fi analizat ºi din perspectiva strategiei postbelice de securitate
internaþionalã: cu cât Statele Unite îºi manifestã intenþia de a opera, de a funcþiona în interiorul unor instituþii
internaþionale multilaterale, cu atât celelalte state vor alege mai degrabã sã coopereze decât sã reziste statului
dominant (o formã de hegemonie transparentã ºi benignã). ªi dimpotrivã, cu cât SUA îºi vor afirma intenþia
de a se dezangaja dintr-o ordine internaþionalã bazatã pe reguli care limiteazã ºi constrâng libertatea de
acþiune a statului dominant sau chiar vor adopta acþiuni unilaterale, cu atât ceilalþi actori vor alege mai
degrabã sã reziste decât sã coopereze cu acesta.
Statele Unite n-ar putea sã se izoleze de haosul planetar care ar urma. Securitatea poporului american
reprezintã prioritatea politicii mondiale a Statelor Unite, ºi propria securitate naþionalã obligã Statele Unite
sã se implice în construirea unei noi ordini mondiale. Dar nu oricum: Urmãrirea securitãþii trece prin cãutarea
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unui sprijin internaþional cât mai amplu cu putinþã. Altminteri, resentimentul ºi invidia îndreptate împotriva
supremaþiei americane ar sfârºi prin a deveni o ameninþare. Într-o anumitã mãsurã, aceastã tendinþã
îngrijorãtoare este deja manifestã.4
Politica externã ºi de securitate a SUA au suferit transformãri majore mai ales dupã 11 septembrie 2001.
Noile ameninþãri au determinat administraþia Bush sã-ºi regândeascã strategiile, sã-ºi redefineascã misiunea.
Politica externã americanã post 11 septembrie poate fi racordatã la un anumit comportament internaþional
fundamentat în ceea ce am putea numi perspectiva neoconservatoare (sau hegemonistã). Fundamentul pe
care se sprijinã aceastã doctrinã este primatul Statelor Unite asupra sistemului internaþional, determinat de
coordonatele de soft power, dar mai ales de hard power. SUA nu vor încerca sã-ºi maximalizeze securitatea
prin clasica strategie de a opera în sistemul global promovând o politicã a balanþei de putere (power
balancing) ºi nu vor încerca sã adopte o strategie liberalã în care instituþiile internaþionale ºi pieþele integrate constrâng ºi limiteazã libertatea lor de acþiune. Statele Unite vor fi atât de puternice în raport cu ceilalþi
actori, încât rivalitãþile strategice ºi competiþiile de securitate dintre marile puteri vor dispãrea. Unul dintre
promotorii cei mai influenþi ai perspectivei neoconservatoare, Robert Kagan, considerã cã scopul principal
al Statelor Unite ar trebui sã fie prezentarea hegemoniei globale americane, iar finalitatea politicii externe
americane ar trebui sã fie transformarea momentului unipolar în era unipolarã. 5
În acelaºi timp, gruparea neoconservatoare înþelege puterea, în special puterea militarã, ca fiind mijlocul
esenþial de maximizare a intereselor naþionale ºi de securitate. Hegemoniºtii au voinþa ºi hotãrârea de a
angaja puterea militarã în scopul securizãrii intereselor vitale ale SUA, punând accent pe primatul Statelor
Unite pentru a-ºi promova propriile interese de securitate prin angajarea necondiþionatã a resurselor de hard
power, indiferent de poziþia celorlalþi actori din sistem.
Hegemoniºtii îºi imagineazã o lume în care securitatea SUA este ameninþatã de un complex de factori
interdependenþi: terorism, state falimentare ºi arme de distrugere în masã. Acest complex de ameninþãri
depãºeºte paradigma clasicã, în care pericolul era reprezentat de un anumit stat din sistem. Noua realitate
strategicã poate afecta securitatea întregii lumi ºi nu funcþioneazã dupã regulile acceptate de comunitatea
statelor. ªcoala neoconservatoare considerã cã preponderenþa puterii americane reprezintã elementul principal capabil sã asigure securitatea SUA prin eliminarea acestor ameninþãri. În caz de necesitate, pentru a-ºi
securiza interesele vitale, America este pregãtitã sã acþioneze unilateral, iar primatul SUA permite autonomia
obiectivelor sale de politicã externã în faþa constrângerilor potenþiale ale comunitãþii internaþionale.
SUA percep sistemul lor de alianþe ca fiind secundar în raport cu imperativul afirmãrii nelimitate a libertãþii lor
de acþiune, preferând formulele flexibile agregate în jurul intereselor americane ºi cu o agendã dictatã de Washington ºi promovând coaliþiile de voinþã flexibil coagulate în jurul principiului misiunea defineºte coaliþia.
Doctrina neoconservatoare îºi propune sã ofere ºi o finalitate puterii unipolare prin proiectarea stabilitãþii
internaþionale ºi promovarea democraþiei. Se pledeazã pentru folosirea activã a puterii unipolare care sã
genereze o schimbare a regimurilor politice din statele ce ameninþã pacea ºi securitatea internaþionalã. Aceastã
politicã de tipul schimbarea de regim (regime change) reprezintã finalitatea unei strategii extinse de
promovare a unei guvernãri liberal-democratice în întreaga lume.6
În acest cadru se încadreazã campania de eliminare a regimului Saddam Hussein ºi rãzboiul din Irak.
Proiectul neoconservator este orientat împotriva amalgamului exploziv de opresiune politicã, intoleranþã
religioasã ºi presupune liberalizarea/democratizarea forþatã a Orientului Mijlociu prin reformarea elementelor
care alimenteazã radicalismul arabo-islamic.
Un alt punct de vedere îl prezintã Zbigniew Brzezinski,7 care îndeamnã la moderarea elanului de a transforma
societãþile musulmane în democraþii de tip occidental: Obiectivul ar trebui sã fie evitarea unei ciocniri
frontale între Occident ºi Islam, promovarea unor curente mai constructive în sânul acestuia ( ). Promovarea
democraþiei, dacã este întreprinsã cu zel fanatic, ignorând tradiþiile culturale ºi istoria Islamului, riscã sã
genereze propria sa negaþie. Nerãbdarea istoricã ºi îngustimea culturalã sunt rãi sfãtuitori... Este crucial ca
liderii politici americani sã nu se lase seduºi de doctrinarii nerãbdãtori ai unei democratizãri impuse «de
sus». Formulele acestora sunt uneori însoþite de o bunã dozã de dispreþ faþã de Islam.8 Aspecte importante
într-un moment în care  deºi preºedintele Bush þine mereu sã sublinieze cã duºmanul democraþiei nu este
Islamul, ci terorismul  destule voci, marcate de teoria lui Huntington ºi de indignarea suscitatã de atentatele
islamiste, se grãbesc sã punã la stâlpul infamiei întreaga lume musulmanã pentru crimele unor fanatici
minoritari în propria lor culturã.
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În ceea ce priveºte Irakul, chiar ºi neoconservatori dintre cei mai convinºi sunt acum de acord cã democraþia
occidentalã nu trebuie impusã cu forþa în aceastã þarã; din nefericire, concluzia nu este rezultatul unei analize
lucide, ci urmarea sângeroaselor revolte ºiite ºi sunnite, care i-au convins pe pragmatici  cu preþul a sute de
victime  cã armata americanã trebuie sã se retragã în câteva baze fortificate, lãsându-i pe irakieni sã-ºi
defineascã singuri sistemul politic.
Pentru a descrie cât mai plastic alternativa cu care se confruntã America, Zbigniew Brzezinski reia imaginea
cetãþii de pe munte, împrumutatã de pãrinþii fondatori ai Statelor Unite din Evanghelia lui Matei: O
fortãreaþã înãlþatã pe un munte ºi sortitã izolãrii aruncã o umbrã ameninþãtoare peste tot ceea ce se aflã mai
jos. Din aceastã poziþie, Statele Unite ar atrage asupra lor resentimentele întregii lumi. O cetate de pe munte
poate, dimpotrivã, sã lumineze omenirea dându-i speranþa unui progres omenesc, cu condiþia cã acest progres
sã parã o perspectivã vizionarã ºi o realitate la îndemâna tuturor.

Concluzii
Lumea globalã genereazã în etapa actualã o interdependenþã a insecuritãþii, ceea ce impune coagularea
unui cadru normativ care sã regularizeze cadenþa instabilitãþii. Noul context implicã o reformare a coordonatelor
clasice ale sistemului internaþional, între care un loc central îl ocupã conceptul de suveranitate. Aceasta nu
mai are o dimensiune absolutã, ci trebuie sã fie perceputã ca fiind imputabilã (accountable), statul având
drepturi, dar ºi obligaþii în faþa comunitãþii internaþionale pentru consecinþele politicilor sale.
O ordine constituþionalã capabilã sã-ºi proiecteze politicile la normele ºi regulile comunitãþii internaþionale
este imperativã la etapa actualã. Lumea se confruntã cu ameninþarea terorismului internaþional, cu statele
falimentare, cu epurãrile etnice, cu statele care deþin arme de distrugere în masã, provocãrile fiind majore ºi
necesitând mai multe strategii de securitate internaþionalã.
În prezent, existenþa diverselor percepþii ale ameninþãrilor actuale, atitudinile diferite asupra locului central al diplomaþiei multilaterale ºi al instituþiilor multilaterale în confruntarea cu noile provocãri conduc la
anumite rupturi în creºtere între Europa ºi Statele Unite. Pentru europeni, procesul multilateralismului este
deseori singurul lucru care conteazã. În contrast, SUA sunt mai interesate de rezultate decât de procesul
propriu-zis ºi folosesc expresia multilateralism eficient pentru a-ºi defini scopurile. Dupã cum aratã autorii
unor studii,9 s-ar putea ca Europa sã prefere sã punã accentul pe cuvântul multilateralism, iar SUA pe
cuvântul eficienþã.
Existenþa unor dezacorduri asupra faptului dacã rãzboiul este necesar ca mijloc de a rezolva problemele
de securitate ºi în ce condiþii de legalitate pot fi lansate rãzboaiele contemporane, în special atunci când este
vorba de conflictele anticipative sau preventive, conduc la o deconectare transatlanticã. Eventual, un parteneriat
transatlantic puternic în viitor va trebui sã se bazeze pe noile realitãþi, ºi anume primatul puterii americane,
unitatea crescândã a Europei ºi dorinþa ei de a deveni un actor important pe scena lumii ºi un spectru mai larg
ºi confuz al provocãrilor de securitate.
SUA sunt obligate sã-ºi reajusteze politica externã în aºa fel, încât sã redevinã ceea ce Samuel Huntington a definit ca puterea dominantã capabilã sã protejeze libertatea, democraþia ºi ordinea internaþionalã.
Corectitudinea ºi eficienþa arhitecturii instituþionale capabile sã genereze un sistem de control internaþional
vor fi demonstrate în timp, dar îmbinarea ei cu democratizarea societãþilor poate deveni strategie de viitor.
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DILEMELE POLITICE ALE EXTINDERII UNIUNII EUROPENE SPRE EST
Cristina CEBAN,
doctor în drept, cercetãtor ºtiinþific superior,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
The step of the European Union enlargement implied different disputes related to its implication on
regional security. The enlargement of the European Union towards the centre of Europe will have various
consequences. It is important to mention, first of all, the fact that will have important meanings in the context
of the issues related to security, and, namely that the part of the European Union will be decisive for the
garanteeing of a democratic political system in the new member states. The adherence to the European
Union will ensure the transformation process through the value consolidation of all member states, such as
pluralist democracy, rule of law, abiding by the rights of national minorities and market economy.
Extinderea Uniunii Europene a suscitat multiple discuþii privind implicaþiile acesteia asupra securitãþii
regionale. Dacã Uniunea Europeanã va avea în vedere un numãr mare de candidaþi, unii dintre ei vor fi în mod
inevitabil mai puþini pregãtiþi ºi adaptaþi pentru statutul de stat-membru. Acest fapt va crea o prãpastie între
actualii membri ai Uniunii Europene ºi nou-veniþii, ceea ce ar putea genera anumite probleme în cadrul UE.
La întrunirea de la Copenhaga din 12-13 decembrie 2002, Consiliul European a aprobat rezultatele
negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeanã a zece state, dintre care 8 sunt din Europa Centralã.
Tratatul de aderare a fost semnat la 16 aprilie 2003 la Atena. Toate aceste zece state au devenit membre ale
Uniunii Europene la 1 mai 2004, dupã ce tratatul de aderare a fost ratificat. Aderarea a zece state la 1 mai
2004 a însemnat prima extindere, care a cuprins ºi state din fostul bloc comunist. Acest eveniment unul
foarte important în istorie. Semnificaþia lui politicã constã, mai întâi de toate, în faptul cã acordarea acestor
state a calitãþii de membru a însemnat sfârºitul divizãrii Europei dupã Conferinþa de la Yalta din 1945.
Acest pas semnificã unificarea Europei ºi realizarea proiectului politic al pãrinþilor fondatori ai Comunitãþilor
Europene ºi, în acelaºi timp, realizarea aspiraþiilor naþiunilor Europei Centrale. Totodatã, Uniunea Europeanã a
decis în decembrie 2004 sã aprobe rezultatele negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeanã a României
ºi Bulgariei. La 25 aprilie 2005 la Luxemburg a fost semnat tratatul de aderare, iar la 1 ianuarie 2007 se
preconizeazã cã aceste douã state vor deveni membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene.
Studierea problemei propuse va avea ca obiect de referinþã statele care au devenit membre ale Uniunii
Europene în 2004, pe de o parte, ºi noii vecini ai organizaþiei europene, pe de altã parte.
Extinderea Uniunii Europene spre centrul Europei va avea multiple consecinþe. Este necesar de accentuat,
mai întâi de toate, faptul care va avea semnificaþii importante în contextul problemelor legate de securitate, ºi
anume cã apartenenþa la Uniunea Europeanã va fi decisivã pentru garantarea consolidãrii sistemului politic
democratic în noile state membre. Aderarea la Uniuniea Europeanã va asigura ireversibilitatea procesului de
transformare prin consolidarea valorilor la care au aderat toate statele Europei Centrale ºi de Est, cum ar fi
democraþia pluralistã, statul de drept, respectarea drepturilor ºi minoritãþilor naþionale ºi economia de piaþã.
Aceasta va da posibilitate tuturor statelor din Europa Centralã ºi de Est sã participe la iniþierea ºi elaborarea
deciziilor de mare importanþã din punctul de vedere al inteselor acestor state, inclusiv în privinþa problemelor
legate de securitate. Mai mult chiar, unul dintre cele mai mari beneficii politice ale extinderii Uniunii Europene
pentru stabilitatea regionalã constã în faptul cã statele admise în 2004 vor fi percepute altfel decât erau în
perioada anterioarã aderãrii lor.
Aceste state sunt deja privite ca parte integratã a unui important grup politic ºi economic ºi fãrã nici o
îndoialã, a unui defensiv. De aceea, ele vor avea posibilitatea sã exercite o influenþã semnificativã în privinþa
rezolvãrii problemelor de importanþã internaþionalã, fapt care este imposibil de realizat în aceeaºi mãsurã în
cazul în care nu eºti membru al Uniunii Europene.
Este de menþionat faptul cã statele care au aderat la Uniunea Europeanã în 2004 au trebuit sã respecte
criteriile de la Copenhaga din 1993:
1) instituþii democratice stabile, stat de drept, respectarea drepturilor omului ºi a minoritãþilor;
2) existenþa unei economii de piaþã funcþionale;
3) armonizarea legislaþiei naþionale cu cea comunitarã;
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4) uniunea Europeanã trebuie sã fie gata sã admitã noi membri în rândurile sale.
Criteriile de la Copenhaga reprezintã un set de scopuri ideale spre care trebuie sã tindã statele aplicante.
În mod cert, majoritatea statelor care au fost admise în Uniunea Europeanã mai au foarte mult de lucru pânã
a respecta întru totul condiþiile care au fost impuse de forurile acestei structuri. Decizia de extindere a fost
mai întâi de toate o decizie politicã, al cãrei scop este susþinerea ºi consolidarea democraþiei în statele aplicante
ºi intensificarea relaþiilor dintre state în cadrul acestei structuri. Aºa cum a subliniat Neil Nugent, toate
extinderile Comunitãþii Europene/Uniunii Europene au avut un pronunþat scop politic.
Uniunea Europeanã, în politica sa externã, acordã preferinþã metodelor politice, economice ºi diplomatice
în procesul de asigurare a securitãþii.
Dupã extinderea din 2004, Uniunea Europeanã a devenit vecina Rusiei, Belarusiei, Ucrainei, iar din 2007
se va învecina ºi cu Republica Moldova. Acest fapt va implica o atenþie sporitã din partea Uniunii Europene
faþã de aceste state. De altfel, UE a elaborat diferite instrumente ºi metode de colaborare cu statele în cauzã.
Relaþiile cu aceste state s-au dezvoltat pe baza încheierii Acordurilor de Parteneriat ºi Cooperare (APC).
Aceste acorduri au drept obiectiv stabilirea unui regim de comerþ cu aceste state, instituþionalizarea relaþiilor
politice. Politica Uniunii Europene faþã de aceste state a fost în multe privinþe incoerentã. La începutul anilor
90 ai secolului trecut atitudinea UE faþã de aceste state se fundamenta pe presupunerea cã ele vor dori sã
formeze un grup coerent în jurul Rusiei în cadrul Comunitãþii Statelor Independente (CSI) ºi, de aceea,
Uniunea Europeanã nu a oferit calitatea de membru asociat nici unei þãri din CSI.
În 1999 UE a elaborat o Strategie Comunã faþã de Rusia, semnatã în acelaºi an, care prevede colaborarea
în domeniul comerþului, armonizarea legislaþiei Rusiei cu cea a Uniunii Europene, dezvoltarea dialogului ºi
parteneriatului în domeniul energetic ºi explorarea posibilitãþilor de cooperare în domeniul securitãþii ºi
politicii apãrãrii. Abilitatea Rusiei de a contribui semnificativ la asigurarea securitãþii energetice a Europei
depinde de investiþii ºi de cerinþele în creºtere ale statelor UE faþã de energie. În ceea ce priveºte parteneriatul
pentru asigurarea securitãþii Europei, acesta depinde de dezvoltarea PESAC a UE ºi de mãsura în care Rusia
este gata sã împartã responsabilitãþile cu Uniunea Europeanã în termenii menþinerii securitãþii europene.
Uniunea Europeanã a semnat un APC ºi cu Belarus în 1995, care însã nu a intrat încã în vigoare din cauza
regimului autoritar al lui Alexandr Lukaºenko.
În 1999, Consiliul European de la Helsinki adoptã o Strategie Comunã faþã de Ucraina, care merge mai
departe decât APC. Strategia Comunã identificã urmãtoarele obiective:
1) sprijinirea procesului de tranziþie spre democraþie ºi economia de piaþã în Ucraina;
2) asigurarea stabilitãþii ºi securitãþii în faþa provocãrilor comune;
3) sprijin pentru o intensificare a cooperãrii între UE ºi Ucraina în contextul extinderii UE.
Strategia menþioneazã poziþia geograficã unicã a Ucrainei ºi importanþa ei regionalã. La summitul de la
Luxemburg din 2002 a fost propusã politica noii vecinãtãþi care vizeazã Ucraina, Belarus ºi Moldova ºi
care este perceputã de ucraineni ca o încercare de a simplifica natura relaþiilor cu noii vecini, reducând-o la
problemele legate de migraþie, comerþ ºi crimã internaþionalã. În februarie 2005, Ucriana ºi UE au semnat un
Plan de Acþiuni în contextul politicii noii vecinãtãþi.
În ceea ce priveºte Moldova, putem mentiona cã în 1994 a fost semnat APC, care a intrat în vigoare în
1998. Deºi a fost admisã în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est în 2001, semnarea unui acord de
asociere ºi stabilizare este puþin probabilã în viitorul apropiat. La 22 februarie 2005 a fost semnat Planul de
Acþiuni, un instrument de colaborare între UE ºi Moldova pe termen de trei ani, când expirã perioada de
implementare a APC. Planul de Acþiuni nu prevede însã aderarea la Uniunea Europeanã.
O datã cu extinderea Uniunii Europene spre est, este de aºteptat ca o serie de state sã-ºi intensifice
activitatea în elaborarea unor politici ºi instrumente pentru a asigura securitatea în regiune.
Fãrã nici o îndoialã, dupã extinderea Uniunii Europene din 2004, Polonia va trebui sã fie activ implicatã
în modelarea politicii estice a acestei organizaþii. Aceasta decurge din faptul cã, dintre toate statele care au
aderat la Uniunea Europeanã, Polonia are cele mai întinse frontiere cu statele rãmase în afara acestei organizaþii.
Polonia se învecineazã cu Ucraina, Belarus ºi Rusia. Totodatã, zona Europei Centrale a fost din secolul al
XVII-lea locul unor conflicte crâncene, iar Polonia a reprezentat o zonã tampon între Germania ºi Rusia.
Aºezarea geograficã a acestei þãri a fost extrem de dezavantajoasã din punct de vedere geostrategic. Polonia
este aºezatã pe câmpia Europei Centrale, iar frontierele sale sunt foarte vulnerabile, deoarece nu sunt marcate
de munþi de netrecut sau de mãri întinse. Acest fapt a dus chiar la pierderea suveranitãþii de stat în secolul al
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XVIII-lea. Astfel, dupã cum s-a menþionat mai sus, Polonia trebuie sã aibã un rol important în noua conjuncturã
politicã, fiind situatã la extrema esticã a Uniunii Europene. Acest lucru este însã foarte dificil din cauza
influenþei pe care o exercitã Rusia asupra acestei regiuni ºi, mai ales, pânã nu demult, asupra Ucrainei.
Relaþiile apropiate dintre Uniunea Europeanã ºi Rusia, recunoaºterea influenþei Federaþiei Ruse asupra Ucrainei
au avut consecinþe negative asupra iniþiativelor Poloniei în aceastã regiune. Urmeazã de vãzut care va fi
situaþia dupã ultimele evenimente politice din Ucraina, unde Uniunea Europeanã, în general, ºi Polonia, în
particular, au jucat un rol important în soluþionarea crizei politice.
Aici putem aduce exemplul legat de influenþa asupra politicii externe a Uniunii Europene exercitatã de
cãtre Polonia în timpul crizei din Ucraina. Polonia, fiind acum un stat aflat la frontiera esticã a Uniunii
Europene, este interesatã în crearea unei zone de stabilitate la frontiera sa esticã. Astfel, în timpul crizei
politice din Ucraina, legatã de problema alegerii preºedintelui acestui stat, Polonia a susþinut candidatura lui
Victor Iuºcenko, considerat un politician proeuropean, în defavoarea candidatului promoscovit, Victor
Ianukovici. Rolul preºedintelui polonez, Alexander Kwasniewski, a fost semnificativ, el fãcând mai multe
vizite la Kiev ºi determinând Uniunea Europeanã sã acþioneze în favoarea lui Victor Iuºcenko. Graþie
intervenþiei lui Alexander Kwasniewski pe lângã cancelarul Germaniei, Gerhardt Schroeder, ºi presedintele
Franþei, Jacque Chirac, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externã a Uniunii Europene, Javier Solana a fost
unul dintre cei mai importanþi mediatori din perioada conflictului. Dupã intervenþia hotãrâtã a Uniunii Europene
în favoarea alegerilor libere ºi corecte, pãrþile conflictului s-au aºezat la masa tratativelor, iar cel de-al doilea
tur al alegerilor a fost declarat nevalabil de cãtre instanþele judecãtoreºti superioare din Ucraina.
Interesul Poloniei pentru evenimentele din Ucraina este explicabil. Pe de o parte, Polonia este situatã la
frontiera esticã a Uniunii Europene ºi are linii de demarcaþie teritorialã întinse cu Ucraina, fiind interesatã în
construirea unor relaþii amicale cu aceastã þarã. Criza politicã din Ucraina ar fi creat instabilitate intrstatalã ºi
prezenta o ameninþare ºi pentru Polonia. Pe de altã parte, Polonia este extrem de interesatã ca vecinul sãu estic
sã aibã o politicã orientatã spre Occident ºi sã iasã din sfera de influenþã a Rusiei.
Politica de Est, în particular relaþiile cu Rusia, urmeazã sã obþinã o importanþã tot mai mare, mai ales în
virtutea faptului cã Uniunea Europeanã a început sã pãtrundã pe arena internaþionalã promovând o politicã
de securitate ºi de apãrare comunã, unde Rusia are o experienþã ºi avantaje deosebite ºi unde scopurile sale
politice nu sunt întotdeauna potrivite cu interesele Uniunii Europene.
Trebuie amintite aici ºi relaþiile istorice ºi politice care au existat între statele din aceastã regiune: Polonia,
Lituania, Ucraina ºi Belarus. Experienþa polonezã în aceastã regiune este deosebit de importantã, de aceea se
impune elaborarea ºi implementarea unui plan cât mai vast de colaborare cu aceste state, folosind diferite
instrumente ºi resurse.
Un astfel de plan ar trebui sã includã:
 obiective generale: promovarea unui dialog politic eficient ºi de bunã vecinãtate, în baza scopurilor
Uniunii Europene stipulate în tratate, extinderea ariei democraþiei, securitãþii ºi pieþei libere spre est;
 promovarea pieþei libere ºi a liberei iniþiative, susþinute de armonizarea legislaþiei ºi crearea instituþiilor
democratice;
 cooperarea în dezvoltarea ºi reconstruirea infrastructurii transprotului, mediului ºi de frontierã;
 cooperea în domeniul ºtiinþific, cultural ºi educaþional, precum ºi schimbul de studenþi ºi tineri specialiºti.
Dilema pe care Uniunea Europeanã trebuie sã o rezolve în promovarea politicii sale faþã de est presupune
un dialog cu Rusia în vederea asigurãrii stabilitãþii ºi securitãþii în Europa, fãrã a oferi perspective în privinþa
aderãrii Federaþiei Ruse la Uniunea Europeanã ºi fãrã a-i permite sã domine în problemele legate de apãrare
ºi securitate. Rusia este departe de a fi un partener politic cu care ar putea fi soluþionate în mod lejer anumite
probleme. Din cauza diferitelor probleme cu care se confruntã Rusia ºi a arsenalului sãu nuclear, este greu de
fãcut o apreciere justã a rolului ºi locului acestui stat atât în politica europeanã, cât ºi în cea mondialã.
O problemã importantã în relaþia Uniunii Europene cu Rusia o constituie dorinþa celei din urmã de a-ºi
reface influenþa avutã în perioada sovieticã. Rusia, condusã de þari, apoi de nomenclatura comunistã, a
manifestat întotdeauna tendinþa de a-ºi controla vecinii. Dorinþa de a menþine statele din spaþiul sovietic în
sfera sa de influenþã se traduce în gradul înalt de instabilitate care caracterizeazã situaþia ex-republicilor
sovietice. Din cauza susþinerii de cãtre acest stat a anumitor fracþiuni proruse, multe dintre statele independente
se confruntã cu grave conflicte interne ºi cu fenomenul separatismului. Sprijinirea eforturilor de democratizare
a acestor state constituie o metodã sigurã pentru promovarea stabilitãþii. Ultimele evenimente care au avut loc
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în câteva foste republici sovietice par sã marcheze o nouã etapã în relaþiile lor cu Rusia. Revoluþia rozelor din
Georgia în iarna 2003, Revoluþia Oranj din Ucraina la sfârºitul anului 2004 ºi orientarea Republicii Moldova
spre Uniunea Europeanã ar putea sã însemne sfârºitul unei lungi perioade de dominare a lor de cãtre Rusia. Este
deosebit de importantã în acest context atitudinea Uniunii Europene. Aceste state ºi-au manifestat clar dorinþa
de a adera la Uniunea Europeanã. Eºecul unei astfel de cooperãri ar putea duce la apariþia euroscepticismului în
aceste state ºi la reorientarea lor spre Rusia. Totodatã, aceste state depun eforturi sã reînvie organizaþia GUUAM
(Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan, Moldova), care încã de la constituirea sa în 1997 a fost privitã ca
o alternativã la Comunitatea Statelor Independente dominatã de Rusia.
În luna martie 2004 liderii revoluþionari din Georgia ºi Ucraina au vorbit la Kiev despre revitalizarea
GUUAM pentru a restabili linia de securitate de la Marea Balticã la Marea Neagrã. Deºi pânã la valul de
revoluþii din spaþiul CSI, organizaþia intrase într-un con de umbrã accentuat, liderul ucrainean a vorbit despre
reuºita GUUAM ca idee ºi ca proiect de cooperare regionalã. Iuºcenko a trebuit sã recunoascã implicit
cã lucrurile nu stau chiar atât de bine, anunþând cã þara sa va oferi un sediu secretariatului organizaþiei pentru
a-i asigura o activitate eficientã. La rândul sãu, Saakaºvili a fãcut o aluzie transparentã la discursul preºedintelui
Bush dinaintea ultimei extinderi a Alianþei Nord-Atlantice. El a descris GUUAM ca un instrument pentru
restabilirea liniei de stabilitate de la Marea Balticã la Marea Neagrã ºi a anunþat cã, la urmãtorul summit al
organizaþiei de la 22 aprilie, vor fi invitaþi atât liderul lituanian, Valdas Adamkus, cât ºi Traian Bãsescu,
preºedintele României. Cu aceeaºi ocazie, a precizat Iuºcenko, Ucraina va prezenta propriul proiect de rezolvare
a situaþiei din Transnistria, va susþine discutarea situaþiei din cele douã regiuni separate proruse ale Georgiei,
Abhazia ºi Osetia de Sud. Liderul ucrainean a anunþat cã va cere rediscutarea statutului flotei ruse la Marea
Neagrã, staþionatã în Ucraina în baza unui acord semnat în 1997.
Astfel, la 22 aprilie la Chiºinãu a avut loc summitul GUUAM, unde liderii Moldovei, Ucrainei, Georgiei,
Azerbaidjanului, Lituaniei, României au accentuat semnificaþia construirii unui spaþiu al stabilitãþii, economiei
libere ºi al democraþiei. Þãrile membre intenþioneazã sã creeze, în baza actualei structuri, o organizaþie
regionalã, care va avea drept scop dezvoltarea ºi democratizarea regiunii. Într-o altã declaraþie se menþiona
cã organizaþia îºi propune sã promoveze democraþia de la Marea Balticã pânã la Marea Neagrã. Putem
afirma cã scopurile GUUAM se identificã cu scopurile Uniunii Europene. GUUAM va consolida stabilitatea
în regiune ºi va depune eforturi pentru soluþionarea problemelor regionale, inclusiv a celor legate de separatism. Rusia nu a fost invitatã ca observator la aceste lucrãri, ceea ce denotã dorinþa pãrþilor de a ieºi de sub
influenþa Federaþiei Ruse ºi de a se alãtura valorilor europene.
România este o altã þarã care ar putea avea o influenþã decisivã pentru realizarea stabilitãþii în regiune.
Dupã aderarea României la Uniunea Europeanã în 2007, aceastã organizaþie se va învecina cu Republica
Moldova. România ar putea sã joace un rol important în soluþionarea conflictului transnistrean, fiind, totodatã,
ºi cel mai posibil susþinãtor ºi apãrãtor al Republicii Moldova în vederea integrãrii europene. Uniunea
Europeanã pare sã fie tot mai interesatã de soluþionarea conflictului transnistrean, din perspectiva extinderii
sale. Conflictul transnistrean, producerea armamentului ºi crima organizatã din aceastã regiune reprezintã
un adevãrat focar de instabilitate în aceastã parte a Europei.
Uniunea Europeanã a manifestat pânã acum un interes scãzut faþã de conflictul din Transnistria, însã
situaþia pare sã se schimbe o datã cu extinderea acesteia spre est. Astfel, în martie Uniunea Europeanã l-a
numit pe fostul diplomat olandez Adriaan Jacobovits de Szeged în calitate de Reprezentant Special al acestei
organizaþii pentru Republica Moldova. Reprezentantul Special acþioneazã în numele Uniunii Europene în
conflictele ce vizeazã interesele acesteia ºi este o persoanã-cheie în procesul de elaborare a politicilor UE.
Reprezentantul Special al UE (RSUE) este delegat de cãtre Consiliul de Miniºtri al Uniunii Europene ºi îºi
coordoneazã acþiunile cu Înaltul Reprezentant pentru Politica Externã ºi de Securitate Comunã, Javier Solana.
Ideea unui RSUE pentru Moldova a apãrut în toamna anului 2003 în contextul discuþiilor privind implicarea
Uniunii Europene în soluþionarea crizei transnistrene. În iarna anului 2004 a început sã fie discutatã public,
devenind una dintre principalele recomandãri ale diverselor grupuri de experþi ºi oficiali din Moldova ºi
Occident care se ocupau de relaþiile Moldova-UE ºi reglementarea crizei transnistrene.
Este de aºteptat ca în viitorul apropiat Uniunea Europeanã sã-ºi intensifice rolul sãu în soluþionarea
conflictului transnistrean. Din 2007, dupã aderarea României, Uniunea Europeanã se va învecina cu Republica Moldova. În aceastã situaþie atât România, cât ºi Uniunea Europeanã vor fi interesate de existenþa unei
zone de stabilitate la frontiera lor.

$

Revista Moldoveneascã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale

Mai mult ca sigur, va fi foarte dificil de obþinut succese importante în colaborarea cu Rusia în problemele
legate de securitate, altfel zis, în sfera politicii înalte. În acest context, este evident cã cea mai potrivitã
politicã faþã de Rusia ar trebuie sã fie construitã pe ideea fuziunii graduale a intereselor economice ºi comerciale
ale Rusiei cu Uniunea Europeanã, care ar putea, în viitor, sã ducã spre forme mult mai avansate ale cooperãrii
politice.
Oferta Uniunii Europene în relaþiile sale cu Rusia, Belarus, Ucraina ºi Moldova ar trebui sã fie clar ºi
explicit formulatã: un parteneriat de cooperare care are drept scop obþinerea unui nivel mai înalt al securitãþii
pentru toþi, a unei calitãþii a vieþii mai înalte, mãsuri mai bune în domeniul educaþiei ºi al protecþiei sãnãtãþii,
respectarea drepturilor omului ºi ale minoritãþilor, stimularea liberei iniþiative, a concurenþei, sporirea eficienþei
autoritãþilor locale, administrarea mai bunã a justiþiei ºi legilor.
Ca o concluzie la cele relatate mai sus, trebuie menþionat cã, dupã ultimul val de extindere, Uniunea
Europeanã va fi foarte diferitã de ceea ce a fost pânã în 2004 ºi chiar 2007. În cazul în care Uniunea Europeanã
nu va þine pe rol o eventualã calitate de membru pentru celelalte state, dezvoltarea relaþiilor cu noii vecini ar
putea fi deosebit de complicatã. Închiderea porþilor faþã de aceste state ar putea trezi sentimente de exludere
ºi ar putea cauza instabilitate în regiune.
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TRIBUNA DOCTORANDULUI
MIGRAÞIUNEA MUSULMANILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ
Ruslana GROSU,
magistru în relaþii internaþionale, cercetãtor ºtiinþific stagiar,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
One of sharp aspects of the Islamic problem in Europe is demographic increasing and migration. The
demographic analysis already for a long time is tied with political tendencies and consequently has the right
to be considered from this point of view. Other circumstance causing heightened interest to a demographic
factor, the political and social competition of various groups is ethnic, but also and in confessional form.
The Islam already became the second European religion. There comes time for its comprehension as one
from main religions of continent. The nearest decades “correction” of its identity is necessary to the Europe.
The people from EU countries should realize that Islamic tradition, at all ambiguity of its perception, becomes an organic and legitimate part of the European culture. Permanent residents of continent will appear
tens millions Muslims which, along with aspiration to be entered in the European tradition, will keep genetic
and confessional attachment to the “the historical centers”.
Numãrul populaþiei musulmane este în continuã creºtere, în timp ce în regiunile învecinate ºi în alte zone
ale lumii acesta este în stagnare sau chiar în scãdere, ceea ce conduce la schimbãri extrem de importante ale
raporturilor demografice din lumea de astãzi, în favoarea populaþiei musulmane. În mod constant, creºterea
demograficã din statele musulmane este net superioarã celei din alte þãri. De exemplu, între anii 1965 ºi
1980, rata anualã a creºterii demografice a fost de 1,85 %. În statele musulmane, aceastã ratã s-a situat între
2 ºi 3 la sutã, uneori chiar depãºind acest prag. Rezultatul final este cã ponderea populaþiei musulmane în
ansamblul populaþiei lumii a crescut vizibil.1
Numãrul musulmanilor care au invadat Europa nu este o premisã pentru o revoluþie demograficã. Dar nu
se poate nega faptul cã existã regiuni ºi þãri unde problema demografiei musulmane devine una stringentã.
Acest lucru se întâmplã nemijlocit în teritoriile din imediata vecinãtate a statelor islamice dens populate, în
condiþiile migrãrii lor în aceste state. La acest capitol se pot menþiona ºi conflictele politice, etnice ºi altele,
nici pe departe confesionale, dar capabile sã se transforme în ele.
Xenofobia a atins cote maxime în statele din UE. Câteva dintre statele ce se pronunþau pentru toleranþã
etnicã ºi confesionalã într-o societate pluriculturalã încearcã astãzi sã modifice esenþial politica faþã de strãinii
aflaþi pe teritoriul lor în vederea obþinerii cetãþeniei.2
În uzanþa ºtiinþificã ºi publicisticã s-a consolidat definiþia statelore limitrofe, în cazul dat state limitrofe
pentru lumea creºtinã sunt cele musulmane ºi invers. Iniþial, acestã noþiune avea un sens geografic, dar
pentru a argumenta poziþia statelor limitrofe din punct de vedere geopolitic este nevoie de introdus o altã
noþiune  interconfesionalitata limitrofã  care este deja caracteristicã aproape întregii lumi (cu excepþia,
bunãoarã, a Americii Latine), unde frontierele de comunicare a creºtinilor, induºilor, musulmanilor trec nu
pe la hotarele statului, ci pe strãzi, pieþe ºi prin case. Frontierele de stat ºi cele regionale îºi pãstreazã importanþa,
dar a venit timpul sã examinãm aceastã vecinãtate interreligioasã în sensul cultural, ideologic ºi sociopolitic,
deoarece existã regiuni unde vecinãtatea interconfesionalã este mai reliefatã ºi are un caracter conflictogen.
Aici problema demograficã capãtã un caracter dramatic, din cauza apropierii imediate ºi a interacþiunii
compacte a comunitãþilor confesionale vecine.3
O altã circumstanþã este interesul sporit faþã de factorul demografic. Acest interes este cauzat de concurenþa
politicã ºi socialã dintre diferitele grupuri, care, în ultimele decenii, are o conotaþie nu numai etnicã, dar ºi
confesionalã. Factorul demografic poate avea consecinþe grave de tip social, politic ºi cultural în þãrile Uniunii
Europene.
De exemplu, Europa este de mult timp preocupatã de migrarea musulmanilor. Conform unor prognoze
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fãcute de cercetãtorul rus A.Malaºenko, populaþia Europei se va reduce cãtre anul 2050 cu 14% ºi va constitui
630 mil. Cota musulmanilor în Europa a crescut din 1950 pânã în 2000 de la 1% la 3%, numãrul lor oscilând
între 14 ºi 20 mil. persoane. Unii experþi prognozeazã cã spre anul 2050 musulmanii vor constitui o treime,
dacã nu chiar o jumãtate din populaþia Europei.4
O explozie demograficã musulmanã în Europa devine posibilã o datã cu intrarea Turciei în Uniunea
Europeanã. Cu o populaþie de 70 mil., Turcia va ocupa locul doi dupã Germania, depãºind cu 15-20 mil.
numãrul populaþiei britanice, franceze ºi italiene. Potrivit acestui indice, Turcia se va apropia de Germania
dupã numãrul populaþiei ºi, în scurt timp, ar putea s-o depãºeascã. Probabil aceasta este cauza care îi determinã
pe 57 % de nemþi sã aibã o atitudine negativã faþã de intrarea Turciei în UE.5
În Franþa cifra musulmanilor a depãºit 5 mil., în Italia a crescut de la 240 000 în 1992 pînã la 650 000 
700 000 în 1999, 3 mil. de musulmani au fost înregistraþi în Germania, mai mult de 1,5 mil.  în Marea
Britanie, 730 000  în Olanda, 710 00  720 000  în Elveþia, mai mult de 400 000 de musulmani locuiesc în
Suedia ºi Spania, circa 300 000  în Belgia, aceeaºi cifrã a fost înregistratã în Austria, circa 200 000  în
Danemarca. Se pare cã cel mai puþin afectatã de problema migraþiei musulmane este Finlanda. În 1999 acolo
locuiau mai mult de 10 000 musulmani, dintre care mulþi originari din Somalia. Afarã de aceasta, în Finlanda
a rãmas ca moºtenire ruseascã o cominitate nu prea mare de tãtari.6
A crescut impresionant numãrul musulmanilor ºi în Grecia. În anul 2003 oficialitãþile din Republica
Elenã au fãcut o declaraþie, în care a fost numitã cifra de 500000 musulmani. Acestea sunt însã datele
oficiale; se presupune cã cifra realã ar fi dublã.
În oraºele mari din Europa Occidentalã se formeazã enclave musulmane de proporþii, unde viaþa este
reglementatã de norme nescrise, iar populaþia, de cele mai multe ori, se aflã în afara jurusdicþiei statutului.
De exemplu, 85% din locuitorii sectorului Bricade din Marseille sunt musulmani, originari din Magreb.
Aceeaºi cotã a migranþilor este înregistratã în cel de-al doilea oraº din Suedia  Malme. Tendinþa lor de a
locui compact, evident, va spori proporþional cu creºterea migraþiei musulmanilor. Este clar cã majoritatea
noilor veniþi se va strãdui sã-ºi uºureze existenþa în noua patrie, viaþa în comunitatea lor oferindu-le garanþii,
sau iluzia unei garanþii, de susþinere ºi ajutor.
Creºterea migraþiei musulmane în Europa este mai mult decât previzibilã. Forþa motrice a acesteia este
dorinþa normalã a oamenilor sã-ºi îmbunãtãþeascã traiul ºi sã-ºi aranjeze viaþa, prin asigurarea bunãstãrii ºi
securitãþii. Migraþiunea musulmanilor poate fi consideratã un semn al crizei apãrute ca rezultat al asimetriei
potenþialului economic al statelor europene ºi islamice. Europa va reprezenta ºi în continuare un punct de
atracþie pentru migranþi, care cu timpul nu se vor mai simþi atât de strãini pe vechiul continent.7
O mare parte a imigraþiei postbelice europene a fost musulmanã; magrebieni în Franþa ºi Belgia, pakistanezi
ºi bangladesieni (dar ºi alþii) în Marea Britanie; turci în Germania, omani din Orientul Mijlociu. Aceºtia nu
au reuºit sã se integreze în societatea modernã, cum a facut-o majoritatea celorlalþi: est-europeni, extremorientali, hinduºi ºi africani. O parte a rãmas în sãrãcia datoratã ignoranþei, o altã parte s-a transformat în
elite de mâna a doua, acceptabili profesional, însã incapabili de a-ºi exercita funcþia formatoare ºi progresistã
de elitã. Astãzi sunt evidente rezultatele: muslumani care declarã cã araba trebuie sã devinã limbã oficialã în
Belgia, alãturi de francezã ºi flamandã8, bãtrâni desfiguraþi de cãtre bande de tineri musulmani în Marea
Britanie9, zone întregi, mici oraºe chiar, declarate zone interzise pentru albi, poliþie neputincioasã în faþa
violenþei, jafului ºi autosegregãrii10.
La creºterea ratei migraþiei contribuie ºi creºterea populaþiei în þãrile Orientului Apropiat, în Magreb, în
Asia de Sud ºi în alte pãrþi ale lumii islamice. Aºadar, migranþii din Pakistan ºi Bangladesh constituiau în
anul 1990 aproape jumãtate din migranþii din Marea Britanie, iar algerienii  jumãtate din migranþii din
Franþa. Cât priveºte migraþia turcilor, aceºtia constituie deja 68% din musulmanii din Germania, reprezentând
una dintre problemele majore cu care se confruntã UE. Migranþii turci, la fel ca ºi cei din Bosnia ºi Albania,
al cãror numãr creºte considerabil în Italia ºi Austria, nu vor mai fi priviþi ca factor demografic cu influenþã
din exterior.
Cifrele cu care am operat anterior, cu toate cã reflectã o stare a lucrurilor apropiatã de cea realã în ceea ce
priveºte dinamica demografiei musulmane în interiorul UE, nu pot fi absolute. Este cunoscut faptul cã unii
politicieni europeni, ca ºi unii lideri musulmani, au tendinþa de a exagera cifrele, însã din considerente
diametral opuse: primii vor sã-ºi punã în gardã conaþionalii ºi, în acelaºi timp, sã obþinã sprijinul reprezentanþilor
societãþii cu orientare naþionalistã, iar ceilalþi, dimpotrivã, se strãduiesc astfel sã legitimeze ºi sã consolideze
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prezenþa musulmanã. De exemplu, în Italia numãrul lor este rotunjit la 2 mil., în Franþa la 7 mil. Interesant
este faptul cã ºi specialiºii islamologi ºi orientologi europeni sunt de pãrerea cã numãtul real al musulmanilor
în Europa, inclusiv al celor care au primit cetãþenia, migranþilor legali ºi ilegali, este mult mai mare decât
ceea ce a putut fi documentat.
Oricum ar fi, islamul devine a doua religie în Europa. Aceastã problemã este deja bine cunoscutã în
Franþa. Va veni timpul când islamul va fi conºtient considerat ca fiind una dintre religiile de bazã pe continentul
european.
Convertirea creºtinilor din Europa la islam vine sã confirme aceastã tezã. Datele statistice sunt ºi în acest caz
relative, dar este cert faptul cã anual se convertesc la islam 50000 francezi, aproximativ 40000 de italieni,
10000 nemþi ºi britanici, 3000 spanioli. Din numãrul convertiþilor majoritatea sunt femei, în proporþie de 4:1.11
În urmãtoarele decenii nu este exclusã o posibilã corectare a identitãþii europene. Francezilor, nemþilor,
englezilor, scandinavilor, italienilor nu le va rãmâne decât sã conºtientizeze ºi sã accepte idea cã tradiþia
islamicã devine o parte organicã ºi legitimã a culturii europene. Locuitori permanenþi ai Eropei vor deveni
zeci de milioane de musulmani care, pe lângã tendinþa de a se conforma la tradiþia europeanã, îºi vor pãstra
ataºamentul genetic ºi confesional faþã de originea istoricã.
Tentaþia actualã de a exclude Turcia din Europa are, aºadar, motive de înþeles, pe care Cardinalul Joseph
Ratzinger le-a explicat înainte de a fi ales Papã. Însã ideea cã islamismul ºi creºtinismul nu pot sã interacþioneze
în mod pozitiv este un efect al unor evenimente foarte recente. Au trecut doar câteva decenii, nu secole, de
când armenii din Turcia au fost exterminaþi, iar grecii ortodocºi expulzaþi, evreii au dispãrut din þãrile arabe
ºi din Magreb, numeroºi spanioli, italieni ºi francezi  evrei ºi creºtini deopotrivã  au dispãrut din Algeria,
unde locuiau. Alexandria din Egipt este locuitã doar de musulmani arabi ºi nu mai este un oraº cosmopolit
aºa cum a fost dintotdeauna, în care grecii ºi italienii convieþuiau cu egiptenii. Minoritãþile creºtine din þãrile
arabe din Orientul Mijlociu au fost reduse ºi mai drastic, depopulate de exodul spre Occident. Sã nu uitãm ce
s-a întâmplat la sfârºitul secolului al XX-lea în fosta Iugoslavie, unde ciocnirea civilizaþiei teoretizate de
Samuel Huntington a fost concretizatã în conflictele dintre catolici, ortodocºi ºi musulmani, cu masacre ºi
expulzãri de oameni vinovaþi de a fi trecut graniþe politice ºi religioase fixate de secole. ªi, desigur, nu este
deloc liniºtitor faptul cã un partid islamic radical precum Hamas a obþinut victorie în alegerile din Palestina.12
Democraþia nu poate fi consideratã drept o simplã procedurã; ea este o culturã, o culturã formatã din libertatea
individualã ºi din libera interacþiune dintre politicã ºi religie. ªi aici Hamas ºi celelalte partide neofundamentaliste
aflate acum în ascensiune  majoritatea dintre ele legate de Fraternitatea Musulmanã, care are mare influenþã
asupra imigranþilor islamiºti din Europa  se aflã în dificultate. Ele nu au soluþii nici pentru problema guvernãrii
diverselor grupuri. ªi tocmai aceasta a fãcut din Europa o civilizaþie în acelaºi timp unitã ºi variatã, pe fundamentul
ei greco-romano-creºtin, neexcluzând, ci mai degrabã incluzând, islamismul.
Integrarea musulmanilor în Europa modernã poate fi realizatã prin doi paºi. Aceºtia sunt autoreformarea
islamismului ºi schimbarea mentalitãþii. Primul pas este foarte dificil, dar posibil. Este dificil deoarece Coranul
nu este echivalentul Sfintei Scripturi. El ar putea fi comparat cu Iisus Hristos, Cuvântul Etern al lui Dumnezeu
coborât din ceruri pe pãmânt. Aºadar, Coranul nu este privit de musulmani ca ceva deschis la interpretãri ºi
adaptãri, cum este Biblia. Unul din paºii de bazã este acela de a ajunge la o interpretare admisã ºi practicatã
a Coranului care sã satisfacã în egalã mãsurã întreaga lume musulmanã  în primul rând ºiitã, dar ºi sunitã 
din Maroc pânã în Turcia ºi Indonezia, deoarece unele sunt capabile sã conjuge principiile acestuia cu
democraþia modernã. Împreunã cu foºtii sãi studenþi de la teologie, Papa Benedict al XVI-lea a dedicat la
sfârºitul lunii septembrie a anului trecut, la Castel Gandolfo, o întâlnire de studiu tocmai acestor multiple
abordãri ale divinei revelaþii fãcute de cãtre musulmani.13
Integrarea musulmanilor în Europa, adicã educarea mentalitãþii, constituie al doilea pas. Primul care a
insistat asupra acestei mãsuri a fost Papa Benedict al XVI-lea la 20 august anul trecut la întâlnirea din Köln
cu reprezentanþii comunitãþii musulmane din Germania. Condamnând actele de terorism înfãptuite ca ºi
cum ar putea fi ceva plãcut lui Dumnezeu, Papa a adresat musulmanilor prezenþi urmãtorul apel: Sã îi
cãlãuziþi pe credincioºi în islamism ºi sã îi educaþi în credinþa musulmanã. Educaþia este vehiculul prin care
se transmit idei ºi convingeri. Cuvântul este calea principalã pentru educarea minþii. Voi aveþi, de aceea, o
mare responsabilitate în formarea noilor generaþii. Împreunã, creºtini ºi musulmani, trebuie sã înfruntãm
numeroasele provocãri pe care ni le ridicã în faþã aceste timpuri.14 Papa Benedict s-a pronunþat astfel pentru
stabilirea dialogului interconfesional ºi intercultural dintre creºtini ºi musulmani, cerându-le iubiþilor prieteni
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musulmani unitate de acþiune în slujba valorilor morale fundamentale transmise nouã în mod inconfundabil
de vocea tãcutã, dar clarã a conºtiinþei. Acest apel este adresat fiecãruia dintre noi, chemare îndemnând
Europa sã creadã în identitatea sa creºtinã, purtãtoare a unei mari civilizaþii, ai cãrei parte integrantã sunt ºi
musulmanii.
Valul de imigraþie nu poate fi însã stopat, din diverse motive: Europa de Vest, ca ºi cea de Est, înregistreazã
indici negativi ai sporului demografic: mor mai mulþi decât se nasc, ºi atunci când se nasc, se nasc în familiile
de imigranþi; dacã nu vrem ca economia sã moarã o datã cu populaþia de origine europeanã, ea trebuie
alimentatã cu populaþie de completare.
Decalajul de incidici demografici între UE ºi Africa de NordOrientul Mijlociu reprezintã o imensã
diferenþã de potenþial, care atrage anual milioane de oameni spre polul demografic negativ al Europei.
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REGLEMENTAREA PROCESELOR INFORMAÞIONALE GLOBALE
Tatiana BICHERSCHI,
magistru în relaþii internaþionale, cercetãtor ºtiinþific stagiar,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
The transition towards an informational society doesn’t only mean modernization and expansion of the
informational and communicational infrastructures; moreover it means the coverage of the legislation’s
lack regarding the informational activities, the informational process and broadly the informational technology domain.
The legislation is to ultimately face the consequences that the technology development brings.
Predicþiile unor futuriºti ca Marshall McLuhan ºi Alvin Toffler se adeveresc, iar lumea se transformã
rapid într-un sat global, unde distanþele geografice, zonele orare ºi frontierele naþionale nu mai reprezintã
bariere pentru afaceri ºi comerþ [1].
Globalizarea reprezintã procesul universal de interconexiune a componentelor comune ºi individuale ale
civilizaþiei umane. Tendinþa de globalizare se remarcã în diferite domenii ale colaborãrii internaþionale ºi, în
viitor, presupune crearea unui spaþiu informaþional unic pe baza celor mai noi tehnologii informaþionale.
Aceste procese influenþeazã tot mai activ sfera statalitãþii ºi a dreptului, a guvernãrii (guvernãrii globale), a
politicii, a democraþiei ºi a legalitãþii.
Este o axiomã faptul cã societatea informaþiei bazatã pe cunoaºtere are un profund impact asupra sistemului
economic, social, politic ºi juridic. În mai puþin de o generaþie, revoluþia informaþionalã datoratã introducerii
calculatoarelor a schimbat lumea.
Preocupãrile principale ale tuturor societãþilor moderne sînt atît utilizarea eficientã ºi dezvoltarea continuã
a tehnologiei informaþiei, cît ºi crearea cadrului legal pentru dezvoltarea interacþiunilor în acest domeniu.
Revoluþia informaþionalã a gãsit statele total nepregãtite în ceea ce priveºte sistemul de drept. Un mare
specialist în domeniul tehnologiei informaþiei spunea, cu o ironie dureroasã, cã e o groazã de tehnologie în
societatea informaþionalã ºi aºa de puþin drept [2].
Perioada contemporanã de dezvoltare a societãþii se caracterizeazã prin trecerea la o societate
informaþionalã, iar noua civilizaþie informaticã se bazeazã pe disponibilitatea ºi accesibilitatea informaþiei.
Informaþia a devenit o proprietate naþionalã vitalã, cu valoare strategicã: dacã nu este protejatã prin drept, ea
poate fi cuceritã sau distrusã.
Este cazul sã ne referim ºi la tehnologiile informaþionale globale. Aceastã noþiune este întrebuinþatã ºi în
globalisticã. Tehnologiile globale sînt acele tehnologii care abordeazã procesele informaþionale ce au loc în
cadrul societãþii mondiale (sau a sistemelor informaþionale regionale).
Implementarea tehnologiilor informaþionale ºi comunicaþionale a creat oportunitãþi noi ºi unice pentru
dezvoltarea activã ºi efectivã a economiei ºi politicii, a statului ºi cetãþeanului. În limitele reþelelor
informaþionale dispar frontierele geografice ºi geopolitice ale statului, tot mai des au loc coliziuni ale legislaþiei
diferitelor þãri. În aceste condiþii creºte necesitatea de juriºti competenþi în domeniul proceselor tehnologice
informaþionale contemporane.
Deci, pentru a încuraja exploatarea noilor tehnologii, dreptul trebuie sã þinã pasul cu tehnica ºi sã facã
faþã tuturor provocãrilor, atît în domeniul normelor materiale, cît ºi al celor procesuale.
Armonizarea legislaþiei internaþionale în societatea informaþionalã vizeazã, în principal: protecþia dreptului
de autor, confidenþialitatea datelor ºi a regulilor antitrust, prevenirea ºi combaterea criminalitãþii informatice,
precum ºi promovarea standardelor tehnice care sã asigure intercomunicarea noilor reþele de comunicaþii.
Procesele informaþionale globale necesitã reglementare juridicã. O importanþã deosebitã în acest sens îl
are Dreptul Internaþional Informaþional (DII). DII nu este o ramurã de sine stãtãtoare a Dreptului Internaþional,
ci doar un institut complex al Dreptului Internaþional, care cuprinde cele mai diverse acte juridice internaþionale.
DII are un obiect propriu de reglementare  acestea sînt relaþiile informaþionale internaþionale. Ele apar în
procesul de însuºire a spaþiului informaþional internaþional, al activitãþii transfrontaliere a mijloacelor de
informare în masã, al realizãrii dreptului statelor ºi popoarelor la informaþie.
Deosebit de important este rolul DII pentru schimbul global de informaþie specializatã ºtiinþificã, tehnico-
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ºtiinþificã, economicã etc., pentru stabilirea regimului juridic al bazelor ºi bãncilor de date internaþionale ale
sistemelor computerizate cu caracter cosmic ºi militar, pentru aprecierea statutului juridic al informaþiei, atît
ca resursã internaþionalã, cît ºi ca bun al întregii omeniri.
Numeroase organisme ºi instituþii naþionale ºi internaþionale analizeazã ºi încercã sã gãsescã soluþii acestor
probleme (instituþii guvernamentale, Consililul Europei, Parlamentul, Consiliul ºi Comisia UE, G8/G10,
OECD, UNESCO, WB etc.), alãturi de reprezentanþi ai mediului de afaceri ºi ai societãþii civile.
În cadrul forumurilor ºi dezbaterilor pe care le-a prilejuit lansarea programului Uniunii Europene (început
în 1995) de antrenare a þãrilor din Europa Centralã ºi de Est în procesul de tranziþie cãtre societatea
informaþionalã  Bruxelles, 1995, Praga, 1996 etc.  s-a menþionat printre altele cã rolul guvernelor din þãrile
Uniunii Europene ºi din Europa Centralã ºi de Est este hotãrîtor în crearea unui cadru de reglementãri ºi
politici naþionale care sã contribuie la formarea unui climat favorabil ºi care, totodatã, sã stimuleze dezvoltarea
de aplicaþii ºi servicii specifice societãþii informaþionale.
În 2000 reprezentanþii þãrilor G8 au semnat la Okinawa Carta edificãrii societãþii informaþionale globale
[3]. Pentru prima datã, Carta a fixat la nivel juridic internaþional mãsurile juridice, politice ºi tehnologice
chemate sã stimuleze eforturile societãþii internaþionale de formare a societãþii informaþionale globale.
Carta nu reglementeazã conceptul de societate informaþionalã globalã. Ea detaliazã însã trãsãturile
caracteristice ale acesteia  ºi anume prezenþa, alãturi de procesele informaþionale globale, a proceselor
informaþionale regionale ºi statale. Respectiv, procesul globalizãrii este prezentat la 3 niveluri: universal,
regional ºi naþional.
Carta stabileºte principiile de bazã de formare a societãþii informaþionale globale: asigurarea accesului la
informaþie pentru toþi membrii societãþii ºi posibilitatea de a comunica liber, individual ºi colectiv, principiul
suveranitãþii informaþionale [4], principiul egalitãþii între membrii societãþii, între popoare ºi naþiuni.
Între 16 ºi 19 noiembrie 2005, la Tunis a avut loc Conferinþa WSIS (summit-ul mondial pentru societatea
informaþionalã), a doua conferinþã mondialã de acest gen (prima conferinþã mondialã asupra acestui subiect
s-a desfãºurat în 2003 la Geneva). Secretarul general al ONU, ºefi de state ºi guverne, politicieni ºi specialiºti
au convenit asupra Declaraþiei de la Tunis, document de referinþã, care reprezintã cadrul general al dezvoltãrii
acestui domeniu pentru urmãtorii ani.
Factorul de bazã al dinamicii informatizãrii juridice este crearea reþelei globale a informaþiei juridice
(proiectul GLIN). Acest centru de date va concentra informaþia despre actele normative ale tuturor þãrilor
lumii. Proiectul în cauzã este derulat sub egida Congresului SUA (acesta este cel mai computerizat parlament
din lume: 9 mii de computere ºi terminale).
Lumea tehnologiilor informaþionale este vastã ºi diversã: este vorba de tehnologiile de colectare,
transmitere, acumulare, pãstrare, prelucrare ºi utilizare a informaþiei. Aceste tehnologii cuprind ºi domeniul
statului ºi dreptului.
Un instrument puternic în rezolvarea problemelor informaþionale globale îl constituie reþeaua universalã
Internet. Aceasta, cu tehnologiile sale, influenþeazã economia ºi capacitatea de apãrare a statului, dezvoltarea
socialã, businessul ºi comerþul.
Putem evidenþia urmãtoarele posibilitãþi ale Internetului, care contribuie la realizarea funcþiilor globalizãrii
(enumerarea nu este exhaustivã) :
 Utilizarea reþelei globale Internet în vederea accelerãrii proceselor de globalizare în sfera politicã [5].
Globalizarea oferã posibilitãþi enorme în domeniul comunicaþiilor politice la nivel mondial, în realizarea
de chestionare ºi referendumuri, în extinderea cercului informaþiei politice ºi a accesului la ea a comunitãþii
mondiale, precum ºi în manifestarea altor fenomene ale democraþiei electronice.
 Implementarea Internet-tehnologiilor în activitatea guvernelor (eGuvern) ºi a puterii executive (a
ministerelor ºi altor autoritãþi administrative) [6].
În Strategia Naþionalã de edificare a societãþii informaþionale Moldova electronicã [7], guvernarea
electronicã cuprinde trei componente de bazã : Guvern  cetãþean, Guvern  business ºi Guvern  Guvern.
Subcategoria Guvern  angajaþii autoritãþilor administraþiei publice include managementul electronic al
relaþiilor dintre instituþiile administraþiei publice centrale ºi locale ºi angajaþii acestora prin intermediul noilor
tehnologii informaþionale ºi de comunicaþii.
 Utilizarea reþelei globale Internet în domeniul luptei cu încãlcãrile de lege ºi criminalitatea.
În acest sens, reþeaua este utilizatã pentru analiza informaþiei care apare pe înseºi monitoarele ei. O astfel
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de analizã oferã posibilitatea de a depista (chiar vizual) persoanele ºi obiectele cãutate, precum ºi de a
planifica nimicirea grupãrilor criminale.
 Cea mai productivã este utilizarea reþelei în domeniul economic. Ea dã posibilitatea de a încheia contracte
electronice între pãrþi care se aflã în diferite colþuri ale planetei etc.
Internetul nu are o reglementare generalã. Totuºi, nu este exclus cã în viitor, în faþa pericolelor cu caracter
global, va fi necesarã o reglementare drasticã a domeniului dat.
În societatea contemporanã informaþia joacã un rol primordial, iar resursele informaþionale sînt situate la
acelaºi nivel cu cele mai importante resurse ale statului. A fost creat un spaþiu informaþional global. În acest
spaþiu funcþioneazã cele mai mari conglomerate informaþionale, care unesc sistemele de creare a informaþiei
ºi reþelele de difuzare a ei. Sfera informaþionalã devine nu numai una dintre cele mai importante sfere ale
colaborãrii internaþionale, ci ºi un obiect al concurenþei. De aceea actualitatea ºi oportunitatea unei astfel de
reglementãri sunt tot mai de evidente.
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ACTUALITATEA CONVENÞIEI DE LA BERNA PENTRU PROTECÞIA
OPERELOR LITERARE ªI ARTISTICE
Ion ÞÎGANAª, competitor,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Du point de vue historique, les premières essaises concernant la protection des droits des auteurs étrangers
ont aparues dans le XIX-ème siècle. Dans ce moment, la majorité des Etats européennes s’orientent vers la
démocratie et l’économie de marché, ce qui en conséquence a provoqué la consolidation de l’identité nationale,
le développement des langues nationales, la proclamation des droits et des libertés de l’homme, le
développement de la presse . Avec l’extension des relation économiques et culturelles sur le plan international, un saut immence a provoqué l’édition des œuvres littéraires et la croissance des échanges des livres.
Creaþia intelectualã este, prin natura sa, destinatã la o largã rãspândire, favorizatã astãzi de dezvoltarea ºi
perfecþionarea mijloacelor de informare ºi comunicare. Progresul societãþii nu este posibil fãrã accesul larg
al comunitãþii umane la realizãrile geniului ºi talentului omenesc, dincolo de barierele naþionale [Lazãr, V.
Infracþiuni contra drepturilor de proprietate intelectualã. Studii juridice, Bucureºti: Editura All Beck, 1999.
 165 p., p. 5].
În calitate de particularitate distinctã a dreptului de autor de multe ori se menþioneazã caracterul
teritorialitãþii, potrivit cãruia dreptul de autor apare în conformitate cu legislaþia unui stat ºi acþiunea lui se
limiteazã doar la teritoriul acestuia.
Realizarea vocaþiei internaþionale a creaþiei intelectuale este însã indisolubil legatã de asigurarea unei
protecþii eficace a drepturilor autorilor de opere nu numai în þara de origine, dar ºi pe teritoriul altor state, în
care sunt utilizate ºi valorificate [Lazãr, V. Infracþiuni contra drepturilor de proprietate intelectualã. Studii
juridice, Bucureºti: Editura All Beck, 1999.  165 p., p. 6].
Din punct de vedere istoric, primele încercãri privind protecþia drepturilor autorilor strãini au avut loc încã
în sec. al XIX-lea. În acel moment, majoritatea statelor europene au luat cursul democraþiei ºi economiei de
piaþã, ceea ce a condus la consolidarea identitãþii naþionale, la dezvoltarea limbilor naþionale, la proclamarea
drepturilor ºi libertãþilor omului, la dezvoltarea presei. O datã cu extinderea relaþiilor economice ºi culturale pe
plan internaþional, un salt imens a fost reprezentat de editarea operelor literare ºi creºterea schimbului de cãrþi.
Aceste circumstanþe obiective au demonstrat cã protecþia drepturilor subiecþilor dreptului de autor numai
prin intermediul legislaþiei naþionale este practic imposibilã.
Metoda cea mai rapidã de trecere peste caracterul teritorialitãþii dreptului de autor este încheierea
convenþiilor interguvernamentale privind protecþia reciprocã a drepturilor autorilor din þãrile respective.
Protecþia internaþionalã a drepturilor intelectuale este în prezent asiguratã prin douã mijloace principale:
convenþiile bilaterale  prin care douã state reglementeazã aceastã protecþie în relaþiile lor reciproce ºi
convenþiile multilaterale  prin care mai multe state membre constituie uniuni internaþionale.
Mai întâi au apãrut înþelegerile bilaterale, care au obþinut o aplicare largã în a doua jumãtate a sec. al XIXlea1. Legislaþia naþionalã a statelor a declarat întotdeauna prioritarã tendinþa aplicãrii principiului reciprocitãþii.
Însã, în condiþiile în care acordurile bilaterale nu sunt întotdeauna eficiente, deoarece, pe de o parte, permit
obþinerea protecþiei doar într-un singur stat ºi clauzele acestora sunt de fiecare datã diferite, iar pe de altã
parte, principiul reciprocitãþii este uneori periculos, a apãrut ideea încheierii convenþiilor internaþionale
universale privind dreptul de autor.
Probleme deosebite privind protecþia dreptului de autor apãreau în statele2 în care exista o singurã limbã
oficialã. Cãrþile neprotejate prin dreptul de autor erau editate în aceste state cu cheltuieli minime, iar tipãrirea
operelor de literaturã fãrã acordul autorului ºi fãrã achitarea unei remuneraþii au condus la falimentarea
editurilor din alte state.
Ideia elaborãrii ºi adoptãrii unei Convenþii internaþionale privind protecþia drepturilor autorilor i-a aparþinut
lui Victor Hugo3 ºi unui grup de scriitori, care au înfiinþat în 1958, la Bruxelles, Asociaþia literarã ºi artisticã.
Au urmat câteva congrese la Antwerpen, în 1861 ºi 1877, ºi la Paris, în 1878. Cu începere din 1883, activitãþile
din acest domeniu au fost concentrate la Berna. În scopul racordãrii legislaþiilor naþionale ale statelor ºi al
stabilirii nivelului minim de protecþie a drepturilor autorilor, au fost organizate trei Conferinþe diplomatice,
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în 1884, 1885 ºi 1886. La ultima Conferinþã, dupã o serie de lucrãri pregãtitoare ºi dupã 25 de ani de
activitate intensã, a fost aprobat textul iniþial al Convenþiei de la Berna pentru protecþia operelor literare ºi
artistice (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), fiind semnat de Belgia, Franþa,
Germania, Marea Britanie, Haiti, Liberia, Spania, Elveþia, Tunisia [Áîãø, À. Áåðíñêàÿ êîíâåíöèÿ â Ðîññèè
// Ìåæäóíàðîäíàÿ æèçíü, ¹ 10, Ìîñêâà, 1995, ñòð. 35]. În septembrie 1887 guvernele acestor state, cu
excepþia Liberiei, ºi-au trimis unul altuia scrisorile de ratificare ºi, în conformitate cu art. 20 al Convenþiei,
aceasta a intrat în vigoare dupã trei luni de la semnare, adicã la 5 decembrie 1887.
Chiar din primele luni ale existenþei sale, Convenþia de la Berna a fost pusã în faþa apariþiei noilor mijloace
de informare ºi comunicare, prin intermediul cãrora operele puteau fi valorificate. Astãzi, când Convenþia de
la Berna are peste 120 de ani de activitate, se poate afirma cu toatã certitudinea cã ea reprezintã instrumentul
de bazã privind asigurarea protecþiei internaþionale a drepturilor de autor în societatea contemporanã. Þãrile
pe al cãror teritoriu se aplicã Convenþia de la Berna constituie o Uniune pentru protecþia drepturilor autorilor
asupra operelor literare ºi artistice, funcþiile administrative ale acesteia fiind îndeplinite de cãtre Organizaþia
Mondialã a Proprietãþii Intelectuale.
Convenþia de la Berna asigurã protecþia tuturor operelor din domeniul literar, artistic ºi ºtiinþific, oricare
ar fi forma de expresie a acestora, cum ar fi cãrþi, pamflete ºi alte scrieri, prelegeri, comunicãri,
discursuri ºi alte lucrãri de acelaºi gen, dramatice sau muzical-dramatice; opere coregrafice ºi pantomime,
opere muzicale cu sau fãrã text; opere audiovizuale (cine-, tele-, videofilme, filme cu diapozitive etc.);
opere de picturã, graficã, arhitecturã, sculpturã, gravurã ºi litografie, opere fotografice ºi opere obþinute
printr-un procedeu analogic fotografiei, opere de artã aplicatã; ilustraþii, hãrþi, planuri, schiþe ºi opere
tridimensionale referitoare la geografie, topografie, arhitecturã sau ºtiinþã.
Scopul Convenþiei este de a proteja, într-un mod cât se poate de eficient ºi uniform, drepturile de autor
privind lucrãrile literare ºi artistice.
Având scopul de a apropia cât mai mult normele privind dreptul de autor din diferite state, Convenþia de
la Berna proclamã trei principii de bazã:
 principiul regimului naþional de protecþie;
 principiul volumului minim de protecþie;
 principiul protecþiei automate.
Astfel, în cazul operelor ai cãror autori sunt protejaþi conform acestei Convenþii, pe teritoriul statelor
Uniunii, altele decât þara de origine, autorii se vor bucura de drepturile pe care legile interne ale acestor þãri
le acordã sau le vor acorda în viitor cetãþenilor lor, precum ºi de drepturile acordate expres de Convenþie.
Principiul regimului naþional constã în protecþia bazatã pe valoarea operei, ºi nu pe naþionalitatea autorului
[Legea SUA cu privire la dreptul de autor].
Principiul volumului minim de protecþie presupune stabilirea limitelor drepturilor ºi cã protecþia nu poate
fi mai redusã decât cea indicatã de Convenþie.
Una dintre prevederile importante ale Convenþiei de la Berna este cã titularul de drepturi nu este obligat
sã respecte nici o formalitate în þara în care este necesarã protecþia, cu condiþia cã a îndeplinit formalitãþile în
þara sa de origine (principiul protecþiei automate).
Pentru determinarea subiecþilor protecþiei, Convenþia utilizeazã principiul teritorialitãþii, potrivit cãruia
protecþia se extinde asupra:
 autorilor care sunt cetãþeni ai unui stat membru al Uniunii, pentru operele lor, publicate sau nu;
 autorilor care nu sunt cetãþeni ai vreunui stat membru al Uniunii, pentru operele lor publicate
pentru prima datã în unul din aceste state sau publicate simultan într-un stat din afara Uniunii ºi în unul din
cadrul Uniunii;
 autorilor care nu sunt cetãþeni ai vreunui stat membru al Uniunii, dar au reºedinþa în unul dintre ele;
 autorilor operelor cinematografice al cãror producãtor are sediul sau reºedinþa în unul dintre statele
Uniunii;
 autorilor operelor arhitecturale construite într-un stat membru al Uniunii sau ai altor opere artistice
încorporate într-o cladire sau într-o altã construcþie aflatã pe teritoriul unui stat membru al Uniunii.
Convenþia de la Berna stabileºte cele douã categorii de drepturi de care beneficiazã autorul unei opere:
 drepturi personale nepatrimoniale (morale);
 drepturi patrimoniale (economice).
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În textul final al Convenþiei, toate drepturile poartã un caracter exclusiv, au un statut identic ºi beneficiazã
de o perioadã de protecþie similarã celorlalte categorii de obiecte ale dreptului de autor.
Trebuie menþionat cã nu toate toate categoriile de drepturi poartã un caracter obligatoriu pentru statele
participante. De exemplu, dreptul de succedare are un caracter facultativ ºi statele sunt libere de a-l utiliza sau
nu în legislaþiile lor naþionale4. Acesta presupune cã autorul sau moºtenitorii acestuia au dreptul inalienabil, în
ce priveºte operele de artã originale sau manuscrise originale ale scriitorilor ºi compozitorilor, la o remuneraþie
din orice vânzare a operei, ulterioarã primului transfer efectuat de cãtre autorul operei. Dreptul de succedare
se atribuie în condiþii materiale reciproce, spre deosebire de alte categorii de drepturi. Aceastã reciprocitate
constã în aceea cã volumul de drepturi asigurat titularilor de drepturi strãini este determinat concomitent de
legislaþia naþionalã a statului unde se cere protecþia ºi de legislaþia þãrii al cãrei cetãþean este acesta.
Dreptul la traducerea operei dispune de acelaºi statut ca ºi alte categorii de drepturi patrimoniale, însã a fost
obþinut abia în 1908, atunci când Convenþia de la Berna a fost revizuitã la Conferinþa de la Berlin. Acest drept
a fost reglementat pentru prima datã în textul iniþial al Convenþiei, în care se menþiona cã dreptul la traducere
acþioneazã pe o perioadã de 10 ani de la crearea operei originale în unul dintre statele Uniunii. Dreptul la
traducere a generat reacþii opuse, mai ales din partea delegaþiilor statelor exportatoare ºi ale statelor importatoare
de opere. Astfel, de exemplu, delegaþia francezã considera cã dreptul la traducere nu este altceva decât o
componentã a dreptului la reproducere, pe când Norvegia a fost întotdeauna împotriva unor astfel de tratãri
[Ëèïöèê, Ä. Àâòîðñêîå ïðàâî è ñìåæíûå ïðàâà / Ïåð. ñ ôð. Ìîñêâà: ÞÍÅÑÊÎ, 2002. - 945 ñòð., ñòð.
538]. În legislaþia Uniunii Sovietice de pânã la 1971 a funcþionat principiul traducerii libere a unei opere editate
[Codul Civil al URSS]. Pentru efectuarea unei asemenea traduceri nu se cerea acordul autorului, însã traducãtorul
era obligat sã pãstreze integritatea ºi sensul operei traduse [Èîôôå, Î. Îñíîâû àâòîðñêîãî ïðàâà. Ìîñêâà:
Çíàíèå, 1969  317 ñòð., ñòð. 33]. Astfel, dacã opera era publicatã în URSS, iar apoi tradusã de cineva într-o
altã limbã, atunci autorul nu putea pretinde la plata remuneraþiei de autor.
Oricât ar pãrea de straniu, dar primele prevederi ale dreptului la reproducerea operei au apãrut o datã cu
revizuirea de la Stockholm din 14 iulie 1967 a Convenþiei de la Berna. Aceasta nu înseamnã cã pânã atunci
Convenþia nu reglementa acest drept, însã de fiecare datã era tratat superficial.
Convenþia nu specificã tipurile reproducerii, limitându-se la prevederea cã orice imprimare audio sau
video va fi consideratã o reproducere. Se menþioneazã, de asemenea, cã autorii operelor literare ºi artistice
vor avea dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea operelor respective, în orice mod ºi sub orice formã.
Prin reproducere se înþelege realizarea unuia sau a câtorva exemplare ale operei sau fonogramei în orice
formã materialã, inclusiv audio- ºi videoimprimare. Astfel, dreptul la reproducere acordã posibilitatea
titularului de drepturi de a realiza fotografii ale creaþiilor de modã, sculpturã, arhitecturã sau de a înregistra
imaginea unei fotografii pe covoare sau înregistrarea operei în memoria calculatorului. Dreptul la reproducerea
operei are un caracter exclusiv, ceea ce înseamnã cã orice fixare a operei se efectueazã doar cu acordul
autorului. În acelaºi timp, Convenþia de la Berna împuterniceºte autorul de a autoriza reproducerea operelor
în cazuri speciale, cu respectarea a douã condiþii:
 reproducerea sã nu fie în contradicþie cu valorificarea normalã a operei;
 reproducerea sã nu prejudicieze interesele legitime ale autorului.
Spre deosebire de tratatele care au fost adoptate ulterior, Convenþia de la Berna nu face o sistematizare a
excepþiilor ºi limitãrilor, ci le reglementeazã exhaustiv:
 prelegerile, comunicãrile ºi alte opere de acest gen, care sunt rostite în public, pot fi reproduse în
presã, difuzate, comunicate publicului prin mijloace radioelectrice sau prin alte mijloace, în cazul în care o
atare valorificare este justificatã de un scop de informare;
 valorificarea, într-o mãsurã justificatã de scop, a operelor literare ºi artistice pentru ilustrarea publicaþiilor,
a emisiunilor sau a imprimãrilor audio ºi video în scopuri didactice, cu condiþia ca o atare valorificare sã
nu contrazicã practica legalã. Trebuie menþionat cã aceastã excepþie poate fi specificatã de acordurile dintre
statele membre ale Uniunii sau de convenþiile speciale existente sau care vor fi încheiate între acestea. În
cazul unor asemenea valorificãri este necesarã indicarea obligatorie a sursei ºi numelui autorului, dacã acestea
apar în operã. Altfel spus, în cazul excepþiei de la dreptul patrimonial la reproducerea operei existã obligaþia
de a respecta dreptul moral la paternitate;
 imprimãrile temporare realizate de o organizaþie de difuziune prin intermediul propriilor mijloace ºi
valorificate în scopurile propriilor emisiuni;
 imprimarea operelor muzicale ºi a oricãror texte, care a fost autorizatã de autorul acestora o datã cu
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imprimarea operei muzicale, de a permite imprimarea audio a operei muzicale respective, împreunã cu
cuvintele, dacã acestea existã. Aceastã condiþie se va aplica doar pe teritoriul statului care ºi-a impus-o ºi
nu vor prejudicia, în nici o împrejurare, drepturile autorilor respectivi de a obþine o remunerare echitabilã,
care, în absenta unui acord, va fi fixatã de o autoritate competentã;
 reproducerea în presã, în emisiuni sau periodice, în articole referitoare la economia curentã, la
subiecte politice sau religioase, precum ºi reproducerea operelor difuzate, având acelaºi caracter, în
cazurile în care dreptul la reproducere, difuzare sau comunicare publicã a acestora nu este expres rezervat;
 dreptul de a determina condiþiile în care, în scopul relatãrii evenimentelor curente prin intermediul
fotografiei, cinematografiei, al emisiunii sau al comunicãrii publice, operele literare ºi artistice, audio
sau video, publicate în cursul evenimentului, pot fi, în masura justificatã de scopul de informare, reproduse
ºi publicate.
Dreptul la interpretarea publicã a operei, reflectat în art. 11 al Convenþiei de la Berna, se referã doar la
trei categorii de opere: dramatice, muzical-dramatice ºi muzicale. Conþinutul acestuia îi asigurã autorului
dreptul exclusiv de a autoriza comunicarea ºi interpretarea publicã, prin orice mijloace sau procedee a
operelor lor. Trebuie menþionat cã autorul se bucurã de dreptul la comunicarea ºi interpretarea operelor sale,
dar aceastã interpretare trebuie sã fie publicã. Astfel, nu pentru orice interpretare este nevoie de acordul
autorului, ci numai în cazurile în care aceasta poartã un caracter public.
Interpretarea publicã a operei este consideratã nu numai interpretarea vie a operei, ci ºi interpretarea
efectuatã cu ajutorul mijloacelor tehnice, de exemplu prin intermediul fonogramei. Astfel, în cazul interpretãrii
publice a operei este necesarã încheierea unui contract cu autorul ºi plata unei remuneraþii, iar în cazul
operelor dramatice ºi muzical-dramatice este obligatorie obþinerea consimþãmântului autorului nu numai
pentru opera originalã, ci ºi pentru varianta tradusã.
Urmãtoarea categorie este reprezentatã de dreptul la comunicarea publicã, care constã în dreptul exclusiv
de a autoriza comunicarea reprezentãrii ºi a interpretãrii operelor autorilor prin orice metode. Conform
opiniei Deliei Lipzik, în acest caz se abordeazã alte forme de transmitere a reprezentãrilor ºi interpretãrilor
operelor (comunicarea prin intermediul liniilor telefonice) ºi nicidecum nu este vorba despre comunicarea
publicã a operei prin mijloace radioelectrice, pentru cã aceastã categorie de drepturi este reglementatã de art.
11bis al Convenþiei [Ëèïöèê, Ä. Àâòîðñêîå ïðàâî è ñìåæíûå ïðàâà / Ïåð. ñ ôð. Ìîñêâà: ÞÍÅÑÊÎ,
2002. - 945 ñòð., ñòð. 587].
În legãturã cu dreptul la comunicarea publicã prin eter, nici pânã în prezent nu existã o pãrere univocã.
Unii cercetãtori considerã cã acest drept reprezintã posibilitatea autorilor de a autoriza difuzarea operelor lor
sau comunicarea publicã a acestora prin orice mijloace de difuzare a semnelor, sunetelor ºi imaginilor. Alþii
sunt de pãrerea cã, suplimentar la imputernicirile menþionate, autorii pot autoriza difuzarea repetatã a operei
prin cablu ºi comunicarea publicã prin eter a operei cu ajutorul difuzoarelor sau a altui mecanism similar. O
a treia categorie de specialiºti menþioneazã cã dreptul la comunicarea publicã prin eter constã în:
 difuzarea operelor sau comunicarea publicã a acestora prin orice mijloace de difuzare a semnelor,
sunetelor ºi imaginilor, altele decât cele radioelectrice;
 orice comunicare publicã prin mijloace radioelectrice sau prin retransmitere a emisiunii unei opere,
în cazul în care comunicarea respectivã este efectuatã de o altã organizaþie decât cea iniþialã. Acest mod de
comunicare este foarte rãspândit în hoteluri, care capteazã semnalul de la satelit ºi îl transmit ulterior prin
cablu în apartamentele hotelului;
 comunicarea publicã prin difuzoare sau prin alte aparate similare care transmit prin semne, sunete
sau imagini.
Convenþia de la Berna reglementeazã alte douã categorii de drepturi, care acordã autorilor dreptul a autoriza:
 recitarea publicã a operelor lor, inclusiv o recitare publicã prin orice mijloace sau procedee;
 comunicarea publicã prin orice mijloace a recitãrii operelor lor.
Dreptul la recitarea publicã a operelor este aproape similar cu dreptul la interpretarea publicã. Deosebirea
constã în obiectul acestor drepturi. Obiectul dreptului în cazul recitãrii publice este opera literarã, pe când
dreptul la interpretarea publicã se referã la operele dramatice, muzical-dramatice ºi muzicale.
Convenþia de la Berna face referire ºi la dreptul la modificarea operei, potrivit cãruia autorii operelor
literare ºi artistice se bucurã de dreptul exclusiv de a autoriza adaptãrile, prelucrãrile sau alte modificãri ale
operelor lor.
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Clauzele finale ale Convenþiei de la Berna pot fi clasificate în trei compartimente:
 clauze privind instituirea ºi funcþionarea Uniunii de la Berna: Asambleea, Biroul Internaþional, Comitetul
Executiv al Asambleei, funcþiile directorului general privind administrarea Uniunii, bugetul Uniunii;
 clauze privind dispoziþiile finale ºi tranzitorii: revizuirea, ratificarea, rezervele Convenþiei, soluþionarea
diferendelor privind interpretarea Convenþiei;
 compartimentul suplimentar: facilitãþi, excepþii, prevederi speciale privind þãrile în curs de dezvoltare.
Dacã pânã în anii 50 ai sec. al XX-lea Convenþia de la Berna reprezenta unica reglementare internaþionalã
în domeniul dreptului de autor ºi a drepturilor conexe, atunci dupã aceastã datã situaþia s-a schimbat radical.
În 1952 a fost semnatã Convenþia mondialã cu privire la dreptul de autor, în anii 90 au fost adoptate Acordul
TRIPS, Tratatul OMPI privind dreptul de autor, Tratatul OMPI privind interpretãrile, execuþiile ºi fonogramele,
pe arena europeanã a apãrut o nouã uniune interguvernamentalã  Uniunea Europeanã, relaþiile în interiorul
cãreia sunt reglementate prin intermediul Directivelor UE ºi, în sfârºit, s-au dezvoltat noi tehnologii
informaþionale, care au modificat substanþial condiþiile de valorificare a tuturor obiectelor dreptului de autor.
Cu toate acestea, Convenþia de la Berna reprezintã documentul de bazã al sistemului internaþional de
protecþie a dreptului de autor. Nu existã o altã convenþie care sã poatã concura cu aceasta, nici dupã numãrul
de membri, nici dupã nivelul de protecþie, nici dupã importanþã.

Referinþe bibliografice:
5. În anul 1886 existau deja 33 de convenþii bilaterale încheiate de 15 state europene ºi americane.
6. Franþa, Germania, Austria, Marea Britanie, SUA, Spania, Japonia, Italia, Polonia, Portugalia.
7. Primul Congres internaþional consacrat proprietãþii literare ºi artistice a avut loc în 1978 la Paris ºi a
fost prezidat de Victor Hugo. Acest Congres a avut un rol important pânã la adoptarea Convenþiei.
8. Legea Republicii Moldova prevede cã în fiecare caz de revânzare publicã a originalului operei de artã
plasticã (prin licitaþie, galerie de opere de artã plasticã, salon de artã, magazin etc.), autorul sau moºtenitorii
lui au dreptul la primirea de la vânzãtor a unei remunerãri în proporþie de 5% din preþul de revânzare, dacã
acest preþ nu este mai mic de 20 salarii minime. Acest drept este inalienabil pe viaþã ºi trece exclusiv la
moºtenitorii autorului prin lege sau prin testament pentru termenul de valabilitate a dreptului de autor
[Legea cu privire la dreptul de autor ºi drepturile conexe, art. 16].
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Recenzent: Vladimir Grosu,
doctor în drept, conferenþiar universitar
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PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A UNOR DOCUMENTE
DE COOPERARE INTERNAÞIONALÃ
ÎN DOMENIUL AFACERILOR INTERNE LA NIVEL EUROPEAN
Cristian IONUª,
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
Following the importance of the discussions among idetintification of best solutions in assuring security
in the member states of the European Union, it would be of significant importance to know how cooperation
in the field of internal security is structured. In short, a exemplification of some documents with outstanding
relevance for the police cooperation in the European Union could show the difficulties of building an area of
freedom, security and justice in the European Union, within the framework of intergovernamental cooperation of the member states.
În contextul structurãrii Uniunii Europene, urmare a Tratatului de la Maastricht, conform formulei celor
trei piloni comunitari, domeniul afacerilor interne cunoaºte, în continuare, modalitatea practicã de lucru a
cooperãrii în baza regulilor de drept internaþional public, adicã condiþiile de creare a unui cadru juridic bi- ºi
multilateral conform cu dreptul tratatelor.
O situaþie deosebitã în esenþã, dar extrem de interesantã ca analizã tehnico-legislativã o reprezintã modul
de adoptare a unor documente de cooperare bi- ºi multilaterale la nivelul statelor membre cu alte state,
candidate sau în curs de aderare, ºi cu state terþe.
Încã din anul 1984, Franþa ºi Republica Federalã Germania au planificat iniþierea negocierilor pentru
crearea unui cadru juridic bilateral în vederea îmbunãtãþirii cooperãrii bilaterale poliþieneºti transfrontaliere,
care sã asigure, în contextul tot mai bine conturat al primelor definiri ale celor patru tipuri de libertãþi de care
urmau sã se bucure cetãþenii europeni, mãsurile necesare compensatorii pentru o viitoare eliminare a
controalelor la frontierele comune.
Anul 1985 aduce însã o redimensionare numericã a participanþilor la aceastã iniþativã1. Statele semnatare2
ale Acordului de la Schengen3 îºi iau angajamentul de a contribui la identificarea ºi luarea celor mai eficiente
mãsuri compensatorii pentru eliminarea gradualã a controlalelor la frontierele comune, precum ºi la crearea
unui sistem unic al frontierelor externe. În acest sens, în anul 1990 este semnatã o convenþie de aplicare a
Acordului Schengen, care prevede modalitãþile practice de realizare a dezideratului formulat de Acordul din
1985. Articolul 6 al Convenþiei de aplicare Schengen stipuleazã necesitatea creãrii unor mãsuri unitare de
control la frontiera externã, în baza cãruia Manualul Schengen pentru frontiere externe va descrie, punctual
ºi tehnic, o serie de instrucþiuni concrete privind condiþiile de acces în spaþiul comun, procedurile detaliate ºi
regulile concrete de realizare a controlului în punctele de trecere a frontierei.
Pe lângã controlul frontierelor externe, acquis-ul Schengen mai conþine reglementãri distincte referitoare
la politica comunã de vize, la îmbunãtãþirea cooperãrii poliþieneºti, vamale ºi judiciare, la azil ºi migraþie.
Stabilirea unui cadru juridic atât de complex precum cel circumscris creãrii spaþiului Schengen a necesitat,
în primul rând, acordul de voinþã al statelor semnatare, iniþial 5, în prezent 134 .
O situaþie specialã este înregistratã de Marea Britanie ºi Irlanda, care au refuzat exprimarea acordului de
voinþã pentru eliminarea gradualã a controalelor la frontierele comune cu celelalte state membre, prin
neaderarea la Acordul ºi Convenþia Schengen. Totuºi, având în vedere avantajele certe ale sistemului promovat
prin acquis-ul Schengen5, ambele þãri participã la acþiunile legate de cooperarea poliþieneascã ºi judiciarã.
Din punct de vedere legislativ, exprimarea acordului de voinþã constituþiei doar primul pas pe calea
creãrii unui cadru juridic bi- sau multilateral. În funcþie de sistemul de drept al fiecãrui stat în parte, urmãtorii
paºi pot decurge în sensul adoptãrii procedurii parlamentare sau guvernamentale, pe cale de consecinþã ºi
conform nivelului documentului de cooperare încheiat.
Pentru a releva dificultatea ºi complexitatea adoptãrii unui cadru juridic în domeniul afacerilor interne la
nivel comunitar, vom mai aduce o precizare legatã de faptul cã, deºi nu sunt state membre ale Uniunii
Europene, Norvegia ºi Islanda se bucurã de acelaºi regim preferenþial în ce priveºte libertatea de miºcare a
cetãþenilor acestor state în spaþiul european, datoritã statutului de stat asociat. Aceleaºi reguli se aplicã la
controlul frontierelor externe ale acestor state, nivelul stabilit de supraveghere ºi control statuat de acquis-ul
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Schengen consemnând doar un nivel minimal, care este cu mult depãºit de condiþiile îndeplinite efectiv de
cele douã state nordice amintite.
De altfel, refuzul repetat al cetãþenilor norvegieni de aderare la Uniunea Europeanã poate fi justificat
inclusiv prin standardul ridicat de viaþã existent în Norvegia, superior nivelului mediu european, standard
care se reflectã, mai ales, în nivelul de securitate asigurat cetãþenilor proprii, condiþie sine qua non pentru
creºterea economicã ºi pãstrarea unui climat de normalitate.
Pe de altã parte, intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam aduce cu sine o nouã modificare
substanþialã în domeniu, în ce priveºte integrarea unor noi state în Uniunea Europeanã. Dacã pânã în acel
moment (1999) calitatea de stat membru nu se identifica cu calitatea de participant la Spaþiul Schengen, dupã
adoptarea Protocolului 2 la Tratatul Uniunii Europene, acquis-ul Schengen devine obligatoriu pentru toate
viitoarele state membre ale acestei organizaþii.
Semnificaþia acestei decizii derivã din conºtiinþa faptului cã Uniunea Europeanã înceteazã a mai fi doar o
comunitate economicã ºi se transformã într-un organism în care securitatea internã dobândeºte un rol sporit.
Un domeniu destinat iniþial exclusiv colaborãrii guvernamentale se transformã într-un domeniu comunitar,
pe mãsurã ce o serie întreagã de elemente sunt transferate primului pilon comunitar (politica de vize, azil,
migraþie).
Statele candidate sau în curs de aderare nu mai pot exprima opþiuni (cum a fost cazul Marii Britanii sau al
Irlandei), ci doar o singurã opþiune, iar aderarea la Uniunea Europeanã (cele trei comunitãþi iniþiale) se
transformã într-o aderare la un complex de interese care vizeazã inclusiv politica de securitate internã.
Implicarea activã a statului care asigurã preºedinþia de câte ºase luni a Uniunii Europene poate cunoaºte
urmãri pozitive în sensul accelerãrii unor procese de apropiere, inclusiv în domeniul afacerilor interne, între
state din vecinãtatea UE.
Exemplul relevant al Republicii Austria demonstreazã faptul cã atunci când obiectivele iniþiale nu tind
decât spre crearea unor spaþii de comunicare într-un anumit domeniu, acestea se pot transforma în platforme
de lucru, care, în timp, îºi pot demonstra pe deplin utilitatea. Deºi iniþiate la nivel declarativ6, tendinþele de
globalizare ale autoritãþilor de aplicare a legii din statele membre ale UE (sub tutela Preºedinþiei austriece) ºi
cele douã mari state7 cu determinaþii solide în definirea unui cadru mult mai vast ºi angajant în combaterea
criminalitãþii organizate ºi a terorismului, infracþiunilor pendente ºi interconectate în cel mai înalt grad cu
putinþã, nu pot fi decât benefice pentru securitatea cetãþenilor europeni.
Deºi iniþiate la nivel politico-declarativ, demersurile de acest tip pot demonstra fiabilitate temporalã adecvatã,
având în vedere cã sub auspiciile viitoarei Preºedinþii germane a UE (ianuarie-iunie 2007) se preconizeazã
organizarea unei reuniuni a miniºtrilor de interne ale celor trei pãrþi (UE, SUA ºi Federaþia Rusã).
Spaþiul european nu poate fi altfel individualizat decât ca o comunitate a diversitãþilor, datorate diferitelor
elemente care au concurat la realizarea definirii intelectuale a spiritului european. Influenþe diverse au contribuit
la definirea acestei unicitãþi prin diversitate, iar aceastã diversitate creeazã o serie de probleme complexe,
extrem de dificile, pentru autoritãþile de aplicare a legii din statele membre. Pe de o parte, se înregistreazã o
tendinþã explicitã de modificare a stadiului actual al cooperãrii interguvernamentale în cel de-al treilea pilon
comunitar. Pe de altã parte, renunþarea la atribuþii de suveranitate în favoarea structurii europene poate
întâmpina dificultãþi deosebite în plan intern, la nivelul statelor membre. Existã state care doresc o abordare
comunã a unor anumite tipuri de ameninþãri, de exemplu migraþia ilegalã, având în vedere cã se ºi confruntã
mai pregnant cu acest tip de problemã. Este cazul Franþei, Spaniei, Marii Britanii, dar ºi al Maltei, stat mult
mai redus ca teritoriu ºi numãr al populaþiei.
În acest sens, iniþiativele promovãrii în continuare a mãsurilor adoptate la nivel interguvernamental sunt,
aparent, mai adaptabile nevoii de securitate a cetãþeanului european, prin simplul fapt cã demonstreazã o
preocupare pentru identificarea unor soluþii la nivelul guvernelor naþionale ale statelor respective, chiar
dacã, în ansamblu, numai o abordare comunã ºi necondiþionatã a aspectelor tradiþionaliste sau naþionale
poate oferi o soluþie fezabilã în contextul ameninþãrilor neconvenþionale. Acest lucru este valabil datoritã
faptului cã sistemul actual de securitate internã europeanã este atât de sigur pe cât de sigur este cel mai slab
pregãtit punct de trecere a frontierei de pe frontiera externã a Uniunii Europene. În absenþa unor frontiere
interne, unde, eventual, pot fi oprite elementele infractoare transnaþionale, este practic obligatoriu sã fie
identificate elemente compensatorii pentru asigurarea securitãþii spaþiului european. Sistemul Schengen este
un sistem relativ eficient, o demonstreazã lacunele înregistrate în state cu tradiþie europeanã, precum Franþa
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sau Spania, în ce priveºte efectul migraþiei ilegale sau atacurile teroriste de la Londra sau Madrid. De aceea,
demersurile privind depãºirea stadiului Schengen ºi trecerea la o etapã superioarã de deschidere a autoritãþilor
naþionale spre o cooperare poliþieneascã aprofundatã nu poate fi apreciatã decât ca o dovadã a preocupãrii
viabile ºi credibile pe calea identificãrii unor soluþii pentru aceste ameninþãri neconvenþionale, la nivelul
autoritãþilor de aplicare a legii din statele membre.
O soluþie temporarã ar fi cea sugeratã de iniþiatorii Acordului de la Prüm8 privind îmbunãtãþirea cooperãrii
poliþieneºti între autoritãþile statelor semnatare9. Susþinem cã aceasta este o soluþie temporarã, deoarece, aºa
cum am mai arãtat, un singur punct slab în construcþia de securitate europeanã poate avea urmãri grave.
Autoritãþile de aplicare a legii din statele membre au la dispoziþie, deocamdatã, aceste cãi sinuoase ale
formelor de cooperare internaþionalã, strâns legate de o legislaþie internã complexã ºi opacã, greu accesibilã
cetãþeanului european simplu.
Revine în sarcina acestor autoritãþi de a demonstra cã încrederea manifestatã la nivel global în capacitatea
Uniunii Europene de a asigura un spaþiu al securitãþii, libertãþii ºi justiþiei nu este un simplu deziderat, ci un
fapt cert trãit de cetãþenii europeni. Tocmai în acest antinomism constã dificultatea domeniului securitãþii
interne europene, pe de o parte, autoritãþile naþionale implicate conform legislaþiei naþionale, pe de altã parte,
responsabilizarea structurilor comunitare într-un domeniu în care, conform procesului decizional al celui de-al
treilea pilon comunitar, autoritãþile comunitare au un cuvânt prea mic de spus, cu valoare de comunicare sau
recomandare, fãrã efect obligatoriu pentru toþi actorii implicaþi.
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Recenzent: Iurie Richicinschi,
doctor în drept
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UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA CLAUZEI
NAÞIUNII CELEI MAI FAVORIZATE
Stela TOPALÃ,
magistru în drept, competitor,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
La clause du traitement de la nation la plus favorisée est une disposition par laquelle deux Etats s’engagent
de faire ainsi pour bénéficier simplement ou dans certains conditions avec reciprocité ou sans elle, aussi et
leurs citoyens , du traitement le plus favorable lequel ils ont accordé ou ils accorderont aux tièrs Etats ou à
leurs citoyens. La clause du traitement de la nation la plus favorisée est opposé à celle du traitement
national, qui signifie que les nationales d’une partie contractante seront traité, en ce qui concerne les faits
mentionés, sur le territoire de l’autre partie contractante, comme et les nationales de la deuxième partie.
Clauza tratamentului naþiunii celei mai favorizate constituie una dintre excepþiile de la principiul relativitãþii
efectelor tratatelor internaþionale.
Clauza tratamentului naþiunii celei mai favorizate este o dispoziþie prin care douã state se angajeazã sã
facã astfel încât sã beneficieze, pur ºi simplu sau în anumite condiþii, cu sau fãrã reciprocitate, ele, precum ºi
cetãþenii lor, de tratamentul cel mai favorabil pe care l-au acordat sau pe care îl vor acorda unor state terþe sau
cetãþenilor acestora.
Clauza tratamentului naþiunii celei mai favorizate este opusã clauzei tratamentului naþional, care presupune
cã naþionalii unei pãrþi contractante vor fi trataþi, în privinþa celor convenite, pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante, ca ºi cum ar fi naþionalii celei de a doua pãrþi.
Un tratat încheiat între douã pãrþi poate produce efecte faþã de un terþ în virtutea unei dispoziþii convenþionale
dintr-un alt tratat la care ea este parte, în cazul în care existã, în acest ultim tratat, clauza naþiunii celei mai
favorizate. Dacã statul care promite tratamentul naþiunii celei mai favorizate încheie sau a încheiat un tratat
cu un alt stat, în care pentru aceeaºi materie se stabileºte un avantaj, statul beneficiar al clauzei va putea sã se
prevaleze de acesta. Deci existã un punct de referinþã  tratatul în care este înscris acel drept ºi la care
beneficiarul nu este parte  ºi un punct de trimitere  tratatul în care figureazã clauza.
O teorie obiectivã analizatã de Scelle este un procedeu de comunicare automatã a regimului prevãzut de
tratate unor subiecte de drept, resortisanþi ai colectivitãþilor rãmase strãine acestor tratate.
Clauza naþiunii celei mai favorizate, vãzutã în raport cu extensiunea drepturilor ºi obligaþiilor convenþionale la
subiecte de drept care nu au participat la tratat, apare ca o normã juridicã prin care subiectele contractante se
angajeazã sã acorde, unilateral sau reciproc, drepturile de care se poate prevala statul terþ cel mai favorizat. [13, 163]
Clauza are ca efect sã încorporeze, sã consolideze, printre pãrþile tratatului în care este înscris tratamentul
la care se face trimiterea, ºi statul terþ beneficiar al clauzei, dar rolul de facto care-l declanºeazã aparþine
tratatului în care s-a înscris clauza.
Clauza naþiunii celei mai favorizate face parte, de fapt, dintr-un tratat (tratat de comerþ, de navigaþie, de
stabilire etc.). Statul care beneficiazã de tratamentul naþiunii celei mai favorizate se aflã într-o situaþie complexã:
el este, fãrã îndoialã, terþ în raport cu tratatul prin care s-au acordat anumite avantaje altor state ºi resortisanþilor
lor, dar devine contractant în tratatul care, prin reciprocitate sau concesie unilateralã, îi permite sã se foloseascã
de aceleaºi avantaje; beneficiarul tratamentului clauzei nu este deci, res inter alios, pentru cã aceasta nu se
extinde la statul beneficiar decât în virtutea unei dispoziþii convenþionale prealabile, la formarea cãreia statul
respectiv a luat direct parte în calitate de contractant.1
Tratatul care conþine clauza nu atribuie prin el însuºi avantajul, pentru cã el nu creeazã, în mod direct,
dreptul la un anumit tratament, ci îl prilejuieºte numai în mãsura în care acest tratament este concedat de un
alt tratat. Din existenþa simultanã a douã tratate rezultã cã beneficiarul va avea dreptul la un tratament care
este fixat într-un tratat la care el nu este parte.
Dacã însã tratatul favorabil dispare, dispare ipso facto ºi avantajul.
Acest lucru a fost confirmat de Curtea Internaþionalã de Justiþie în decizia sa din 1952 cu privire la
resortisanþii americani în Maroc. [49] Curtea a declarat cã tratatul care dãdea avantajul fiind dispãrut, clauza
nu era suficientã pentru a-i asigura menþinerea, în consecinþã S.U.A. au pierdut beneficiul acesteia.

%%

nr. 1-2 (2), 2006

Pe de altã parte, legãtura juridicã începe la data încheierii tratatului care conþine clauza ºi nu la data la
care existã dispoziþia din care rezultã beneficiul.
Problema s-a pus în cauza anglo-iranianã OIL (decizia din 1952): Iranul a acceptat jurisdicþia obligatorie
a Curþii pentru diferendele referitoare la tratatele posterioare unei anumite date, or Marea Britanie încheiase
cu Iranul un tratat conþinând clauza naþiunii celei mai favorizate la o datã anterioarã ºi numai ulterior acestei
date interveniserã tratate care dãdeau unei terþe puteri avantaje de care Marea Britanie ar fi putut beneficia în
virtutea clauzei. Marea Britanie susþine cã, deoarece beneficia de anumite avantaje în Iran în virtutea tratatelor
încheiate de acesta cu statele terþe posterior datei critice, clauza de jurisdicþie obligatorie putea opera.
Astfel a fost adusã în faþa Curþii problema stabilirii datei tratatului, care urmeazã a fi luat în considerare
la aplicarea clauzeia jurisdicþiei obligatorii (data tratatului care conþine clauza sau data tratatului prin care se
acorda avantajul puterii terþe).
Curtea a decis cã dacã data la care beneficiul unui tratat care rezultã din clauza naþiunii celei mai favorizate
este concedatã Angliei este data tratatului de la care începe în virtutea clauzei, sã fie acordat avantajul.
Tratatul de care Marea Britanie se prevala în virtutea clauzei este încheiat de Iran cu Danemarca; este res
inter alios acta, iar pentru Marea Britanie nu rezultã un drept contractual direct.
În decizia din 1952, Curtea s-a exprimat astfel: Tratatul care conþine clauza naþiunii celei mai favorizate
este tratatul de bazã pe care Regatul Unit trebuie sã-l invoce. Acesta este tratatul care stabileºte legãtura
juridicã între Regatul Unit ºi un tratat cu un stat terþ ºi care conferã Regatului Unit drepturile de care se
bucurã statul terþ. Un tratat cu un stat terþ, independent ºi izolat de tratatul de bazã, nu poate produce nici un
efect juridic între Regatul Unit ºi Iran, este res inter alios acta.
Curtea a afirmat cã legãtura juridicã rezultã din tratatul care concede clauza naþiunii celei mai favorizate ºi
nu din tratatul care, prin faptul cã a creat un regim juridic preferabil, poate fi invocat în virtutea clauzei.2 [30, 789]
Clauza are atât funcþia de extindere a unui regim favorabil, cât ºi pe cea de sistem de garanþie contra
avantajelor mai mari acordate unui stat terþ, mai ales în materie economicã (General Agreement for Tariffs
and Trade are la bazã acest principiu), dar ºi în domeniul juridic (tratamentul strãinilor).
Caracteristicile clauzei naþiunii celei mai favorizate sunt:
1) determinã o rãsturnare a figurii statului terþ  beneficiarul tratamentului cel mai favorabil, prevãzut de
tratat, nu este un stat terþ în raport cu clauza, ci unul dintre subiectele contractante ale clauzei respective;
2) nu este necesar ca statele participante la tratatul care cuprinde tratamentul la care se face referire sã
consimtã ca asemenea tratate sã-ºi extindã efectele ºi asupra statului beneficiar al clauzei;
3) tratatul care este luat ca punct de referinþã nu conþine, de regulã, nici o clauzã în favoarea statului
beneficiar al tratamentului celui mai favorizat ºi nu este necesar ca cealaltã parte la acest tratat sã consimtã ca
avantajele care-i sunt recunoscute sã se extindã ºi asupra statului cãruia i se acordã tratamentul naþiunii celei
mai favorizate;
4) clauza poate opera numai în legãturã cu domeniul pe care statele l-au avut în vedere când au înscris-o.
Acordarea tratamentului naþiunii celei mai favorizate constituie o procedurã care se poate defini prin
caracterul sãu automat, pentru cã, de îndatã ce este semnat cu un stat terþ un tratat cu caracter mai favorabil,
mecanismul se declanºeazã ºi funcþioneazã prin el însuºi.3 [33, 289]
Cauza privind droit des ressortissants de E.U. dAmérique au Maroc, între Franþa ºi S.U.A, subliniazã
situaþia de egalitate în care se gãseau, ca urmare a clauzei ºi a actului de la Algesiras, toate puterile din
Maroc. Privilegiile cele mai întinse, mai ales în materie de jurisdicþie consularã, acordate de Maroc Marii
Britanii în 1856 ºi Spaniei în 1861, s-au extins în mod automat la alte state, în virtutea clauzei care figureazã
în Tratatul dintre S.U.A. ºi Maroc din 1836. Curtea a dat câºtig de cauzã S.U.A.
Clauza naþiunii celei mai favorizate poate fi:
a) generalã  clauza de acest tip, stabilitã de Comitetul economic al Societãþii Naþiunilor, are, conform
opiniei dominante, douã elemente constitutive: unul pozitiv (obligaþia de a garanta beneficiarului toate
avantajele acordate unui stat terþ) ºi altul negativ (interdicþia de a acorda unui stat terþ un tratament mai
avantajos decât beneficiarului). Clauza este, de asemenea, cu caracter general dacã avantajul este limitat la
un anumit domeniu ºi dacã anumite categorii bine definite sunt excluse;
b) specializatã  (determinatã sau limitatã), în cazul în care precizeazã, pe cale de enumerare, domeniile
sau natura obiectelor cãrora se aplicã.
Clauza naþiunii celei mai favorizate poate fi necondiþionatã ºi condiþionatã.
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Alegerea uneia forme sau alteia reprezintã o chestiune de ordin politic.
Clauza necondiþionatã (gratuitã) existã în cazul în care se concediazã statului beneficiar tratamentul
acordat unui stat, de îndatã ce acest tratament este mai avantajos. În virtutea acestei clauze, un stat este
îndreptãþit sã cearã pentru naþionalii sãi cel mai bun tratament ºi cele mai mari privilegii acordate de cealaltã
parte contractantã naþionalilor oricãrui stat terþ, indiferent dacã aceste avantaje au fost acordate statului terþ
pentru cetãþenii sãi în schimbul unor concesii reciproce. Interpretarea necondiþionatã sau gratuitã, susþinutã
mai ales de Marea Britanie, constituie o interpretare pur formalã de egalitate stipulatã în clauzã. Avantajul
acordat statului terþ se extinde de plin drept la statul beneficiar, indiferent dacã acest avantaj a fost acordat în
mod gratuit sau în schimbul unei compensaþii (fiind un caz de reciprocitate juridicã sau abstractã).
Clauza condiþionatã (oneroasã) a naþiunii celei mai favorizate presupune cã statul beneficiar, care înþelege
sã i se aplice clauza în favoarea sa, trebuie sã furnizeze o prestaþie echivalentã celei a statului terþ. În acest
caz, un stat este îndreptãþit sã pretindã pentru naþionalii sãi cel mai bun tratament acordat de cealaltã parte
unui stat terþ numai dacã statul pretendent a acordat acelaºi tratament care a fost dat de statul terþ. Încheierea
unei convenþii speciale care stipuleazã conþinutul compensaþiei, condiþia de aplicare a clauzei este deci necesarã.
Dacã o regulã de drept internaþional face ca aplicarea clauzei naþiunii celei mai favorizate sã depindã de
acordarea reciprocitãþii, clauza este consideratã ca fiind condiþionatã.4 [30, 790-791]
Interpretarea condiþionatã sau oneroasã, susþinutã de S.U.A., este mai suplã: se considerã cã tratamentul
naþiunii celei mai favorizate nu ar putea stabili dreptul de a dobândi gratuit avantajele pe care statele le-au
obþinut pe baza concesiunilor ºi cã nu poate fi acordatã statului beneficiar decât dacã acesta furnizeazã o
compensaþie echivalentã.
Clauza naþiunii celei mai favorizate trebuie sã fie consideratã, în caz de dubii, ca necondiþionatã. Reprezintã
totuºi o chestiune de interpretare a ºti dacã, într-un caz anume, beneficiul clauzei trebuie sã fie acordat sau nu.
Clauza naþiunii celei mai favorizate a avut o mare importanþã în decursul istoriei, deoarece a permis sã se
extindã regimuri convenþionale într-o epocã în care nu existau tratate multilaterale. Dar sistemul a subzistat,
în mare mãsurã, ºi dupã ce s-au rãspândit tratatele multilaterale, aceastã tehnicã aplicându-se ºi raporturilor
egale dintre organizaþiile internaþionale.
În ceea ce priveºte domeniul de aplicare, este de menþionat cã aceastã clauzã joacã un rol considerabil în
relaþiile internaþionale. Cu toate cã a apãrut ºi este folositã mai ales în domeniul relaþiilor comerciale (tarifele
vamale), clauza este susceptibilã de o aplicaþie generalã în raporturile internaþionale: condiþia juridicã a
strãinilor, dreptul de stabilire, accesul la instanþele de judecatã etc.
Comerþul constituie principala sferã în care se aplicã clauza naþiunii celei mai favorizate, dar conceptul a
fost interpretat într-un sens mult mai larg, incluzând astfel domeniul economic ºi cel juridic (tratamentul
acordat cetãþenilor pe teritoriul unui alt stat), iar General Agreement for Tariffs and Trade a preluat mult din
domeniul tradiþional al clauzei ºi a devenit o versiune multilateralã a acestor clauze.5 [31, 178]
Cât priveºte semnificaþia ei, aceasta ne apare ca o clauzã de egalitate, fiind urmãritã aplicarea ei, în scopul
evitãrii oricãrei inegalitãþi sau discriminãri.
În materie vamalã mai ales, tratatele care organizau tarife vamale convenþionale erau preocupate ca statele
terþe sã nu obþinã de la contractanþi avantajele tarifare de care ar fi putut beneficia; de aceea a apãrut clauza
de restabilire.
Aceastã clauzã de egalitate s-a generalizat, trecând de la materia vamalã la toate stipulaþiile de ordin
comercial. Curtea Supremã a S.U.A., în cauza din 1930, a declarat cã obiectul general al tratatelor de prietenie
ºi comerþ este de a evita o discriminare dãunãtoare într-o þarã contra cetãþenilor celeilalte.
Obiectul clauzei fiind stabilirea ºi menþinerea egalitãþii fundamentale fãrã discriminare între toate þãrile
interesate, jurisprudenþa internã considerã în general cã clauza nu poate fi invocatã decât dacã obiectul din
tratatul pe care-l stipuleazã este identic cu cel al tratatului în mod special favorabil, al cãrui beneficiu este
reclamat.
Problema cauzei naþiunii celei mai favorizate a fost pusã ca un subiect pe ordinea de zi a Comisiei de
Drept Internaþional, ca urmare a observaþiilor prezentate de cãtre unii din membri ei în cursul elaborãrii
Convenþiei privind dreptul tratatelor.
Comisia a examinat problema clauzei naþiunii celei mai favorizate ca instituþie juridicã susceptibilã de
multiple aplicaþii ºi fãrã a se referi exclusiv la domeniul comerþului internaþional.6 [19, 203]
Proiectul de articole, adoptat de Comisie în 1978, corespunde atât codificãrii, cât ºi dezvoltãrii progresive
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a dreptului internaþional, prezentat în Comisia a VI-a a Adunãrii Generale, însã a generat aprige discuþii ºi a fost
supus examinãrii în cursul sesiunilor urmãtoare. Dezbaterile s-au referit la textele legate de efectul unei clauze
supuse unei condiþii de contrapartidã ºi de condiþia tratamentului reciproc, dispoziþiile interesând þãrile în curs
de dezvoltare, mai ales includerea unei excepþii pentru uniunile vamale ºi asociaþii similare de state.
Referitor la problema dacã clauza naþiunii celei mai favorizate se referã ºi la acordurile de contingentare,
s-au formulat douã puncte de vedere:
 beneficiul trebuie sã fie acordat îndatã ce statul care îl invocã poate dispune de un contingent la fel de
important ca statul cel mai favorizat;
 statul care îl valorificã are obligaþia de a accepta o reducere corespondentã a importurilor, atunci când
importul unui alt stat este contingent. Aceastã ultimã abordare ar avea drept consecinþã ca statul care reuºeºte
sã diminueze importurile provenite din alt stat sã aibã dreptul de a restrânge, în aceleaºi proporþii, importurile
prevenind din statele terþe.
Or aceastã soluþie este consideratã inadmisibilã, pentru cã ea ar corespunde introducerii unei clauze a
naþiunii celei mai puþin favorizate.
În cazul în care clauza este acordatã în domeniul economic, iar efectele sale intereseazã state inegale pe
acest plan sau state care au legãturi speciale între ele, apar o serie de probleme.7 [19, 204]
Se admite cã statul beneficiar are dreptul la tratamentul concedat, fie cã aceasta se face prin acord bilateral, fie cã se face prin acord multilateral.
Aceastã soluþie a fost contestatã, invocându-se posibilitatea de a adera la un acord multilateral. O clauzã în
acest sens exista în Carta de la Havana, însã din 1947 aceastã soluþie a fost anulatã în cadrul General Agreement
for Tariffs and Trade, cu toate cã aceasta a redus interesul statelor de a participa la General Agreement for
Tariffs and Trade. Practica s-a dezvoltat în sensul cã tratatul multilateral sã fie deschis sau închis.
Se prevede, în mod frecvent, printr-o clauzã specialã, cã tratamentul naþiunii celei mai favorizate nu se
aplicã în cazul în care este vorba de avantaje consimþite în cadrul unei uniuni vamale. Art. 24 din General
Agreement for Tariffs and Trade conþine o dispoziþie expresã în acest sens.8 [8, 261]
În cadrul Comisiei de Drept Internaþional nu s-a realizat acordul privind inserarea unui text prin care sã se
excludã de la beneficiul tratamentului concedat de un membru al unei uniuni vamale un stat ºi el membru al
uniunii. Aceastã chestiune a rãmas ca un obstacol fundamental pentru soarta proiectului Comisiei de Drept
Internaþional.
Institutul de Drept Internaþional a examinat problema ºi a declarat cã statele beneficiare ale clauzei nu
trebuie sã poatã sã o invoce pe aceasta pentru a reclama un tratament identic celui care se acordã, în mod
reciproc, între statele participante la un sistem regional de integrare. Nu s-a acceptat însã propunerea raportului
de a admite cã aceasta este o excepþie de plin drept.
Problema aplicãrii clauzei faþã de statele cu o dezvoltare economicã inegalã s-a pus, în principal, cu
privire la clauza enunþatã în art. 1 din General Agreement for Tariffs and Trade, care stabileºte o
multilateralizare a clauzei naþiunii celei mai favorizate: toate avantajele, favorurile, privilegiile sau imunitãþile
acordate de o parte contractantã unui produs originar cu destinaþia oricãrei altei þãri vor fi imediat ºi fãrã
condiþie extinse la orice produs similar, originar sau cu destinaþia teritoriului tuturor celorlalte pãrþi
contractante.
Ideea generalã este cã aplicarea clauzei tuturor þãrilor, indiferent de nivelul de dezvoltare, ar rãspunde
exigenþelor unice, egalitãþii formale, dar ar comporta, în fapt, discriminarea implicitã faþã de membrii cei
mai slabi ai comunitãþii internaþionale. Acest lucru a fost afirmat în 1964, cu ocazia Conferinþei Naþiunilor
Unite pentru Comerþ ºi Dezvoltare. Fãrã a înlãtura mecanismul tratamentului naþiunii celei mai favorizate, sa cerut ca aceastã clauzã sã nu se aplice anumitor tipuri de relaþii comerciale internaþionale.
În 1964 a fost adoptatã partea a IV-a a General Agreement for Tariffs and Trade, care admite o excepþie
de la principiul stipulat în art. 1: Pãrþile contractante dezvoltate nu aºteaptã reciprocitate pentru angajamentele
luate de ele în negocierile comerciale de a reduce sau elimina drepturile de vamã ºi alte obstacole la comerþul
pãrþilor contractante puþin dezvoltate. S-a considerat cã existã aici un regim de excepþie de la sistemul
General Agreement for Tariffs and Trade.
În 1969 Institutul de Drept Internaþional a luat în considerare aceastã situaþie la elaborarea rezoluþiei de la
Edinburgh: Clauza nu trebuie sã împiedice stabilirea unui tratament preferenþial în favoarea þãrilor în curs
de dezvoltare pe calea unui sistem generalizat de preferinþe acordate dupã criterii obiective.
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În urma celei de-a doua sesiuni a C.N.U.C.E.D., guvernele membre ale General Agreement for Tariffs
and Trade au decis, printr-un acord, sã autorizeze þãrile membre dezvoltate sã adopte tarife generalizate
nediscriminatorii ºi preferenþiale în favoarea produselor originare din þãrile în curs de dezvoltare. Este vorba
de o derogare bazatã pe art. 25 din General Agreement for Tariffs and Trade, prevãzutã pentru 10 ani, fãrã
extinderea tratamentului preferenþial la produse similare originare din alte pãrþi contractante.
Efortul de a ameliora instituirea sistemului generalizat de preferinþe a continuat, iar statele pãrþi la General Agreement for Tariffs and Trade au renunþat la dreptul lor la tratamentul naþiunii celei mai dezvoltate în
cazul în care ele sunt pãrþi la un acord de participare la sistemul generalizat de preferinþe.
O altã dispoziþie specialã de limitare a efectelor clauzei este cea inclusã în Convenþia privind dreptul mãrii
(art. 126) ºi în acordurile speciale ale unui stat lângã litoral pentru a permite accesul acestuia la mare. [47, 98]
În art. 1 din General Agreement for Tariffs and Trade (1947) ºi în art. 18 din Tratatul de la Montevideo de
creare a A.L.A.L.C. (1960), clauza are o aplicare generalã, orice avantaj acordat de o parte extinzându-se
imediat ºi necondiþionat la toate celelalte. De aici decurg o serie de dificultãþi, mai ales în cazul în care statele
au niveluri economice diferite.
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REGLEMENTÃRI INTERNAÞIONALE ÎN MATERIE DE SOLUÞIONARE
PAªNICÃ A DIFERENDELOR INTERNAÞIONALE
Lilian DURNESCU,
doctorand,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
The main goal of peaceful settlement of international disputes in The Third Millennium is to guarantee
the respect for peace and security through international regulations in force. Elaboration and establishment
of rules and norms for peaceful settlement of disputes is a permanent concern of politicians, statesmen,
ambassadors and international law authors. International law has established a system of principles and
norms, institutions, mechanisms and procedures enables to ensure the process of peacekeeping, peace making and peace building. The states are invited to take relevant international legal steps for settling peacefully
theirs disputes, actions based on commonly recognized norms and principles of international law included
in treaties, conventions and other documents.
Primele consacrãri în instrumentele de drept internaþional a principiului reglementãrii paºnice a diferendelor
internaþionale au fost reflectate în Tratatul de Pace de la Paris (1856), iar mai cuprinzãtor în Convenþiile de
Haga din 1899 ºi 1907. Conferinþele de Haga, deºi au eºuat în problema dezarmãrii, au reuºit sistematizarea
ºi perfecþionarea procedurilor diplomatice de reglementare a diferendelor, consacrarea în categoria mijloacelor
paºnice a arbitrajului ºi instituþionalizarea jurisdicþiei internaþionale.1
Conferinþa de la Haga din 1899 a adoptat Convenþia pentru aplanarea conflictelor internaþionale, instituind
Curtea Permanentã de Arbitraj cu sediul la Haga. Aceastã orientare cãtre mijloacele paºnice s-a extins ºi la
statele de pe continentul american, cu excepþia S.U.A. ºi Mexicului, care nu au participat la Conferinþa de la
Haga ºi care au promovat ideea arbitrajului, încheind în acest sens o serie de convenþii, mai întîi bilaterale,
iar apoi multilaterale.
În art. 1 al Convenþiei din 1899 de la Haga se aratã: În scopul de a preveni, pe cît este posibil, recurgerea
la forþã în raporturile dintre state, puterile semnatare convin sã depunã toate eforturile pentru a asigura
reglementarea paºnicã a diferendelor internaþionale. În termeni similari este redactat ºi art. 1 al Convenþiei
din 1907. Aceste prevederi erau însã declarative ºi nu obligau statele sã-ºi punã politica în acord cu ele.
În art. 2 al ambelor Convenþii se afirmã: Pãrþile semnatare au cãzut de acord ca, în cazul unei confruntãri
sau neînþelegeri serioase, înainte de a recurge la arme, sã apeleze, pe cît vor permite împrejurãrile, la
bunele oficii sau la mediere din partea uneia sau cîtorva pãrþi semnatare. Expresia pe cît vor permite
împrejurãrile fãcea aceastã declaraþie dependentã direct de voinþa fiecãrei pãrþi la diferend ºi, lãsînd la
discreþia pãrþilor alegerea, nu era o fazã obligatorie pentru soluþionarea diferendului.2 Mai mult ca atît, în
Convenþie a fost introdus un articol special (art. 7), în care era indicat: Recurgerea la mediere, în lipsa unei
înþelegeri, nu poate avea prin consecinþele sale prevenirea, încetinirea sau reþinerea mobilizãrii sau altor
mãsuri pregãtitoare pentru rãzboi... Dacã medierea se desfãºoarã în cazul acþiunilor militare deschise,
atunci ea, în lipsa altor înþelegeri, nu întrerupe operaþiile militare curente.
Cea de-a doua Conferinþã de Pace de la Haga din 1907, realizînd o codificare mai amplã a mijloacelor de
soluþionare paºnicã a diferendelor dintre state, a adoptat o convenþie care cuprinde prevederi mai detaliate
privind bunele oficii ºi medierea (art. 2-8), comisiile internaþionale de anchetã (art.9-36), arbitrajul
internaþional, inclusiv procedura arbitralã (art. 37-90) ºi, totodatã, a creat condiþii pentru instituirea, pe cale
bilateralã, a unui nou mijloc de soluþionare paºnicã  concilierea internaþionalã.3
Dar nici cea de-a doua Convenþie nu a prevãzut obligaþia de rezolvare pe cale paºnicã a diferendelor
internaþionale, ci numai recomandarea de a se folosi mijloace paºnice, aºa încît recurgerea la calea paºnicã ºi
la oricare dintre mijloace era facultativã.
Dupã primul rãzboi mondial, preocupãrile de asigurare a pãcii ºi soluþionare paºnicã a diferendelor
internaþionale ºi-au gãsit expresie în prevederile Pactului Ligii Naþiunilor, adoptat la Conferinþa de Pace de
la Versailles din 1919, care conþine o serie de articole ce urmãresc sã dea efect art. 12 din Pact, potrivit cãruia
membrii Ligii convin cã, în cazul în care apare un diferend între ei, îl vor supune fie procedurii arbitrale sau
unei reglementãri judiciare, fie Consiliului spre examinare. Ei convin, de asemenea, cã în nici un caz nu
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trebuie sã se recurgã la rãzboi înaintea expirãrii unui termen de trei luni dupã pronunþarea hotãrîrii arbitrale
sau judiciare ori prezentãrii raportului Consiliului.4
Pactul Ligii Naþiunilor a creat ºi un nou mijloc de soluþionare  justiþia internaþionalã. În cadrul Societãþii
Naþiunilor a fost adoptat ºi un Protocol pentru reglementarea paºnicã a diferendelor internaþionale (Geneva,
2 octombrie 1924)  un pas important în domeniul dezarmãrii ºi reglementãrii paºnice. Acesta condamnã
rãzboiul de agresiune ca mijloc de soluþionare a litigiilor dintre state, fãrã a obþine însã forþa juridicã doritã,
dar contribuind la formarea principiului de drept internaþional care interzicea actul de agresiune.5 Protocolul
conþine dispoziþii detaliate care completeazã articolele pertinente din Pact ce stabilesc proceduri care sã
asigure obþinerea unei soluþii paºnice a diferendelor, recurgîndu-se la Curtea Permanentã de Justiþie
Internaþionalã ºi la Consiliul Societãþii Naþiunilor.
Tratatele ºi convenþiile încheiate în domeniul soluþionãrii paºnice a diferendelor au dus atît la proliferarea
ºi acceptarea ideii de rezolvare paºnicã, cît ºi la formularea ºi configurarea mijloacelor ºi procedurilor de
soluþionare paºnicã, contribuind astfel la recunoaºterea posibilitãþii de înlãturare a rãzboiului din viaþa
internaþionalã, prin înlocuirea forþei cu forþa dreptului. Este ceea ce a statuat Tratatul multilateral de renunþare
la rãzboi de la Paris din 27 august 1928 (Pactul Briand-Kellogg), care, instituind renunþarea de cãtre state,
inclusiv de cãtre cele care nu erau membre ale Ligii, la dreptul de a purta rãzboi, a interzis rãzboiul de
agresiune ºi a proclamat principiul reglementãrii paºnice a diferendelor internaþionale ca principiu de
aplicabilitate generalã.6 În art. 1 al Tratatului se aratã: Înaltele Pãrþi contractante declarã solemn cã ele
condamnã recurgerea la rãzboi ca instrument de politicã naþionalã în relaþiile lor reciproce. Art. 2 stipuleazã:
Înaltele Pãrþi contractante recunosc cã reglementarea sau soluþionarea oricãror diferende sau conflicte, de
orice naturã sau de orice origine ar fi ele, nu va trebui niciodatã sã fie cãutatã altfel decît prin mijloace
paºnice. Tratatul însã nu specifica nici o procedurã de constrîngere colectivã destinatã sã reprime violarea
sa ºi, ca una din principalele sale limitãri, interzicea doar recurgerea la rãzboi, nu ºi alte forme de utilizare a
forþei sau ameninþarea cu forþa.7 Ulterior s-a încercat clarificarea noþiunii de agresiune. Ca rezultat, la 3 iulie
1933 a fost adoptatã Convenþia de la Londra de definire a agresiunii. Însã în textul acesteia poate fi regãsitã
doar o explicare a agresiunii armate, ignorîndu-se alte forme ale agresiunii, cum ar fi cea politicã sau economicã.
O datã cu crearea O.N.U. ºi adoptarea Cartei la 24 octombrie 1945, soluþionarea paºnicã a diferendelor a
devenit nu numai un scop al Organizaþiei, care, potrivit art. 1 alin. 1 din Cartã, trebuia sã înfãptuiascã, prin
mijloace paºnice ºi în conformitate cu principiile justiþiei ºi dreptului internaþional, aplanarea ori rezolvarea
diferendelor sau situaþiilor cu caracter internaþionale care ar putea duce la o încãlcare a pãcii, ci ºi un
principiu în conformitate cu care trebuie sã acþioneze toate statele, atît membre, cît ºi nemembre ale O.N.U.
Astfel, Carta O.N.U., care enunþã principiile în acord cu care trebuie sã acþioneze statele membre, prevede
în art. 2: Toþi membrii Organizaþiei îºi vor rezolva diferendele lor internaþionale prin mijloace paºnice, în
aºa fel încît pacea ºi securitatea internaþionalã, precum ºi justiþia sã nu fie puse în primejdie. Acest text
defineºte elementele esenþiale ale principiului ºi obligaþiei tuturor statelor de protejare a valorilor fundamentale
ale societãþii internaþionale care se cer apãrate de recurgerea la forþã. Aceasta este o obligaþie faþã de umanitate
ºi faþã de comunitatea internaþionalã în ansamblu.
Carta încadreazã principiul reglementãrii paºnice a diferendelor internaþionale în contextul celorlalte
principii ale dreptului internaþional ºi, în primul rînd, al principiului renunþãrii la forþã sau la ameninþarea cu
forþa. Totodatã, Carta consacrã în Capitolul VI (art. 33-38) mijloacele la care statele trebuie sã recurgã în
scopul soluþionãrii oricãrui diferend ivit între ele  tratative, anchetã, mediere, conciliere, arbitraj, calea
judiciarã, organizaþii sau acorduri regionale sau alte mijloace la alegerea lor. În virtutea Cartei O.N.U.,
organele O.N.U. îndeplinesc funcþii de anchetã, de bune oficii (mijloc de soluþionare utilizat în practica
statalã, dar nemenþionat concret în art. 33 din Cartã), de mediere, de conciliere. Respectarea ºi traducerea în
fapt a imperioaselor comandamente ale Cartei cere din partea tuturor statelor, îndeosebi a marilor puteri,
comprehensiune, cooperare, prudenþã, spirit de prevedere ºi o mare rãspundere pentru soarta pãcii ºi a securitãþii
internaþionale.8
Referindu-ne la documentele de ordin general ale O.N.U., se cuvin amintite rezoluþiile Adunãrii Generale:
nr. 2160 (XXI) din 30 noiembrie 1966 Respectarea strictã a interdicþiei de a recurge la ameninþarea cu forþa
sau la folosirea forþei în relaþiile internaþionale ºi dreptul popoarelor la autodeterminare, nr. 2734 (XXV)
din 16 decembrie 1970 Declaraþia asupra întãririi securitãþii internaþionale, nr. 2626 (XXV) din 24 octombrie
1970 Declaraþia asupra principiilor dreptului internaþional privind relaþiile prieteneºti ºi cooperarea dintre
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state conform Cartei O.N.U., nr. 33 (XXIX) din 1 ianuarie 1975 Definirea agresiunii, nr. 34/102 din 14
decembrie 1979 Reglementarea paºnicã a diferendelor internaþionale, nr. 35/160 din 15 decembrie 1980
Reglementarea paºnicã a diferendelor internaþionale, nr. 36/110 din 10 decembrie 1981 Reglementarea
paºnicã a diferendelor internaþionale, nr. 37/10 din 15 decembrie 1982 Declaraþia asupra reglementãrii
paºnice a diferendelor internaþionale (Declaraþia de la Manila).9 Dupã cum se dispune în paragraful 13 al
Declaraþiei de la Manila, Nici existenþa unui diferend, nici eºecul unei proceduri de reglementare paºnicã a
unui diferend nu autorizeazã nici unul din statele pãrþi la diferend sã recurgã la forþã sau la ameninþarea cu
forþa. Este vorba despre o obligaþie generalã, care se referã la toate categoriile de litigii, indiferent de natura
sau gravitatea lor (economicã, juridicã, militarã, politicã etc.). Mai recent, prin Rezoluþia Adunãrii Generale
a O.N.U. nr. 55/2 s-a adoptat, la 8 septembrie 2000, Declaraþia Mileniului, care în paragraful 4 al Capitolului
I Valori ºi principii proclamã: soluþionarea diferendelor pe cale paºnicã ºi în conformitate cu principiile
echitãþii ºi ale dreptului internaþional.
De asemenea, în vederea menþinerii pãcii ºi a securitãþii au fost încheiate ºi convenþii cu caracter regional
privind reglementarea paºnicã a diferendelor internaþionale, precum Tratatul pentru reglementarea paºnicã a
conflictelor dintre statele americane (Tratatul de la Londra din 1923) ºi Tratatul interamerican referitor la
bunele oficii ºi mediere (1929), Convenþia generalã de conciliere interamericanã (1929) ºi Tratatul
interamerican la soluþionarea paºnicã a diferendelor (Pactul de la Bogota, 1948). Printre acordurile regionale
mai pot fi menþionate Convenþia europeanã pentru reglementarea paºnicã a diferendelor, stabilind proceduri
pentru anchetã ºi conciliere, ºi Convenþia de conciliere ºi arbitraj din cadrul C.S.C.E. din 1992, precum ºi
Statutele organizaþiilor internaþionale regionale (Organizaþia Statelor Americane, Organizaþia Unitãþii Africane,
Liga Statelor Arabe), care conþin prevederi referitoare la soluþionarea paºnicã a conflictelor.10 Multitudinea
de litigii care s-au ivit ºi încã mai izbucnesc sporadic pe continentul african a determinat conjugarea eforturilor
organizaþiilor internaþionale regionale în adoptarea unor mãsuri menite sã contribuie eficient la prevenirea ºi
soluþionarea diferendelor. Astfel, Capitolul IV (art. 20-23) al Cartei Organizaþiei Statelor Americane consacrã
soluþionarea paºnicã a diferendelor internaþionale. În Carta de la Bogota sunt menþionate expres mijloacele
de reglementare paºnicã. În art. 26 al Cartei se face referire la un tratat special care stabileºte modalitãþile de
reglementare paºnicã ºi procedura ce trebuie urmatã  este vorba de Tratatul american de reglementare
paºnicã (30 aprilie 1948).
Întocmitã în 1963, Carta Organizaþiei Unitãþii Africane (OUA) conþine o prevedere vizînd instituirea unei
Comisii de mediere, de conciliere ºi arbitraj. Dispoziþia din Cartã a fost concretizatã prin Protocolul de la
Cairo din 1964. Ulterior, în iunie 1993, la Cairo a fost adoptatã rezoluþia OUA privind crearea Mecanismului
special de prevenire, gestionare ºi soluþionare a conflictelor în Africa, care pune accent pe diplomaþia
preventivã, mediere ºi bunele oficii.
Privitor la Liga Statelor Arabe (LSA), art. 5 al Pactului Ligii (22 martie 1945, Cairo) conferã Consiliului
un rol arbitral. Consiliul, potrivit art. 5 alin. 3 din Pact, îºi oferã bunele oficii în toate diferendele susceptibile
a da naºtere unui conflict armat între statele implicate.
O altã organizaþie regionalã preocupatã de aspectul reglementãrii paºnice este Comunitatea Economicã a
Statelor Africii de Vest (ECOWAS), care a fost instituitã prin Tratatul ECOWAS, semnat la Lagos la 28 mai
1975 ºi revizuit la Cotonou la 24 iulie 1993 (prin includerea unor prevederi care privesc direct problema
menþinerii pãcii ºi securitãþii în regiune). În lumina prevederilor art. 4 Principii fundamentale din Tratatul
ECOWAS revizuit, se dispune reglementarea paºnicã a diferendelor ivite între statele membre.11 Printre
alte documente relevante ale acestei organizaþii în materie de reglementare paºnicã se numãrã Protocolul de
neagresiune (Lagos, 22 aprilie 1978) ºi Protocolul relativ la mecanismul de prevenire a conflictelor,
managementul soluþionãrii, menþinerea pãcii ºi securitãþii (Lome, 10 decembrie 1999). În acest context,
Secretarul General al O.N.U. declarã cã statele africane sunt determinate sã conlucreze mai eficient pentru a
preveni izbucnirea de noi conflicte ºi pentru promovarea pãcii în regiune.12
În prezent pot fi menþionate aproximativ 30 de instrumente juridice internaþionale relevante în domeniul
reglementãrii paºnice, începînd cu Convenþiile de la Haga din 1899 ºi 1907 ºi terminînd cu declaraþiile
Adunãrii Generale a O.N.U. ºi Actul Final al Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (1 august
1975, Helsinki), care, în Capitolul I (V) paragraful B litera ii), prevede: Statele participante, dorind sã
întãreascã ºi sã îmbunãtãþeascã metodele de care dispun pentru reglementarea paºnicã a diferendelor sunt
hotãrîte sã continue examinarea ºi elaborarea unei metode general acceptabile de reglementare paºnicã a
diferendelor, în scopul de a completa metodele existente[...].
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Diferite alte declaraþii ºi tratate consacrã ºi ele principiul reglementãrii paºnice a diferendelor internaþionale.
În Carta de la Paris pentru o Nouã Europã din 21 noiembrie 1990, adoptatã la Reuniunea la nivel înalt a
statelor participante la C.S.C.E., s-a reafirmat principiul soluþionãrii paºnice a diferendelor dintre state ºi
s-a hotãrît sã se punã la punct mecanismele de prevenire ºi rezolvare a conflictelor dintre statele-pãrþi:
Dorim ca Europa sã fie o sursã a pãcii, deschisã dialogului ºi cooperãrii cu celelalte state, favorabilã
schimburilor ºi angajatã în cãutarea unor rãspunsuri comune la provocãrile viitorului. Ulterior aceste
deziderate au fost completate prin adoptarea, la Summit-ul O.S.C.E de la Istanbul, a unui alt document 
Carta Securitãþii Europene din 19 noiembrie 1999, care în paragraful 7 stipuleazã: Reafirmãm O.S.C.E. ca
acord regional în cadrul capitolului VIII al Cartei O.N.U. ºi ca principala organizaþie pentru rezolvarea
paºnicã a disputelor din zona sa.
Consacrarea ºi afirmarea principiului reglementãrii paºnice a diferendelor internaþionale în instrumentele
juridice convenþionale au fost scopul unor rezoluþii adoptate prin consens în Plenul Adunãrii Generale a O.N.U.
Dezbaterea problemei privind soluþionarea paºnicã a conflictelor dã expresie uneia dintre direcþiile fundamentale
ale activitãþii O.N.U. ºi, integral, a comunitãþii internaþionale în vederea instaurãrii pãcii durabile în lume.
Formulînd unele concluzii, remarcãm: chiar dacã pe parcursul anilor s-au fãcut încercãri reuºite pentru
statuarea unor norme care sã asigure reglementarea paºnicã a litigiilor apãrute, dificultãþile s-au menþinut pe
planul transpunerii lor în viaþã. Astfel, viabilitatea mãsurilor întreprinse în aceastã direcþie depinde numai de
voinþa politicã a statelor. Angajamentul solemn al tuturor statelor ar reprezenta o garanþie politico-juridicã ºi,
totodatã, o obligaþie moralã faþã de întreaga umanitate de a nu admite izbucnirea situaþiilor conflictuale.
Incontestabil însã este faptul cã un asemenea angajament ar avea efectul scontat doar dacã ar fi încorporat
într-un instrument juridic universal de reglementare paºnicã a diferendelor internaþionale. În cuprinsul unui
asemenea document de anvergurã ar trebui sã se afirme, fãrã rezerve, cã recurgerea la forþã sau la ameninþarea
cu forþa, la intimidare directã, la ameninþãri ºi presiuni de ordin militar, politic, economic, la alte acte care ar
periclita pacea ºi securitatea internaþionalã, precum ºi recurgerea la alte mijloace, altele decît cele paºnice,
pentru soluþionarea disputelor sunt în totalitate incompatibile cu normele ºi principiile dreptului internaþional
recunoscute de naþiunile civilizate. În aºa mod mecanismele instituþional-juridice privind reglementarea
paºnicã ºi-ar reafirma pe deplin funcþionalitatea ºi eficienþa.
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NOÞIUNEA DE CONFLICT INTERNAÞIONAL ªI ESENÞA RÃZBOIULUI
CA FORMÃ DE MANIFESTARE A CONFLICTULUI
Victoria BUCÃTARU,
magistru în relaþii internaþionale
In a world of hostilities and power politics it is impossible not to focus the attention on the problems
related to armed conflicts and their resolution. The present paper represents a study concerning the notion
of the armed conflict and the war as its main form of manifestation. At the beginning the relations between
states took two basic forms: cooperation and confrontation. Here you can find information concerning the
notions of conflict, state of conflict, and the notion of war. The conflict can’t be considered a new phenomenon, neither on a theoretical – conceptual level nor on the practical one. We can say for sure that this theme
was broadly investigated by scientist during centuries and that’s why we can present the evolution of this
concepts and make an analysis concerning their impact on all the life spheres.

Un loc deosebit în studiul relaþiilor internaþionale îl ocupã cercetarea conflictelor internaþionale ºi a
modalitãþilor de soluþionare a acestora. Ce este totuºi un conflict ºi cum se definesc noþiunile de conflict ºi stare conflictualã?
Statele, ca formaþiuni de sine stãtãtoare, au intrat în raporturi reciproce, la început sporadic ºi incidental, ca apoi relaþile sã se extindã treptat asupra tuturor domeniilor vieþii sociale. La început, aceste
relaþii au îmbrãcat douã forme principale: de colaborare ºi de confruntare, ultima provocând deseori
adevãrate cataclisme mondiale, distrugând culturi ºi civilizaþii.
Fenomenul de confruntare poartã ºi denumirea de diferend internaþional, acesta fiind definit ca o
neînþelegere, o opoziþie între douã sau mai multe state, care au atins stadiul în care pãrþile au formulat
pretenþii sau contrapretenþii ºi care constituie un element de tulburare a relaþiilor dintre ele. Precizând
noþiunea datã, vom adãuga cã diferendul este de facto o contestaþie, litigiu, divergenþã sau conflict
dintre actorii internaþionali. Conform Dicþionarului Enciclopedic, diferendul este o neînþelegere,
ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartã.! Diferendele internaþionale apar nu numai între
state, ci ºi în raporturile dintre state ºi organizaþiile internaþionale sau între organizaþiile internaþionale".
Diferendele nu sunt fenomene noi, atât la nivel teoretico-conceptual, cât ºi la nivel practic. Omenirea
se confruntã cu problematica apariþiei ºi dezvoltãrii diferendelor încã din cele mai strãvechi timpuri,
pãmântul fiind bântuit de rãzboaie, iar popoarele terorizate de cruzimea lor.
Conflictele reprezintã un tip de relaþii reciproce între oameni, comunitãþi sau instituþii, în timpul cãrora
acþiunile unei pãrþi implicate se ciocnesc de împotrivirea alteia în realizarea scopurilor ºi intereselor ei.
Starea conflictualã este esenþa geopoliticii ºi orizontul sãu de nedepãºit. Oricare ar fi forma ºi
intensitatea conflictului, acolo unde acesta se produce existã substanþã pentru o analizã geopoliticã.
Reciproc, acolo unde este analizã geopoliticã existã un conflict, cãci imaginile geopolitice privind
popoarele, ca ºi guvernele, sunt ele însele surse conflictuale. Conflictele pot fi latente, pot lua formele
unei tensiuni diplomatice, ale unei crize internaþionale, regionale sau locale. Ele pot lua ºi forma unei
confruntãri armate generale sau punctuale. De altfel, starea conflictualã a unei crize nu depinde de
suprafaþa þãrilor sau de importanþa forþelor care se înfruntã, dupã cum ne demonstreazã conflictul
israeliano-palestinian ºi rãzboiul din Liban.#
Conceptul de conflict scoate în evidenþã contradicþiile dintre integrare ºi rupturã, consens ºi disensiune,
stabilitate ºi schimbare, deoarece opoziþia dintre conflict ºi ordine se înscrie chiar la baza sistemului
social. În demersul studierii conflictelor trebuie avut în vedere caracterul puterii în contextul confruntãrii
cu un potenþial adversar extern sau din interior; natura ºi nivelul angajãrii oponenþilor; ideile ºi concepþiile
care îl legitimeazã sau tipul de rupturã apãrut.
Caracterul ºi evoluþia conflictului sunt dependente de: gradul de conºtientizare de cãtre participanþi
a litigiului survenit; intensitatea participãrii actorilor într-o disputã, care poate suferi variaþii puternice;
natura relaþiilor care poate fi de ordinul cooperãrii ºi al conflictului, în timp ce altele þin exclusiv de
confruntare; sursele de finanþare; posibilitatea intrebuinþãrii structurilor de constrângere; mobilizarea
simpatiilor ºi, nu în ultimul rând, eficienþa strategiilor adoptate.
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Din categoria conflictelor internaþionale fac parte rãzboaiele interstatale, conflictele armate dintre
douã sau mai multe state, chiar dacã starea de rãzboi nu este recunoscutã de nici unul dintre state, lupte
ale majoritãþii societãþii împotriva unui regim rasist. Catergoria de conflicte armate include: rãzboaie
civile, rãzboaie religioase, rãzboaie de secesiune ºi lupte pentru schimbarea regimului unei þãri.$
Conflictele violente, rãzboaiele întãresc de obicei unitatea internã a statelor implicate.
Conform Dicþionarului de Gândire Politicã Larousse, rãzboiul este o înfruntare violentã între
douã grupuri înarmate. Nu existã nici un concept unitar despre rãzboi. Existã însã forme de rãzboi care
corespund unor tipuri de societãþi specifice ºi care ar avea nevoie de definiþii diferite.% Conceptul de
conflict armat, care apare pentru prima oarã în Convenþia de la Geneva, adoptatã în 1945, este definit ca
un gen de luptã armatã între doi subiecþi ai relaþiilor internaþionale, care nu implicã recunoaºterea
formalã a stãrii de rãzboi de cãtre beligeranþi.
Rãzboaiele sunt un rezultat al soluþiilor politice pentru atingerea scopurilor cu ajutorul forþei armate.
Anterior rãzboiul era privit ca un mijloc raþional de atingere a scopurilor politice. Rãzboaiele între
popoare ºi state izbucnesc, de regulã, în virtutea motivelor social-politice ºi, în acest context, reprezintã
un act politic. Mai mult, dupã cum scria Clausewitz, rãzboiul este nu numai un act politic, dar ºi o armã
autenticã a politicii, o continuare a relaþiilor politice, promovarea lor cu alte mijloace. & Dar adeseori
rãzboiul este nu atât o problemã de tehnicã ºi politicã, cât una socio-culturalã ºi sociopsihologicã.
Rãzboiul izbucneºte atunci când una dintre pãrþi este gata sã meargã la anumite jertfe pentru a-ºi
atinge scopul. De aici rezultã cã rãzboaiele încep atunci când existã anumite probleme, care variazã de
la o perioadã istoricã la alta. Dacã existã o modalitate de soluþionare a problemei, atunci conflictele nu
izbucnesc. Atunci când vorbim despre rãzboi, este important sã þinem cont de urmãtoarele afirmaþii
teoretice:
 rãzboiul este o situaþie la care omenirea s-a adaptat deja;
 rãzboiul este un proces, el are cauze, care nu conduc dintr-o datã la ciocniri în fazã finalã;
 rãzboiul, de regulã, este rezultatul unui antagonism îndelungat;
 rãzboiul este o modalitate de soluþionare a problemei;
 rãzboiul poate sã aibã mai multe cauze;
 existã mai multe tipuri de rãzboaie.
Ca fenomen complex cu rãdãcini adânci în istoria relaþiilor internaþionale, diferendele au fãcut
dintotdeauna obiectul de cercetare al diverºilor analiºti. Ideea analizei diferendelor ºi a modalitãþilor de
reglementare a acestora a fost promovatã de mulþi gânditori, precum Niccolo Machiavelli, Thomas
Hobbes, Hans Morgenthau, John Berton, Kenneth Waltz.'
Niccolo Machiavelli, un remarcabil cugetãtor din epoca Renaºterii, fondatorul teoriei politice moderne,
ºi-a format concepþia politicã sub influenþa conflictelor ºi a luptei politice. În centrul atenþiei lui s-a
aflat teoria despre stat ºi conflictele sociale. Problema centralã a vederilor politice ale lui Machiavelli o
constituie concepþia cu privire la procesul istoric, la temelia cãreia se aflã ideea despre conflictele
sociale acute ca forþã motrice a mutaþiilor sociale ºi politice. La baza conflictelor din societate se aflã
contradicþiile dintre interesele diferitelor pãturi sociale, care sunt exprimate plenar în lupta pentru
obþinerea în proprietate a bunurilor materiale ºi în apãrarea lor. Conflictele dintre individ ºi societate,
stat trebuie rezolvate pe contul individului, care trebuie sã supunã interese proprii intereselor statului. 
Thomas Hobbes, unul dintre fondatorii teoriei politice moderne, considerã cã patimile naturale
provoacã rivalitatea, neînrederea, setea de glorie ºi, în consecinþã, invidia, ura, discordia, rãzbunarea,
iar în ultimã instanþã  rãzboiul tuturor contra tuturor, ceea ce genereazã conflicte sociale continue.
Oamenii, considerã el, au creat statul pentru a pune capãt, prin intermediul lui, acestui rãzboi.
Trãgându-ºi rãdãcinile din îndelungata tradiþie a filosofiei politice, precum ºi din antropologia de
nuanþã pesimistã, realismul politic face legatura dintre teoriile normative asupra relaþiilor internaþionale
ºi praxisul politic, care, cu precãdere în SUA, cultivat fiind ca model predominant, fundamenteazã o
politicã externã de succes. Realismul politic îºi formuleazã aserþiunile în încercarea de a atrage atenþia
asupra potenþialului conflictual existent în cadrul relaþiilor internaþionale.
Premisele antropologice, care denotã permanenþa eforturilor de autoconservare fãcute de individ
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prin acumularea de putere în detrimentul altora, au certe filiaþii din concepþiile filosofice dezvoltate de
Hobbes ºi Nietzsche. Însãºi situaþia sa existenþialã, marcatã de numeroase incertitudini ºi incapacitãþi,
explicã tendinþa omului de a acumula putere ca aspiraþie constantã spre siguranþã. Garantarea siguranþei
ºi a libertãþii existenþiale poate fi realizatã doar prin procesul de acumulare permanentã a puterii. Impulsul
oamenilor de a acumula putere vine din conºtiinþa slãbiciunilor lor naturale. Pentru exponenþii realismului
politic aceastã predispoziþie antropologicã se identificã întru totul cu scopul politicii, în definiþiile lui
Max Weber ºi Nietzsche politica fiind o expresie evidentã a luptei pentru putere.
Hans J. Morgenthau (1904-1980), cel mai important reprezentant al realismului politic, susþinea cã
prin putere se întelege dominaþia unor oameni asupra gândirii ºi comportamentului altor oameni.
Pornind de aici, el identificã caracteristicile esenþiale ale accepþiunii realiste a puterii ºi, implicit, a
conflictului. Omniprezenþa puterii ºi, prin urmare, a conflictului, este prima. Cea de-a doua pune în
evidenþã degenerarea puterii în abuz de putere, adesea cu urmãri tragice. A treia caracteristicã a puterii
are ca expresie tendinþa sa necondiþionat expansionistã, care contribuie la înþelegerea ºi explicarea
escaladãrii conflictelor internaþionale. A patra caracteristicã relevã faptul cã puterea ºi, totodatã, scopurile
imediate ale pãrþilor angajate în cucerirea ei, în cazul sistemului internaþional al actorilor implicaþi în
conflict, sunt orientate spre garantarea prestigiului, a suveranitãþii ºi a securitãþii naþionale. Cea de-a
cincea caracteristicã reliefeazã tendinþa constantã a pãrþilor angajate în lupta pentru putere de a-ºi disimula
scopurile proprii în formule ideologice. Din aceastã cauzã conflictele pentru putere pot fi percepute,
uneori, ca fiind conflicte de altã naturã sau pseudoconflicte, deºi simpla identificare a cauzei lor reale
nu ar trebui sã mai lase loc interpretarilor duble.
Hans Morgenthau analizeazã conflictele la nivel interstatal. Fiind un reprezentant al abordãrii realiste
a teoriei relaþiilor internaþionale, el considerã cã principalii actori ai relaþiilor internaþionale sunt statele,
însã nu este vorba de toate statele, ci doar de cele mai mari, ale cãror relaþii de conflict sau cooperare
reprezintã esenþa politicii internaþionale. Acþionând în sfera anarhicã pe baza propriilor interese, statul
este pus involuntar faþã în faþã cu faptul cã interesele sale sunt contradictorii intereselor altor state 
participanþi la relaþiile internaþionale. De aici rezultã cã principalul proces internaþional, care meritã
atenþia teoriei realismului politic, este rãzboizul. Specificul relaþiilor internaþionale, dupã pãrerea
realiºtilor, constã în aceea cã ele se dezvoltã în umbra rãzboiului.!
Schema argumentativã centralã a realismului politic se construieºte pe baza definiþiei lui Hegel,
conform cãreia statul este o totalitate de indivizi, ºi se referã la raporturile dintre indivizi ºi stat, atât
individul, cât ºi statul fiind entitãþi percepute în mod analog. Prin urmare, promotorii realismului considerã
cã suma calitãþilor ºi defectelor omeneºti se transmite statului, ca actor în sistemul relaþiilor internaþionale;
acesta se compune, la rândul sãu, din acþiunile statelor naþionale ºi consecinþele acestor acþiuni, cum ar
fi, de exemplu, crearea organizaþiilor internaþionale. Ca ºi individul, statul încearcã sã îºi asigure
securitatea ºi protecþia acumulând putere în detrimentul altor state.
Alãturi de conceptul de putere, conceptul de interes naþional are o importanþã deosebitã pentru
realismul politic. Interesele naþionale se compun din funcþia de protecþie, din suveranitatea naþionalã ºi
din monopolul folosirii forþei fizice în interior. În timp ce la nivel statal conflictul de putere se desfaºoarã
relativ liniºtit, la nivel internaþional, întrucât nu existã instanþe regularizatoare atotputernice, universal
ºi unanim recunoscute, conflictul pentru putere se manifestã ca o constantã, oscilând între încercãrile
de slãbire a sistemului internaþional prin anarhizarea acestuia, prin rãzboi, ºi perioadele de detensionare.
Evident, spectrul relaþiilor internaþionale este reconfigurat permanent de politica externã a statelor,
determinatã de interesele naþionale ale acestora, de cultura lor politicã ºi chiar de poziþiile succesive pe
care le ocupã în structura sistemului relaþiilor internaþionale. Conflictul apare ca un efort pro ºi contra
unui anumit status-quo, ca un joc la sumã nulã, câºtigul de putere al unei pãrþi fiind echivalent cu
pierderile de putere ale altei pãrþi. Pornind de la aceºti termeni, o rezolvare sau o transformare a conflictului
sunt aproape imposibile. În ultimii ani însã, datoritã, în principal, declinului importanþei statelor naþionale,
teoria realistã asupra conflictelor se modificã sub impactul teoriilor empiric-analitice despre natura
conflictelor internaþionale.
Complexitatea crescândã a raporturilor internaþionale, fãrã a limita interacþiunea statelor naþionale,
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conduce la dezvoltãri neorealiste, care îºi propun sã integreze sistemul ºi teoria jocurilor într-o teorie
empirico-analiticã, însã pragmatic orientatã, despre natura conflictelor internaþionale.
Conform abordãrilor neorealiste, propuse de aºa-numita ªcoalã de Politicã Internaþionalã de la
München, este vorba de modificarea premiselor principale ale realismului ºi, în acelaºi timp, de
continuarea tradiþiei cercetãrii realiste. Astfel, în opoziþie cu conceptul de putere, acela de politicã
dobândeºte importanþã, întrucât relaþiile internaþionale nu sunt cercetate doar ca relaþii între state, ci ºi
ca legãturi între instituþii, cetãþeni ai diferitelor state ºi uniuni de state, organizaþii, asociaþii, trusturi
internaþionale etc. În mod corespunzator, politica este definitã prin comportamentul decizional faþã de
putere, care este acceptat ca fiind capacitatea de impunere, de realizare a obiectivelor formulate de
politicã. Autorii neorealiºti renunþã la definirea intereselor naþionale prin tendinþa lor expansionistã.
Aceºtia considerã interesele în politica internaþionalã ca fiind situaþii, percepþii ºi scopuri condiþionate
de valoarea lor intensã, de orientarea spre finalitãþi concrete a voinþei decidenþilor, a centrelor de
decizie, pentru reglementarea relaþiilor externe ale statelor, ale altor sisteme cu alte state sau cu alte
sisteme din mediul lor internaþional."
Aceastã nouã accepþiune a intereselor naþionale pune în evidenþã legãturile dintre teoria analiticã a
sistemului relaþiilor internaþionale ºi neorealism. Pentru a se ajunge la o imagine completã a unui decupaj
internaþional, neorealismul supune analizei constelaþii concrete ale unor situaþii politice internaþionale
din perspectiva teoriilor sistemelor, conducerii ºi deciziei.
În ciuda cuprinzãtoarei reforme teoretice a realismului, neorealismul pãstreazã formulãrile cauzale
necesare înþelegerii ºtiinþifice; acesta leagã cercetarea de practica politicã la nivelul decizional al statului.
Conceptul de conflict rãmâne acelaºi, realismul politic abordându-l unitar ca formã dominantã a relaþiilor
interstatale, însã nu neaparat fapticã ºi exclusivã. Prin urmare, conflictele cauzate de anumite decizii
politice sunt întotdeauna conflicte de putere între state, vãzute ca actori individuali, ceea ce l-a determinat
pe Morgenthau sã sublinieze rolul oamenilor de stat ºi al artei de stat, ca artã de a conduce statul.
Din aceastã perspectivã, conflictul nu poate fi închis, rezolvat, anulat sau transformat, nici mãcar atunci
când factorii morali ºi culturali conduc la compromisuri ºi întreruperi. Practica politicã apare aici,
înainte de toate, ca o formã de motivare a unui comportament orientat spre raþionalitatea scopurilor,
ceea ce înseamnã o cãutare ºi o utilizare optimã a mijloacelor în scopul creºterii necondiþionate a puterii,
exploatându-se potenþialul cunoºtinþelor strategice ºi istorice.
Teoria neorealistã asupra conflictelor proiecteazã un model al politicii (ºi al politicienilor) care nu
seamãnã cu modelele lui Machiavelli ºi Clausewitz, dar care se conecteazã atât la realism, cât ºi la alte
curente valorizatoare. ªi pentru realiºti, ºi pentru neorealiºti pacea ºi stabilitatea sunt valori supreme,
chiar dacã, uneori, pentru prezervarea lor, este necesarã folosirea mijloacelor de putere. Niciodatã însã
împotriva acestora!
Autorii care s-au ocupat de definirea puterii, în totalitatea manifestãrilor ei, au considerat-o ca fiind
un fenomen major în sfera relaþiilor internaþionale. În cazuri extreme, puterea se identificã cu utilizarea
mijloacelor ei, cu ameninþarea sau numai cu etalarea psihologic eficienþã a violenþei fizice. Totuºi, în
situaþiile în care nu primeazã forþa fizicã, conform lui Max Weber, puterea poate fi înþeleasã ca fiind
capacitatea de a-ºi putea impune voinþa proprie împotriva rezistenþei altora, indiferent pe ce anume
se bazeazã aceastã rezistenþã.# Drept manifestãri ale fenomenului de putere în relaþiile internaþionale
sunt considerate conflictul ºi utilizarea directã a mijloacelor de putere, dar ºi situaþiile în care puterea
este introdusã în ecuaþie numai într-o formã latentã, pentru a ameninþa interese legitime, distrugând,
selectiv sau aleatoriu, bunuri ºi vieþi.
Karl W. Deutsch, precaut, diferenþiazã puterea ca fenomen al relaþiilor internaþionale, o defineºte ca
fiind capacitatea de a învinge în conflict ºi de a depãºi rezistenþele. Aceastã înþelegere a puterii îl
situeazã nu departe de Johan Galtung, care aºeazã, din punct de vedere conceptual, puterea ºi forþa la
acelaºi nivel. Teoreticienii principali ai ºcolii realiste, Hans J. Morgenthau, Georg Schwarzenberger,
Edward Hallet Carr, Raymond Aron, ºi numeroºii lor adepþi, îndeosebi din SUA, acordã o atenþie
deosebitã elementului economic al puterii.
Din perspectiva lor, societatea internaþionalã este structuratã asimetric din punct de vedere eco-
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nomic, ceea ce determinã apariþia unor conflicte majore între centru ºi periferie. În concepþia lor,
conflictele actuale sunt fundamentate economic ºi apar între polii antagonici de putere ai sistemului
internaþional. Eliminarea lor este posibilã fie prin schimbarea structurii economiei mondiale, fie prin
decuplarea periferiei de la piaþa capitalistã dezvoltatã. În centrul interesului lor se aflã relaþiile putere 
conflict, ca o permanentã provocare pentru politica de securitate ºi de asigurare a pãcii.
În condiþiile în care competiþia internaþionalã se manifestã paºnic în diferite domenii, este dificilã
aprecierea puterii statelor în mod absolut. În plus, potenþialul de putere al statelor poate fi pus în valoare,
poate fi multiplicat printr-o participare activã la reconfigurarea sistemului de relaþii internaþionale,
acþionând din interiorul unor alianþe, grupãri regionale, comunitãþi economice etc. Sistemul de coordonate
corespunzãtor nu rãmâne fãrã influenþe asupra raporturilor de putere, astfel încât interdependenþele
asimetrice (Keohane/Nye) apar întotdeauna ca un caz-regulã.
Analiºtii interdependenþelor (Robert Keohane, Joseph Nye, James N. Rosenau, Karl Kaiser, ErnstOtto Czempiel) au tendinþa de a nu mai studia în mod predominat puterea în câmpul politicii de securitate,
ci de a aborda, integral, spectrul în care statele îºi exercitã influenþa sau sunt supuse influenþei ºi
constrângerilor exercitate de alte state. Interdependenþele naturale, pluriforme, tot mai accentuate, dintre
statele care compun sistemul internaþional contemporan au ca urmare creºterea susceptibilitãþilor ºi
vulnerabilitaþilor individuale, însã, în acelaºi timp, mãresc ºansele actorilor respectivi de a-ºi promova
propriile interese prin influenþarea ºi manipularea comportamentului altor state.
ªcoala neorealistã distinge cazuri în care influenþa unor state asupra altora nu este planificatã,
deliberatã. În consecinþã, aceasta nu se concretizeazã prin exprimarea clarã a unor obiective a cãror
realizare este solicitatã în mod imperativ. În primul rând, marile state, acþionând în interiorul structurilor
de putere mondiale, exercitã influenþe asupra celorlalþi actori, chiar dacã aceste influenþe nu sunt premeditate ºi nu au la bazã strategii de politicã externã formulate explicit. Sunt cunoscute ºi modalitãþile
de folosire a puterii, ca ºi a mijloacelor acesteia. Adesea este suficientã etalarea instrumentelor de forþã,
asa-numita diplomaþie coercitivã. Alteori sunt implicate în acþiune miºcãri subterane sau guerile
sponsorizate discret, dupã cum pot fi susþinute politic, material ºi financiar anumite pãrþi angajate, de
exemplu, într-un razboi civil. La fel de bine poate fi declaratã propria disponibilitate pentru acþiuni
militare cu caracter limitat sau nelimitat, desfãºurate pânã la atingerea obiectivelor urmãrite.
În secolul al XXI-lea, forþele armate, puterea economicã, subversiunea ºi propaganda, alãturi de
diplomaþia alianþelor, în combinaþii nuanþate, vor ramâne principalele instrumente de putere în sfera
relaþiilor internaþionale, folosite, cu detaºare, de statele care deþin superioritatea ºi temute de statele
aflate în inferioritate.
Kenneth Waltz este cel care a studiat contribuþia pe care o aduce teoria politicã clasicã la înþelegerea
cauzelor rãzboiului ºi la definirea condiþiilor în care rãzboiul poate fi þinut sub control sau eliminat, ca
arbitru final în conflictele dintre grupurile de oameni, în absenþa unei autoritãþi centrale. Waltz considerã
cã rãdãcina tuturor relelor este omul, deci el însuºi este rãdãcina rãului numit rãzboi.$
Conform primei imagini a relaþiilor internaþionale, cauzele majore ale rãzboiului se regãsesc în
natura ºi comportamentul omului. Rãzboaiele pornesc din egoism, din direcþionarea greºitã a unor
impulsuri agresive, din stupiditate. Celelalte cauze sunt secundare ºi trebuie interpretate în lumina
acestor factori. Dacã acestea sunt cauzele fundamentale ale rãzboiului, atunci rãzboiul trebuie eliminat
prin iluminarea ºi înnobilarea oamenilor sau prin asigurarea readaptãrii lor psihosociale. Aceastã viziune
asupra cauzelor ºi remediilor a predominat în scriile marilor gânditori importanþi, de la Confucius pânã
la pacifiºtii de azi.%
În ultimii ani, în literatura occidentalã ºi cea autohtonã se poartã discuþii referitor la caracterul
conflictelor ºi rãzboaielor din lumea multipolarã. Samuel Huntington, în lucrarea sa Ciocnirea
civilizaþiilor, are drept laitmotiv urmãtoarea tezã: dacã secolul al XX-lea a fost un secol al coliziunii
ideologiilor, atunci secolul al XXI-lea va deveni un secol al coliziunii civilizaþiilor sau religiilor.
În acest context, sfârºitul rãzboiului rece este privit ca un hotar istoric între lumea veche, dominatã
de contradicþii naþionale, ºi lumea nouã, caracterizatã prin coliziunea civilizaþiilor. Dupã sfârºitul acestuia,
cele mai importante deosebiri dintre popoare nu sunt cele de ordin ideologic, politic sau economic, ci cele
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culturale. Oamenii încep sã se identifice nu cu statul sau cu naþiunea, ci cu o formaþiune culturalã mai largã
 cu civilizaþia, fiindcã deosebirile la nivelul civilizaþiilor care s-au format de-a lungul secolelor sunt mai
esenþiale decât deosebirile dintre ideologiile politice ºi regimurile politice... Religia îi desparte pe oameni
mai mult decât apartenenþa etnicã. Poþi fi semifrancez ºi semiarab, sau chiar cetãþean al acestor douã þãri
(Franþa ºi oricare þarã arabã). Mult mai complicat este sã fii semicatolic ºi semimusulman. Analizând
evenimentele care se petrec astãzi în lume, ºi anume scandalul caricaturilor, ne dãm seama cã Huntington
a fost un clarvãzãtor, concepþiile lui descriind aproape în amãnunt mersul istoriei.&
Luând în considerare cele enuþate mai sus, observãm cã conflictul a reprezentat un subiect de interes
încã din cele mai vechi timpuri, fiind analizat din mai multe perspective: socialã, politicã, culturalã ºi
economicã. Pornind de la aceasta, putem afirma cu certitudine cã, o datã apãrut, conflictul poate evolua,
devenind un conflict internaþional, care sã afecteze interesele mai multor state sau poate chiar interese
de ordin global. Conflictele au avut întotdeauna la bazã anumite scopuri egoiste, fie cã este vorba de
dorinþa de obþinere de noi teritorii sau de autoritate, fie cã este vorba de realizarea unui capriciu sau de
demonstrarea vanitãþii personale. Principalul lucru pe care trebuie sã-l reþinem este cã, întotdeauna,
conflictele au avut urmãri dezastruoase, cu pierderi atât materiale, cât ºi umane, care sunt mult mai
grave ºi conduc la stagnarea dezvoltãrii societãþii umane.
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LEGILE COMPORTAMENTULUI ORGANIZAÞIONAL
AL PARTIDELOR POLITICE SUB ASPECTUL UNIFICÃRII
PROCESELOR POLITICE ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ
Iurie CIOCAN,
competitor
Studying the party making phenomena as the expression of the political and democratic pluralism requires a
changing of the accent from the everyday reality to the perspectives, from present to future. The tendencies that have
been manifested in the contemporary party systems and their legal way of evolution that are shaping up, can stand
for a starting point in the process of evaluation regarding the place and the role of the political parties in the
informational society.

Analiza comportamentului partidelor în comparaþie cu cel al altor tipuri de organizaþii nepolitice ne
oferã posibilitatea sã sintetizãm ºi sã ne exprimãm punctul de vedere referitor la legitãþile  unele
consacrate ºi relativ cunoscute, altele în curs de formulare ºi validare  care guverneazã viaþa
protagoniºtilor politici:
1) legea interdependenþei sistemelor de partid ºi a sistemelor electorale (M. Duverger; D. Rae)
subliniazã relaþia reciprocã de influenþare dintre sistemele electorale ºi partide sau sistemele de partide;
raport ridicat la rang de lege sociologicã de Duverger ºi dezvoltatã de Rose, V.J. Handbly ºi Loosemore;
sistemele electorale pluraliste cu circumscripþii uninominale favorizeazã sistemele bipartidiste;
reprezentarea proporþionalã ºi sistemele binominale încurajeazã multipartidismul; cu cât un sistem electoral este mai permisiv, cu atât mai mare este numãrul de partide existente; numãrul de partide este mai
mic în sistemele pluraliste, ceva mai mare în sistemele majoritare, la un nivel superior în sistemele
semipluraliste ºi atinge punctul maxim în sistemul proporþional (Duverger); toate sistemele electorale
tind sã suprareprezinte partidele mai mari ºi sã le subreprezinte pe cele mici, proces concretizat în
anumite tendinþe: toate sistemele electorale conduc la rezultate disproporþionate, reduc numãrul de
partide parlamentare în comparaþie cu numãrul efectiv de concurenþi electorale ºi favorizeazã alcãtuirea
unor majoritãþi parlamentare pentru partidele care nu beneficiazã de un suport majoritar din partea
electoratului (orice sistem electoral, dacã existã voinþã politicã, permite formarea unei majoritãþi
guvernamentale D. Rae);
2) legea de fier a oligarhiei, formulatã de R. Michels în urma observaþiilor asupra comportamentului
partidelor politice, al sindicatelor sau al altor tipuri de asociaþii ºi reiteratã mai târziu de A. Touraine;
disciplina ºi ierarhizarea, absolut necesare funcþionãrii organizaþiilor complexe, conduc inevitabil la
oligarhie  concentrarea deciziei la nivelul unui grup restrâns de persoane, a unei oligarhii birocratice,
inamovibile, care îºi perpetueazã prerogativele în structurile de conducere în virtutea profesionalismului
ºi meritelor acceptate; situaþie ce conduce la apariþia unei detorsionãri între interesele grupului conducãtor
ºi cele ale electoratului, nu întâmplãtor R. Aron, analizându-le comportamentul, suspecta partidele
politice de exces de oligarhie!, fenomen care are tendinþa sã sfârºeascã, îl completa A. Touraine, într-o
formã periculoasã de alienare politicã: partidocraþia!, anularea caracterului reprezentativ al democraþiei,
prin situarea partidelor dincolo de interesele societãþii civile, ale claselor ºi categoriilor sociale;
3) legea orbitãrii, formulatã de D. Gherea (1910), potrivit cãreia partidele mici graviteazã în jurul celor
mari, sfârºind într-o fuziune prin absorbþie cu cele din urmã (ex. Partidul Alianþa Moldova Noastrã);
4) legea motivaþiei  participarea membrilor ºi simpatizanþilor este condiþionatã ºi determinatã de
mãrimea, numãrul partidelor ºi beneficiile scontate; participarea se aflã într-o relaþie de directã
proporþionalitate cu mãrimea, numãrul partidelor competitoare ºi perspectivele de ascensiune în funcþiile
de decizie politicã sau administrativã, situaþie apãrutã în aproape toate partidele politice moldoveneºti,
migraþia politicã devenind o modã;
5) legea participãrii  gradul de mobilizare la viaþa politicã este vãzutã în funcþie atât de numãrul
partidelor, cât ºi de diversitatea ideologicã ºi doctrinarã a ofertei politice care poate sã satisfacã într-o
mãsurã apreciabilã dezideratele electoratului, fapt ce argumenteazã forþa de atracþie mai mare a
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pluripartidismului fatã de monopartidism; competiþia dintre agenþii politici nu este însã o competiþie
între ideologii, ci o luptã pentru putere; de asemenea, cristalizarea partidelor ºi manifestarea lor ca
organisme unitare ºi omogene þine mai mult de latura psihologicã, de natura convingerilor, decât de cea
teoreticã a culturii politice; lege la care S. Huntington face urmãtoarele completãri: a) fenomenele de
instabilitate politicã, numãrul loviturilor militare ºi forþa partidelor politice se aflã într-un raport de
inversã proporþionalitate. Într-o cercetare sociologicã a fenomenului evocat, Fred R. von Mehden atrãgea
atenþia asupra pericolului care ameninþã stabilitatea ºi ordinea politicã: frecvenþa loviturilor militare
variazã de la 0% (procent înregistrat de statele de tip comunist) la 11% în sistemele cu un singur partid,
45% în sistemele bipartide, 68% în sistemele pluripartide, atingând o cotã de 83% în sistemele fãrã
partide eficiente; b) stabilitatea ºi ordinea unui sistem politic sunt condiþionate ºi influenþate de nivelul
de mobilizare ºi participare politicã; sistemele unipartidiste, bipartidiste ºi cele cu partid dominant
conferã o stabilitate mai mare decât cele pluripartidiste. În opinia politologilor Arthur S. Banks ºi
Robert B. Textor (A Cross-Polity Survey, 1963), procentul oscileazã între 25% (pentru prima categorie)
ºi 85% (specific ultimului tip de sistem); c) forþa unui partid ºi a unui sistem de partide depinde atât de
nivelul de instituþionalizare, cât ºi de cel participativ. S. Huntington aprecia cã aceasta depinde de patru
factori mai importanþi: capacitatea de a supravieþui a fondatorilor ºi a celor care l-au condus la succes;
complexitatea ºi profunzimea organizaþionalã; gradul de identificare ºi loialitate a activiºtilor ºi liderilor
faþã de partid, cu idealurile ºi obiectivele fundamentale ºi colaterale ale acestuia; flexibilitatea, capacitatea
de a-ºi schimba funcþia de reprezentare. Partidele politice necesitã o sintezã între participare ºi organizare;
partidele ºi sistemele de partide care reuºesc sã combine mobilizarea cu organizarea reconciliazã de
fapt modernizarea cu dezvoltarea politicã. În timp ce parlamentele reprezintã, partidele politice
mobilizeazã poporul ca suveran al puterii de stat. Forþa de mobilizare a partidelor politice este determinatã
de prezenþa la vot a cetãþenilor, indicator care ilustreazã forþa ºi capacitatea organizatoricã a partidelor
politice. Gradul de participare la vot exprimã elocvent nivelul puterii partidelor politice, posibilitatea
lor de mobilizare. Cu cât partidele implicate în alegeri sunt mai puternice, au o bazã de masã mai mare,
cu atât prezenþa cetãþenilor la vot va fi mai mare. Prezenþa electoratului la urne, în proporþie de 90% în
þãrile comuniste, 80% în þãrile occidentale, 60% în SUA, cca 50 % în statele în tranziþie, relevã importanþa
pe care o acordã partidele aspectelor organizatorice. Din aceastã perspectivã, convingerea lui S. Huntington cã partidele constituie mai mult baza stabilitãþii decât a instabilitãþii este rezonabilã ºi susþinutã
de realitate. O concluzie se impune: atât schimbarea, cât ºi stabilitatea unui sistem politic trebuie cãutate
în prezenþa ºi activitatea concretã a partidelor politice;
6) legea adaptãrii funcþionale (S. Huntington)  durata existenþialã ºi funcþionalã a unui partid este
direct proporþionalã cu posibilitatea sa de a-ºi schimba funcþia de reprezentare, de a-ºi moderniza suportul
sociologic atât în actul guvernãrii, cât ºi în cel al opoziþiei; un partid incapabil de mobilitate sociologicã
ºi ideologicã nu poate obþine mai multã putere, îºi pierde din atributele de instituþie politicã eficientã în
faþa altuia care este mai mobil ºi apt de a se adapta la imperativele schimbãri, la cerinþele de a se
identifica cu un alt electorat;
7) legea lui Toffler  indiferent de numãrul sau culoarea competitorilor, într-o campanie electoralã
va ieºi invariabil un singur câºtigãtor: o birocraþie de partid. Politicienii au fost ºi rãmân prizonierii
sistemului lor; de fapt, birocraþii sunt cei care conduc esenþialmente toate guvernele de zi cu zi ºi
adoptã majoritatea covârºitoare a deciziilor atribuite preºedinþilor ºi prim-miniºtrilor. Birocratismul,
definit de M. Weber ca fiind necesar funcþionãrii mecanismului social-politic modern, a fost oarecum
justificat ºi eternizat de aprecierile ulterioare ale altor gânditori. Soluþia, o guvernare efectivã de cãtre
oameni politici profesionisti", ne-o oferã, paradoxal, însuºi autorul citatului;
8) legea programelor politice  puterea se câºtigã cu un program electoral de stânga ºi se pierde cu
un program de guvernare de dreapta sau, cum remarca cineva: partidele trãiesc prin misticã ºi dispar
prin activitatea desfãºuratã;
9) legea legitimitãþii  partidele se legitimeazã mai degrabã prin performanþele guvernãrii decât prin
legalitatea formalã, iar legitimitatea liderilor substituie, se identificã cu legitimitatea partidelor;
10) legea imitaþiei (formulatã de G. Tarde)  sub raport doctrinar ºi organizatoric, partidele
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contemporane n-au adus nimic spectaculos, ºi astãzi, cu mici nuanþe, vorbim de aceleaºi orientãri ºi
atitudini politice: poziþionarea stânga/dreapta constituie încã indicatorul cu cea mai mare capacitate
predictivã ºi de structurare a votului alegãtorilor; imitaþia este tot atât de veche ca ºi partidele; Sistemele
noastre politice  observa A. Toffler (în Al treilea val, 1983)  sunt copiate dupã modelele inventate
înainte de naºterea marii industrii; deosebirile constau în accentuarea interferenþelor de conþinut mergând
pânã la convergenþã, iar politica, indiferent de natura sa, s-a transformat într-o industrie profitabilã
pentru cercurile conducãtoare, schimbând politica dintr-o vocaþie într-o adevãratã profesie; nu se mai
trãieºte pentru politicã, ci din politicã;
11) legea diversificãrii ºi integrãrii  evoluþia partidelor, sub aspect organizatoric ºi doctrinar, a avut
loc de la simplu la complex, de la monopartidism la bipartidism ºi multipartidism, de la concepþii bine
individualizate, care personalizau dreapta, stânga ºi centrul, la o convergenþã de tip ideologic, nu
numai instituþionalã; criteriile tradiþionale nu mai sunt operante; astãzi, cu greu mai putem distinge
partidele din punct de vedere doctrinar; fiecare partid s-a inspirat de la celelalte partide ºi ºi-a integrat
în propriile programe politicile, dezideratele de succes verificate; astfel, avem partide de dreapta care
promoveazã politici sociale de inspiraþie socialistã sau social-democraticã ºi, deopotrivã, partide de
stânga sau de centru-stânga care sunt promotoare ale unor politici economice de tip liberal; tendinþa
generalã a fenomenului politic, susþinea Gh. Iancu, o constituie orientarea multipartidistã dublatã de
doctrina convergenþei sistemelor#; barierele ideologice dintre partide s-au estompat, ºi-au pierdut
semnificaþia, singura ideologie care rezistã timpului o constituie lupta pentru putere;
12) legea autoritãþii  cu cât gradul de recunoaºtere socialã a partidelor este mai mare, cu atât poziþia
lor dominantã în peisajul politic va descuraja eventualele resurse de contestare, de conflict social ºi,
evident, va genera o stabilitate mai mare în societate$;
13) legea concurenþei ºi competiþiei  este vitalã pentru existenþa, dezvoltarea ºi conservarea partidelor
politice; lipsa de competitivitate politicã conduce la stagnarea sistemului, la apariþia totalitarismului, la
dezinteres pentru modernizare, pentru înnoire doctrinarã; devine un criteriu important de clasificare a
partidelor în concepþia lui M. Duverger sau G. Sartori; când partidele aflate în viaþa politicã limiteazã
regimurile alternative, în prim plan fiind proiectatã competiþia dintre partidele democratice ºi cele
nedemocratice; partidele, ºi nu preferinþele indivizilor, limiteazã opþiunile electoratului prin constrângerile
severe ale ofertei politice, alegãtorul fiind nevoit sã aleagã dintre puþinele alternativele pe care i le oferã
elita institutionalizatã%;
14) legea compatibilitãþii doctrinare ºi programatice  partidele participã la o guvernare de coaliþie în
virtutea unor principii: afinitãþi ideologice, compatibilitate doctrinarã ºi programaticã, interese conjuncturale parþial comune. O reacþie politicã corectã faþã de aceastã situaþie presupune luarea în considerare ºi
corelarea axiomelor politicii formulate de L. Lowel (guvernele de coaliþie au o duratã scurtã de viaþã în
comparaþie cu cabinetele monopartidiste. Cazul guvernului Ion Sturza, susþinut de coaliþia ADR);
15) legea scientismului  deplasarea de accent de la aspectul ideologic spre cel ºtiinþific; partidele se
nasc din doctrine (sunt construcþii organizaþionale fundamentate doctrinar, ideologic), dar supravieþuisc
prin ºtiinþã (întreþinerea mecanismului funcþional necesitã recurgerea la ºtiinþã, accentuarea profesionalizãrii activitãþii de partid); un partid rezistã pe scena politicã nu numai prin loialitatea ºi entuziasmul
membrilor, convingeri ideologice ºi militantism, ci, îndeosebi, prin competenþa reprezentanþilor acestuia,
prin capacitatea lor de a rezolva probleme cu un ridicat grad de complexitate ºi dificultate; recrutarea
membrilor de partid se face, remarca P. Bréchon (în Partidele politice), pe baza criteriului competentei;
sarcinile fiind încredinþate specialistilor&;
16) legea entropiei  partidele, din punct de vedere istoric (evolutiv), apar ca organizaþii de cadre ºi
sfârºesc prin a fi partide de masã, ele evolueazã de la simplu la complex ºi eterogen, de la practicarea
unor criterii selective la cele lipsite de discernãmânt axiologic; aspect ce marcheazã începutul disoluþiei
partidelor, chiar al dispariþiei lor de pe scena politicã.
Cunoaºterea acestor legitãþi permite formularea unor aprecieri cu valoare epistemologicã ºi practicã
privind evoluþia ºi destinul fenomenului partidist în perspectiva trecerii omenirii la societatea informaþionalã.
Perpetuarea fenomenului partidist în lumea viitorului este susþinutã de numeroºi teoreticieni cu
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urmãtoarele argumente: democraþiile nu pot exista fãrã partide politice, democraþiile mai vechi sau mai
noi sunt regimuri de partide (Kelsen); un regim fãrã partide este un regim conservator (M. Duverger);
un regim antipartid este un regim reacþionar, iar un stat fãrã partide devine un stat antipartid (S. Huntington); partidele îndeplinesc sarcini sociale ºi politice pe care nici un alt tip de organizaþie nu are
capacitatea de a le rezolva: menþin consensul, coordoneazã personalul politic, sondeazã opiniile cetãþenilor
ºi le prezintã în mod responsabil, mediazã, filtreazã, prelucreazã ºi simplificã problematica formulatã
de cetãþeni, uºureazã munca administraþiei (Pizzorno)'. Partidele, conchidea Pasquino G., rezistã pentru
cã indiferent dacã sunt la guvernare sau în opoziþie, sunt garanþi ai multor schimbãri politice, în sistemele
în care, dupã terminarea confruntãrii ideologice, apare posibilã negocierea intereselor.
Practica ultimilor ani de activitate politicã a Parlamentului European denotã faptul cã, în limitele
atribuþiilor stipulate de dreptul comunitar, cadrul activitãþii legislative, motivarea votãrii s-au deplasat
de la principiul teritorial (când europarlamentarii promovau ideile statelor de provenienþã) spre principiul
partidist (când iniþiativele sunt susþinute de cãtre parlamentarii din diferite state comunitare pe baza
afilierii partidiste. De exemplu, socialiºtii francezi voteazã solidar cu cei din Spania, Italia ºi Grecia).
Acest consens s-a fundamentat îndeosebi dupã 1978, o datã cu alegerile directe ale europarlamentarilor
de cãtre electorat.
În calitate de concluzie putem menþiona cã partidele politice din spaþiul european, în activitatea lor, au
depãºit frontierele statelor naþionale ºi îºi consolideazã eforturile anume pe bazã doctrinarã, ceea ce va
conduce, în final, la cristalizarea unor partide europene unite, care vor fi reprezentate în toate statele
membre ale comunitãþii europene ºi care, la rândul lor, vor reprezenta politic interesele afinilor lor din
diferite state.
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POZIÞIA STATELOR NEUTRE ÎN PROCESUL
DE INTEGRARE EUROPEANÃ ÎN MATERIE DE SECURITATE
Olga DORUL,
magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova
Les termes „intégration” et sécurité” ont été revendiqués par plusieurs universitaires et praticiens. Pour
que l’éternel débat sur la sécurité européenne, où intégration signifiait seulement coopération internationale,
laisse la place à celui sur l’intégration politique de l’Europe, il faut donc que convergent des courants de
pensée différents depuis toujours. Les problèmes posés par les pays neutres ne résident pas tant dans l’adhésion
de ces derniers à l’idée de coopération structurée mais plutôt dans la possibilité d’appliquer la clause
d’assistance mutuelle, qui implique que tous les pays européens fournissent une participation militaire, dès
lors que l’un d’entre eux est agressé.

Astãzi, în momentul aderãrii la Uniunea Europeanã, este necesarã incorporarea integralã a acquisului comunitar. Aderarea va fi posibilã ºi prin participarea activã la realizarea obiectivului final al
Comunitãþii, care este o uniune cu o evidentã dimensiune politicã. Astfel, Actul Unic European, semnat
la Luxemburg în 1986, subliniazã expres importanþa unei cooperãri mai strînse între statele membre pe
marginea chestiunii securitãþii europene, cooperare care ar putea sã conducã la o politicã externã comunã.
În opinia multor autori, statutul de neutralitate vine în contradicþie cu obligaþiile respective. Scopul
prezentului studiu este de a demonstra teza cã statutul de neutralitate permanentã a statului nu contravine
calitãþii de membru al Uniunii Europene.
Pe durata existenþei sale Uniunea Europeanã a realizat însemnate progrese în vederea creãrii pieþei ºi
monedei unice, însã domeniul politicii strãine ºi securitãþii comune nu a cunoscut o asemenea dezvoltare.
Astãzi politica europeanã de securitate ºi apãrare care face parte din politica externã ºi de securitate
comunã are trei dimensiuni: ajutorul umanitar, gestionarea crizelor militare ºi a celor civile, numite
misiuni de Petersberg, ºi prevenirea conflictelor. Practica demonstreazã cã o direcþie a politicilor de
apãrare ºi securitate o constituie ºi operaþiunile de menþinere a pãcii susþinute de cãtre Uniunea Europeanã.
Crizele apãrute dupã rãzboiul rece în Balcani, Afganistan, Irak au demonstrat necesitatea ca Europa
sã devinã o autoritate politicã capabilã sã se impunã în procesul de gestionare a conflictelor apãrute.
La nivel comunitar, este clar cã aderarea unor state precum Austria ºi Elveþia are/va avea consecinþe
asupra neutralitãþii lor, mai ales din cauza faptului cã toate statele membre, afarã de Irlanda, fac parte
din Alianþa Atlanticã. În acest context apare întrebarea: în ce mod, în cazuri precum conflictul cu
privire la insulele Falkland, statele neutre ar putea sã-ºi asume obligaþiile ce decurg din neutralitate,
adicã sã trateze beligeranþii imparþial ºi sã aplice sancþiuni economice contra Argentinei?
La momentul apariþiei Comunitãþilor Europene, aspiraþiile Suediei, Elveþiei ºi Austriei de a avea
acces pe piaþa comunã au iscat discuþii aprinse. Astfel, întîlnind o ripostã înverºunatã a susþinãtorilor
neutralitãþii ºi independenþei statelor lor, adepþii aderãrii la Comunitatea Economicã Europeanã (CEE)
au declarat cã nu este vorba de o aderare deplinã a statelor neutre la Piaþa comunã, ci doar de o participare
la ea în forma aºa-numitei asociaþii, care nu ameninþã neutralitatea ºi este pe deplin compatibilã cu ea.
Aceastã soluþie a fost propusã la sfârºitul lunii octombrie a anului 1961 la Conferinþa miniºtrilor afacerilor
externe ai Austriei, Elveþiei ºi Suediei.
Totodatã, la finele anului 1962, ziarul La Suisse scria: Participarea Elveþiei în CEE se echivaleazã
încercãrii de a uni focul ºi apa, CEE ºi Elveþia. De altfel, incompatibilitatea aderãrii la CEE a fost
recunoscutã ºi de liderii statelor neutre. Astfel, într-un discurs þinut în martie 1963 la o conferinþã de
presã, prim-ministrul Suediei Taghe Erlander a declarat cã þara sa considerã inacceptabilã intrarea în
Piaþa comunã cu drepturi depline de membru, deoarece acest fapt ar fi incompatibil cu politica de
neutralitate promovatã [1, p.163-164].
La rîndul ei, Uniunea Sovieticã era categoric împotriva aderãrii statelor neutre, îndeosebi a Austriei,
la CEE, motivînd cã o astfel de aderare ar fi inerentã coparticipãrii la acþiunile Blocului Nord-Atlantic
agresiv, prin urmare statul neutru nu-ºi va putea pãstra statutul de neutralitate, deoarece nu va mai fi
independent în realizarea politicii sale externe ºi interne [1, p.165].
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În literatura de specialitate din secolul trecut era rãspînditã ideea cã statul neutru poate încheia
tratate care sã reglementeze interesele economice, morale ºi materiale, însã cu condiþia de a nu-ºi lega
soarta de un alt stat, pentru a nu ajunge la unificarea instituþiilor lor [2].
În acest sens, Convenþiile de la Haga din 1907 cu privire la drepturile ºi obligaþiile statelor neutre în
caz de rãzboi prevãd cã statele neutre sînt obligate sã aibã faþã de toate statele beligerante o atitudine
egalã, nediscriminatorie.
Bineînþeles, a dezvolta sau nu relaþii economice cu un anumit stat sau grup de state este opþiunea
statului neutru, comerþul cu beligeranþii fiind un drept, ºi nu o obligaþie a statelor neutre.
Nu trebuie neglijat faptul cã organizaþiile sau acordurile regionale trebuie sã urmãreascã scopul
nobil de a asigura pacea ºi securitatea statelor mari ºi mici ºi lor nu poate sã le fie indiferentã ideea
neutralitãþii permanente a statelor. Din aceste considerente statelor permanent neutre nu poate sã le fie
refuzatã admiterea în astfel de organizaþii pe motivul cã ajutorul lor în caz de luptã contra agresiunii va
fi limitat.
Pornind de la cele menþionate mai sus ºi fãcînd referinþã la problema incompatibilitãþii statutului de
neutralitate cu calitatea de membru al Uniunii Europene, pot fi identificate patru soluþii:
1. Statele membre ale Uniunii ar putea sã acorde statelor neutre un statut special.
2. Este posibilã negocierea unei rezerve de neutralitate.
3. Anumite soluþii pot fi formulate în baza articolului 224 (actualul articol 297) al Tratatului cu privire
la Comunitatea Europeanã, semnat la Roma în 1957. Aceastã dispoziþie vizeazã mãsurile pe care un stat
membru poate fi chemat sã le întreprindã pentru a face faþã angajamentelor contractate în scopul menþinerii
pãcii ºi securitãþii internaþionale. Or, conform anumitor juriºti, în special celor din Austria, neutralitatea
este un statut care contribuie la menþinerea pãcii. Prin urmare ar trebui sã fie posibil ca un stat neutru sã
utilizeze aceastã argumentare pentru a nu se asocia sancþiunilor economice comunitare.
4. În sfîrºit, anumiþi autori invocã uneori vestitul compromis de la Luxemburg din ianuarie 1966
pentru a susþine cã un stat neutru ar putea în orice moment sã se opunã unei mãsuri pe care o va considera
contrarã statutului sãu, chiar dacã este vorba de o decizie susceptibilã sã fie adoptatã cu majoritatea.
Pentru a dezvãlui cadrul complet al problemei examinate, în continuare expunem în ordine cronologicã
evoluþia ideii integrãrii europene în materie de securitate.
În perioada 1945-1954 discuþiile cu privire la securitatea naþionalã se rezumau la ideea depãºirii
independenþei suverane a statelor. În acelaºi timp, ideile lui Jean Monnet, care au permis avansarea dezvoltãrii
instituþiilor europene între cei ªase în domeniul economic, au fost preluate ºi în materie de securitate prin
semnarea în anul 1952 a Tratatului cu privire la Comunitatea Europeanã a Apãrãrii (CEA). Dacã acest
acord ar fi cunoscut o realizare în practicã, el ar fi dus inevitabil la crearea unei armate europene integrate
la nivel de diviziuni, cu uniformã comunã, cu o structurã de comandament unificatã, cu un sistem de
producere ºi achiziþie a armamentului unificat ºi o combinare a autoritãþilor supranaþionale ºi
interguvernamentale care ar reflecta Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului [3].
În 1954  1962, dupã refuzul Adunãrii naþionale franceze de a ratifica Tratatul CEA ºi semnarea
anterioarã a Acordurilor care au permis intrarea Germaniei de Vest în Organizaþia Tratatului Nord-Atlantic (NATO), ideea unei cooperãri ºi autonomii europene în materie de securitate a fost, practic, datã uitãrii.
În anii 1962  1968 americanii au iniþiat o campanie puternicã pentru a transforma Alianþa Atlanticã
în interesul sãu, într-un parteneriat mai echitabil, inventînd metafora existentã ºi în prezent, ºi anume 
pilonul european.
În 1968-1978, dupã ce Raportul Harmel a dat Alianþei o nouã orientare, agreatã de toþi, cooperarea
ºi autonomia europeanã în materia securitãþii au ridicat problema acordãrii Europei a posibilitãþii sã-ºi
exprime ferm poziþia în afacerile ce þin de competenþa NATO.
Evenimentele ce au avut loc în perioada 1978-1987 ºi anume: declaraþiile fãcute de SUA cu privire
la bomba cu neutroni, invazia URSS în Afganistan, rãzboiul rece, au acordat o nouã dimensiune
ponderii politice a Uniunii Europei Occidentale în calitatea sa de instanþã de reflectare a intereselor
europene de securitate. Dacã pînã în momentul respectiv Uniunea Europeanã nu avea atribuþii în materie
de securitate, atunci prin Tratatul de la Amsterdam din 1997 a fost consfinþitã competenþa Consiliului
european de a defini principiile unei politici de securitate comunã.
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Definirea progresivã a unei politici de apãrare comunã a statelor membre ale Uniunii Europene a
fost introdusã prin articolul 17 al Tratatului cu privire la Uniunea Europeanã, semnat la Maastricht în
anul 1992. Totodatã, prevederea respectivã a fost realizatã doar în decembrie 1999, ca urmare a summitului
franco-britanic de la Saint-Malo. În timpul acestei întruniri guvernul Regatului Unit a precizat cã iniþiativa
europeanã de securitate ºi apãrare trebuie conceputã ca o parte componentã a Alianþei Nord-Atlantice ºi
cã statele membre ale Uniunii Europene vor putea avea, pe aceastã cale, o influenþã asupra deciziilor
Alianþei. Totodatã, discordanþele dintre statele neutre ºi cele membre ale Alianþei Atlantice în cadrul
UE au persistat, în pofida faptului cã douã din cele patru state neutre ale UE, Finlanda ºi Suedia,
coopereazã în fapt cu Alianþa ºi au reacþionat pozitiv la propunerile de la Saint-Malo [4].
Dupã consacrarea politicii strãine ºi de apãrare comunã în Tratatul de la Maastricht a izbucnit conflictul
în fosta Iugoslavie. Uniunea Europeanã a încercat fãrã succes sã-ºi propunã bunele oficii în vederea
reglementãrii diplomatice a conflictului. Lipsite de o capacitate de intervenþie europeanã, statele membre
ale Uniunii n-au putut decât sã intervinã în cadrul forþelor de menþinere a pãcii a ONU ºi apoi, sub
comandamentul SUA, în cadrul unei forþe a NATO  acesta a fost cazul Bosniei ºi Herþegovinei în
Kosovo ºi fostei Republici Iugoslave a Macedoniei [5]. Astfel, lecþia conflictelor din Balcani a fost
însuºitã. Din acel moment Uniunea a acþionat atît în sfera diplomaþiei, cît ºi în materie de securitate.
Ulterior, Consiliul European de la Helsinki (10-11 decembrie 1999) fixeazã drept obiectiv global
posibilitatea de a detaºa timp de un an pînã la 60 000 persoane. Aceasta însã nu presupune faptul cã
forþele armate naþionale vor fi substituite cu o nouã forþã armatã europeanã (Euroforþe).
În cadrul summitului de la Feira (iunie 2000) au fost definite cele patru direcþii civile ale politicii europene
comune în materie de securitate ºi apãrare: poliþie, protecþie civilã, administraþie civilã ºi stat de drept.
Ulterior, Consiliul european de la Nice (7-9 decembrie 2000) a decis crearea organelor permanente:
- Comitetul politic ºi de securitate: compus din reprezentanþi naþionali, care urmãreºte evoluþia situaþiei
internaþionale, contribuie la definirea politicilor ºi supravegheazã realizarea lor în practicã;
- Comitetul militar al Uniunii Europene: compus din ºefii statelor-majore ale forþelor armate, care
are rolul de consilier militar al Comitetului politic ºi de securitate;
- Statul-major al Uniunii Europene, care îndeplineºte funcþii de reacþionare rapidã, planificare
strategicã ºi evaluare.
La 29 octombrie 2004 a fost finisatã redactarea Constituþiei Europene. În ce priveºte cooperarea
statelor membre la UE în materie de securitate ºi apãrare comunã, evidenþiem urmãtoarele aspecte.
Politica Comunã de Securitate ºi Apãrare presupune conferirea UE a unei capacitãþi operaþionale.
Totodatã, se prevede posibilitatea angajãrii UE în misiuni de menþinere a pãcii, de prevenire a conflictelor,
în consolidarea securitãþii internaþionale în afara Uniunii.
Elementele de noutate aduse de proiectul de Tratat constituþional, prin raportare la dispoziþiile
Tratatului de la Nisa, constau în conturarea progresivã a unei politici de apãrare comunã, ceea ce
presupune, practic, convenirea unei clauze de alianþã militarã (similarã articolului 5 din Tratatul
Atlanticului de Nord); decizia va fi luatã de Consiliul European, în unanimitate, care va recomanda
statelor membre adoptarea acestei decizii în conformitate cu dispoziþiile constituþionale interne. Totodatã,
paragraful 7 al articolului 41 stabileºte posibilitatea creãrii unei forme intermediare de cooperare în
domeniul apãrãrii, asemãnãtoare unei clauze de alianþã: dacã un stat membru este victima unei agresiuni
armate pe propriul teritoriu (în Tratatul Atlanticului de Nord  atac armat), celelalte state participante la
cooperare vor acorda ajutor ºi asistenþã prin toate mijloacele aflate la dispoziþia lor, în conformitate cu
articolul 51 din Carta ONU (referitor la dreptul individual sau colectiv la autoapãrare).
Astfel, pentru prima datã, principiul unui destin comun de securitate este afirmat între statele membre
ale Uniunii Europene, iar apãrarea, care a fost exclusã la originile construcþiei europene ca urmare a
eºecului Comunitãþii Economice pentru Apãrare, a devenit nucleul reglementãrilor Tratatului de instituire
a unei Constituþii pentru Europa [6].
Articolele 40 ºi 201 ale Constituþiei europene stipuleazã principiul unanimitãþii deciziilor în materie de
securitate ºi apãrare. Asemenea Consiliului de Securitate al Naþiunilor Unite, UE nu dispune de mijloace
pentru a obliga unul din membrii sãi sã participe contrar voinþei sale la o operaþiune de pace, sã intervinã
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într-un conflict armat sau sã trimitã forþele sale dincolo de frontiere în acest scop. Suplimentar, aceleaºi
obiective ºi aceleaºi intenþii susþin politica externã ºi de securitate a Uniunii Europene. Ambele încearcã
sã asigure pacea în lume. În acest sens UE mizeazã pe dreptul internaþional ºi multilateralism. Este necesar
sã remarcãm faptul cã dispoziþia articolului 40 reaminteºte: politica Uniunii în sensul prezentului articol
nu afecteazã criteriul specific al politicii de securitate ºi apãrare a anumitor state membre. Fãrã a utiliza
în mod expres cuvîntul neutralitate, aceastã menþiune constituie o referinþã clarã la conceptul de
neutralitate, deoarece a fost inseratã la insistenþa statelor europene neutre [7].
Constituþia instituie ºi clauza de solidaritate: dacã un stat membru este victimã a unui atac terorist
sau a unei catastrofe naturale, Uniunea mobilizeazã toate instrumentele de care dispune, inclusiv cele
militare, pentru a acorda asistenþã acestui stat pe teritoriul ºi la solicitarea autoritãþilor acestuia (art. 43).

Practica internaþionalã în materie
În vederea elucidãrii subiectului propus, este logic sã examinãm situaþia Elveþiei, care reprezintã
modelul clasic al neutralitãþii permanente. Neutralitatea permanentã a acestui stat are rãdãcini profunde
în conºtiinþa naþionalã. Ea stã, fãrã îndoialã, la baza refuzului majoritãþii poporului elveþian de a adera
la UE ºi, în trecut, la ONU. Mai mult ca atît, Elveþia corespunde astãzi tuturor standardelor Uniunii
Europene, însã în timpul apropiat anume statutul de neutralitate permanentã va constitui impedimentul
principal pentru aderarea la UE.
În ce priveºte relaþiile cu Uniunea Europeanã, Elveþia a încheiat cu aceasta acorduri bilaterale, care însã
nu au tangenþã cu statutul sãu de neutralitate, deoarece nu prevãd o cooperare militarã. Lucrurile ar fi
diferite dacã ar fi vorba de aderare. Consiliul federal s-a exprimat de mai multe ori referitor la chestiunea
neutralitãþii ºi aderarea la UE, de exemplu în Raportul din 1992 cu privire la chestiunea aderãrii Elveþiei
la Comunitatea europeanã, precum ºi în Raportul cu privire la integrare din 1999. În acest ultim raport
Consiliul a menþionat: Uniunea Europeanã nu este o alianþã de defensivã militarã. Prin urmare, aderarea
la Uniunea europeanã nu va crea nicidecum obligaþia juridicã de a adera în viitor la o comunitate militarã.
Aceastã afirmaþie a fost confirmatã ºi în proiectul Constituþiei europene. Or acest proiect continuã prevederile
Tratatului de la Nice care a instituit formele de cooperare în materie de politicã externã, politicã de apãrare
ºi politicã de securitate comunã. Acesta confirmã, între altele, rolul Uniunii în prevenirea conflictelor ºi
menþinerea pãcii, care se extinde la angajamentele armate în cadrul gestionãrii crizelor, precum ºi la
operaþiunile de restabilire a pãcii sau de stabilizare a situaþiei dupã un conflict. Consiliul stipuleazã: Statele
membre sprijinã activ ºi fãrã rezerve politica externã ºi de securitate comunã a Uniunii Europene într-un
spirit de loialitate ºi solidaritate mutualã ºi respectã actele adoptate de uniune în acest domeniu. Ele se
abþin de la orice acþiune contrarã intereselor Uniunii în acest domeniu. Ele se abþin de la orice acþiune
contrarã intereselor Uniunii sau susceptibile sã aducã prejudiciu eficacitãþii sale.
Pornind de la cele menþionate mai sus, în mãsura în care neutralitatea permanentã ºi armatã a Elveþiei
permite sã fie menþinutã independenþa ºi credibilitatea sa, ea continuã, împreunã cu alte state europene
neutre, sã contribuie la stabilitatea politicã ºi la echilibrul Europei. În aceste condiþii nu existã, în opinia
Consiliului federal, nici un motiv imperios de a da o nouã orientare politicii externe a Elveþiei, de
exemplu prin aderarea la Uniunea Europeanã. Mai mult ca atît, începînd cu anul 2002, Elveþia este stat
membru al Organizaþiei Naþiunilor Unite, iar Carta ONU este mai suplã decît Tratatul de la Roma ºi
nimic nu pare sã oblige un stat neutru sã participe la sancþiuni militare. În ce priveºte sancþiunile economice
decise de Consiliul de Securitate, pare posibilã gãsirea, în majoritatea cazurilor, a unei soluþii conforme
cu statutul de neutralitate.
Adepþii aderãrii Elveþiei la Uniunea Europeanã expun urmãtoarele argumente în favoarea tezei cã
statutul de neutralitate permanentã nu contravine calitãþii de membru al UE:
În primul rînd, Constituþia europeanã stipuleazã expres primatul dreptului internaþional public ºi al
sistemului de securitate colectivã al Organizaþiei Naþiunilor Unite. În aceastã parte, ea coincide cu
înþelegerea dreptului pãcii ºi securitãþii. De altfel, Înaltul Reprezentant al UE Javier Solana a afirmat
într-un interviu recent: Noi nu sîntem activi în chestiuni de rãzboi, noi facem pace. ªi a continuat:
Existã situaþii, cum ar fi trimiterea de trupe, în care noi nu putem constrînge un stat membru printr-o
decizie majoritarã. Astfel, politica de neutralitate a Elveþiei este prin sine eurocompatibilã.
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În al doilea rînd, anumite state neutre, cum sunt Austria, Suedia (neutralitate tradiþionalã), sînt deja
membre ale Uniunii Europene ºi au putut sã semneze tratatul constituþional fãrã sã renunþe la neutralitate.
Definind viitorul politicii de apãrare comunã, dispoziþia constituþionalã a UE conþine o clauzã care þine
cont de statutul special al statelor neutre. În aceste condiþii, Elveþia ar putea sã facã referire la statutul
sãu de stat neutru în cadrul eventualelor negocieri de aderare.
Soluþia pe care o propunem dilemei în cauzã constã în reducerea aspectelor militare ale securitãþii,
ceea ce va permite statelor neutre sã joace un rol decisiv în construcþia europeanã fãrã a abandona
neutralitatea. Ne exprimãm speranþa cã, la data intrãrii în vigoare a Tratatului ce instituie o Constituþie
pentru Europa, aceste discordanþe prezente la momentul de faþã între obligaþiile impuse de statutul de
neutralitate ºi calitatea de membru la Uniunea Europeanã vor dispãrea, dupã exemplul ONU. Or noul
sistem de securitate regionalã, propus în anul 2004, a preluat chintesenþa sistemului universal de securitate
colectivã instituit în 1945.
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TRIBUNA DISCUÞIONALÃ
ÊÀÊ ÝÒÎ ÄÅËÀËÎÑÜ Â ÒÐÅÒÜÅÌ ÐÅÉÕÅ
Ñàìñîí ÌÀÄÈÅÂÑÊÈÉ
Ñóùíîñòíîé ÷åðòîé äåìîêðàòè÷åñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ, êàê èçâåñòíî, ïðèíöèï
îáðàòíîé ñâÿçè. Ïðàâÿùèå ýëèòû îòñëåæèâàþò íàñòðîåíèÿ â îáùåñòâå è ó÷èòûâàþò èõ ïðè âûðàáîòêå
(êîððåêòèðîâêå) ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. Èíäèêàòîðàìè îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé ñëóæàò ðåçóëüòàòû
âûáîðîâ, îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è ò.ä. À âîçìîæíîñòü îòêðûòîãî ïðîÿâëåíèÿ íàñòðîåíèé
îáåñïå÷èâàåòñÿ ñâîáîäîé ñëîâà, ïå÷àòè, ñîþçîâ, ñîáðàíèé è äåìîíñòðàöèé, ðåàëüíîé ìíîãîïàðòèéíîñòüþ, ïðîâåäåíèåì àëüòåðíàòèâíûõ âûáîðîâ è ïð.
Â òîòàëèòàðíûõ ñèñòåìàõ, ãäå ñâîáîäû äîñòóïà ê èíôîðìàöèè è ñâîáîäû âûðàæåíèÿ ìíåíèé íå
ñóùåñòâóåò, íå ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ è ïëþðàëèñòè÷íîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Îäíàêî ïðàâèòåëè
è òàì õîòÿò çíàòü, ÷òî äóìàþò óïðàâëÿåìûå î íèõ è îá èõ ïîëèòèêå.
Ïîòðåáíîñòü â òàêîãî ðîäà èíôîðìàöèè îùóùàëè è ðóêîâîäèòåëè íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè. Íåñìîòðÿ
íà ìàññèðîâàííóþ ïðîïàãàíäó, èçîùðåííóþ ñèñòåìó êîíòðîëÿ, ðåïðåññèé è ïð., èì íå óäàëîñü
äîáèòüñÿ ïîëíîé óíèôèêàöèè îáùåñòâà, àâòîìàòè÷åñêîãî îäîáðåíèÿ ëþáîé îñóùåñòâëÿåìîé ìåðû.
Ïðîÿâëåíèÿ íåäîâîëüñòâà, îòêëîíÿþùèåñÿ ìíåíèÿ è ïîâåäåíèå ïðîäîëæàëè èìåòü ìåñòî. Ïîýòîìó
çàäà÷à âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé, ðåàêöèé íàñåëåíèÿ íà ïðîâîäèìóþ ïîëèòèêó îñòàâàëàñü
âåñüìà àêòóàëüíîé.

Êòî è êàê îòñëåæèâàë íàñòðîåíèÿ â îáùåñòâå
Ñ ýòîé öåëüþ áûëà çàäåéñòâîâàíà ðàçâåòâëåííàÿ, îõâàòûâàþùàÿ âñþ ñòðàíó ñåòü ãîñóäàðñòâåííûõ,
ïàðòèéíûõ è ïîëèöåéñêèõ îðãàíîâ, ïîñòàâëÿâøèõ ðóêîâîäñòâó ðåéõà «îò÷åòû î íàñòðîåíèÿõ».
Ñðàçó æå ïîñëå ïðèõîäà íàöèñòîâ ê âëàñòè â ôåâðàëå 1933 ã. ïðóññêîå ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ
äåë îáÿçàëî ìåñòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïîëèöèè (âñêîðå ïåðåèìåíîâàííîé â ãåñòàïî)
åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâëÿòü «âñå íàáëþäåíèÿ è êîíñòàòàöèè ïîëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, âûõîäÿùèå çà
÷èñòî ìåñòíûå ðàìêè». Ïåðâûé øåô íîâîîáðàçîâàííîé ãåñòàïî Ðóäîëüô Äèëüñ óêàçûâàë, ÷òî
ñîîáùàåìàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü îáúåêòèâíîé, «íåïðè÷åñàííîé». Ïîñëå òîãî êàê ðóêîâîäñòâî
ãåñòàïî â àïðåëå 1934 ã. ïåðåíÿë Ãèììëåð, çàìåñòèòåëü ïîñëåäíåãî Ãåéäðèõ ïîòðåáîâàë îò ìåñòíûõ
îòäåëåíèé, íàðÿäó ñ «åæåäíåâíûìè ñîîáùåíèÿìè» è «ñîîáùåíèÿìè î ïðîèñøåñòâèÿõ», ê 1-ìó ÷èñëó
êàæäîãî ìåñÿöà ïðåäñòàâëÿòü îáçîðû íàñòðîåíèé íàñåëåíèÿ, ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è ñèòóàöèè â
ñôåðå áåçîïàñíîñòè. Îäíàêî ÷åðåç äâà ãîäà, â àïðåëå 1946 ã., ñîñòàâëåíèå òàêèõ îáçîðîâ ïî óêàçàíèþ
Ãåðèíãà áûëî ïðåêðàùåíî (î ïðè÷èíàõ ýòîãî ñì. äàëåå).
Ðóêîâîäèòåëè ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé â Ïðóññèè ñ ìàÿ 1933 ã. ïîñûëàëè â çåìåëüíîå ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííèõ äåë ñîáñòâåííûå îò÷åòû. Ñ èþëÿ 1934 ã. èìïåðñêèé ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Âèëüãåëüì
Ôðèê ïîòðåáîâàë, ÷òîáû èõ, íàðÿäó ñ àíàëîãè÷íûìè äîíåñåíèÿìè ìèíèñòðîâ âíóòðåííèõ äåë ïðî÷èõ
çåìåëü, íàïðàâëÿëè è åìó. Ôðèê òîæå ïðèçûâàë ïîä÷èíåííûõ äàâàòü «èñ÷åðïûâàþùóþ è äîñòîâåðíóþ
êàðòèíó», «èñêëþ÷àòü â èíòåðåñàõ íåïðèêðàøåííîé èñòèíû âñÿêèå ëè÷íûå è èíûå ñîîáðàæåíèÿ»,
«îòêðîâåííî ñîîáùàòü îáî âñåõ ñóùåñòâåííûõ â ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëå è âàæíûõ äëÿ íàñòðîåíèé â
ñòðàíå ñîáûòèÿõ». Îäíàêî ïðåäñòàâëåíèå òàêèõ îò÷åòîâ, êàê è îò÷åòîâ ãåñòàïî, â 1936 ã. íà îñíîâàíèè
óïîìÿíóòîãî ðàñïîðÿæåíèÿ áûëî ïðåêðàùåíî (èñêëþ÷åíèåì ñòàëà ëèøü Áàâàðèÿ  òàì òðàäèöèîííî
ñóùåñòâîâàëè ñâîè ïîðÿäêè).
Â 1937 ã. ñëóæáà áåçîïàñíîñòè ÑÑ (ÑÄ) íà÷àëà ñèñòåìàòè÷åñêè ñîñòàâëÿòü ñîáñòâåííûå îò÷åòû î
âíóòðèïîëèòè÷åñêîì ïîëîæåíèè, â 1939 ã. ïîëó÷èâøèå íàçâàíèå «ñîîáùåíèé èç ðåéõà». Ñ ýòîé öåëüþ
ïîìèìî 3 òûñÿ÷ øòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ áûëî çàäåéñòâîâàíî îêîëî 30 òûñÿ÷ èíôîðìàòîðîâ,
ðàíæèðîâàííûõ ïî êàòåãîðèÿì (ïîñòàâùèêè ñâåäåíèé, àãåíòû, äîâåðåííûå ëèöà, ïîìîùíèêè,
íåíàäåæíûå). Êàê óêàçûâàëîñü â îäíîé èç èíñòðóêöèé, èíôîðìàòîðû äîëæíû áûëè «ïîâñþäó  â
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ñâîåé ñåìüå, â êðóãó äðóçåé è çíàêîìûõ è ïðåæäå âñåãî íà ðàáî÷åì ìåñòå  â íåçàìåòíîé ôîðìå
âûÿñíÿòü äåéñòâèòåëüíîå, îïðåäåëÿþùåå õàðàêòåð íàñòðîåíèé âëèÿíèå âñåõ âàæíûõ âíóòðè  è
âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé è ìåðîïðèÿòèé».Êðîìå òîãî, ñëåäîâàëî ôèêñèðîâàòü «ðàçãîâîðû ÷ëåíîâ
íàðîäíîé îáùíîñòè â ïîåçäàõ, òðàìâàÿõ, ìàãàçèíàõ, ïàðèêìàõåðñêèõ, ó ãàçåòíûõ ñòåíäîâ, â
îôèöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ , íà ðûíêàõ, â ñòîëîâûõ è çàêóñî÷íûõ, íà ïðîèçâîäñòâå», èáî îíè «â
áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîäåðæàò ïîó÷èòåëüíûå îòïðàâíûå ïóíêòû» äëÿ ïîñëåäóþùèõ âûâîäîâ.
×òîáû «îõâàòèòü âñå ñôåðû íåìåöêîé æèçíè», ñåòü èíôîðìàòîðîâ, ïî ìûñëè Ãåéäðèõà, äîëæíà
áûëà ñîîòâåòñòâîâàòü ðåàëüíûì óñëîâèÿì íà ìåñòàõ: ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ, õîçÿéñòâåííîé
ñòðóêòóðå, ñòðóêòóðå çàíÿòîñòè è äîõîäîâ, ïîëîâîçðàñòíîé ñòðóêòóðå, - èíûìè ñëîâàìè, ïðåäñòàâëÿòü
ñîáîé «ðåïðåçåíòàòèâíóþ äëÿ äàííîé òåððèòîðèè âûáîðêó èç ñîâîêóïíîãî íàñåëåíèÿ».!
Èíôîðìàöèÿ ñ ìåñò, ñòåêàâøàÿñÿ â Óïðàâëåíèå âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè, êëàññèôèöèðîâàëàñü,
îáðàáàòûâàëàñü è àíàëèçèðîâàëàñü ñîòðóäíèêàìè (â ÷èñëå òàêîâûõ áûëè þðèñòû, âðà÷è, ïåäàãîãè,
ýêîíîìèñòû, æóðíàëèñòû è ïð.). Èõ îáùèìè óñèëèÿìè è ñîçäàâàëñÿ çàòåì ñâîäíûé îò÷åò.
Áûëà, îäíàêî, ñôåðà, îñòàâàâøàÿñÿ äëÿ ÑÄ òàáó  ñàìà ïàðòèÿ. Äâàæäû  â 1935 è 1937 ãã.  Ãåéäðèõ
óêàçûâàë ðàáîòíèêàì ñëóæáû íà íåäîïóñòèìîñòü ñáîðà ñâåäåíèé î «ïàðòèéíûõ ðóêîâîäèòåëÿõ,
âûñîêîïîñòàâëåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèöàõ» è âêëþ÷åíèÿ èõ â îò÷åòû. Ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè
ïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâíèêè èñïîëüçóþò ïîâåäåíèå ýòèõ ëèö äëÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà íàñòðîåíèÿ,
ïîçâîëÿëîñü «â îñòîðîæíîé ôîðìå» îòìå÷àòü ýòî. Êîãäà â 1943-1944 ãã. â îò÷åòàõ ÑÄ êîñâåííî
(ñîîáùåíèÿìè î ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïîëèòè÷åñêèõ àíåêäîòîâ) êîíñòàòèðîâàëîñü ïàäåíèå àâòîðèòåòà
ïàðòèè, ýòî âûçâàëî íåóäîâîëüñòâèå â ïàðòèéíûõ êðóãàõ. Áîðìàí ïåðåäàë èõ êðèòèêó Ãèììëåðó,
êîòîðûé ïîñïåøèë çàâåðèòü, ÷òî ÑÄ èìååò «ñòðîãèé ïðèêàç íå çàíèìàòüñÿ äåëàìè ïàðòèè»."
Â ðÿäó íà÷àëüíèêîâ óêàçàííîãî Óïðàâëåíèÿ íàèáîëåå çàìåòíîé ôèãóðîé áûë øòàíäàðòåíôþðåð
(ïîëêîâíèê) Îòòî Îëåíäîðô. Îí çàíÿë ýòîò ïîñò â 1939 ã. â âîçðàñòå 32 ëåò. Îëåíäîðô ó÷èëñÿ â òðåõ
åâðîïåéñêèõ óíèâåðñèòåòàõ (Ëåéïöèãà, Ã¸òòèíãåíà è Ïàâèè), çàùèòèë äèññåðòàöèþ ïî þðèñïðóäåíöèè; çàòåì âîçãëàâèë Èíñòèòóò ìèðîâîãî õîçÿéñòâà â Êèëå, à ñ 1938 ã. óïðàâëÿë òàêæå äåëàìè
Èìïåðñêîãî îáúåäèíåíèÿ íåìåöêîé òîðãîâëè. 18-ëåòíèì Îëåíäîðô âñòóïèë â ÍÑÄÀÏ, 19-ëåòíèì  â
ÑÑ, à ñ 1936 ã. ñòàë ñîòðóäíèêîì ÑÄ.
Ñâîè âçãëÿäû íà çàäà÷è âíóòðåííåãî íàáëþäåíèÿ Îëåíäîðô èçëîæèë â äîâåðèòåëüíîé áåñåäå ñ
ëè÷íûì âðà÷îì Ãèììëåðà Êåðñòåíîì. «Ñîîáùåíèÿ èç ðåéõà», ïî åãî ìíåíèþ, äîëæíû ïîêàçûâàòü,
êàê íàñåëåíèå ðåàãèðóåò íà ïðàâèòåëüñòâåííóþ ïîëèòèêó, êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ, â ÷àñòíîñòè è
îñîáåííîñòè, âûçûâàþò îïïîçèöèþ. Ïîäîáíî òîìó, êàê ãåíåðàëüíûé øòàá àðìèè íóæäàåòñÿ â
ïîñòîÿííîì ïðèòîêå èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî îöåíèâàòü ïîëîæåíèå íà ôðîíòå,
ðóêîâîäñòâî ïàðòèè äîëæíî çíàòü î ðåàêöèÿõ íàðîäà íà åãî ðåøåíèÿ  äàæå åñëè ýòè ðåàêöèè åìó íå
ïî âêóñó. Èíôîðìèðîâàíèå ðóêîâîäñòâà ðåéõà äîëæíî, ïî ìíåíèþ Îëåíäîðôà, îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç
îãëÿäêè íà íàöèîíàë-ñîöèàëèñòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå  èìåííî òàê îíî áóäåò ëó÷øå âñåãî ñëóæèòü
öåëÿì íàöèîíàë-ñîöèàëèçìà.#
Íåêîòîðûå èç ýòèõ èäåé (ñ ïðèìå÷àòåëüíûìè îïóùåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) Îëåíäîðô ïîâòîðèë
â ìàå 1945 ã., áóêâàëüíî çà ïàðó äíåé äî êîíöà Òðåòüåãî ðåéõà, â ìåìîðàíäóìå íà èìÿ îäíîãî èç
ðóêîâîäèòåëåé ò.í. «ôëåíñáóðãñêîãî ïðàâèòåëüñòâà» Ëóòöà ôîí Øâåðèí-Êðîçèãà. Î òîì, ÷òî
«îáúåêòèâíàÿ âíóòðåííÿÿ ðàçâåäêà» âàæíà äëÿ öåëåé íàöèîíàë-ñîöèàëèçìà, òàì óæå íå óïîìèíàëîñü,
ëèøü óêàçûâàëîñü, ÷òî îíà èìååò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ãîñóäàðñòâà ñ «âîæäèñòñêîé ñèñòåìîé, íå
ïðåäóñìàòðèâàþùåé âîçìîæíîñòè êîððåêòèâîâ ÷åðåç ïàðëàìåíò èëè ïðåññó». Êîí÷àëîñü ïèñüìî
èçúÿâëåíèåì ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâèòü ñâîè óñëóãè îêêóïàöèîííûì âëàñòÿì äåðæàâ-ïîáåäèòåëüíèö.
Êàê ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò Ïåòåð Ëîíãåðèõ,$ ïîä÷åðêèâàíèå «îáúåêòèâíîñòè» ÑÄ èìåëî öåëüþ
èçîáðàçèòü åå «÷èñòî èíôîðìàöèîííîé» ñëóæáîé, à íå ÷àñòüþ ðåïðåññèâíîãî àïïàðàòà ðåæèìà. Òàêàÿ
ïîïûòêà áûëà, â ñâîþ î÷åðåäü, ýëåìåíòîì çàùèòíîé ñòðàòåãèè Îëåíäîðôà. Äåëî â òîì, ÷òî â èþíå 1941
ã. åìó, êàê è íåñêîëüêèì äðóãèì ðóêîâîäèòåëÿì ïîäðàçäåëåíèé ÐÕÑÀ (Èìïåðñêîãî ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
áåçîïàñíîñòè), ïîðó÷åíî áûëî êîìàíäîâàòü ìîáèëüíûìè ñîåäèíåíèÿìè ÑÄ è ïîëèöèè áåçîïàñíîñòè
(ò.í. àéíçàöãðóïïàìè), ñîçäàííûìè äëÿ «î÷èñòêè» îêêóïèðîâàííûõ ñîâåòñêèõ òåððèòîðèé îò
«âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ». Â ýòîì êà÷åñòâå Îëåíäîðô ðóêîâîäèë óíè÷òîæåíèåì áîëåå ÷åì 92 òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ëèö (áîëüøèíñòâî æåðòâ àéíçàöãðóïï ñîñòàâëÿëè åâðåè).
Ïðèâëå÷åííûé àìåðèêàíöàìè ê îòâåòñòâåííîñòè, îí óòâåðæäàë, ÷òî ýòà «êîìàíäèðîâêà» íå áûëà ñâÿçàíà
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ñ åãî ñëóæåáíûìè îáÿçàííîñòÿìè, â îïðàâäàíèå æå ñâîèõ äåéñòâèé ññûëàëñÿ íà «Båfehlsnotstand 
«÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ, â êîòîðîé íåâûïîëíåíèå ïðèêàçà âëå÷åò çà ñîáîé ðàññòðåë» (ýòîé âûäóìêîé
ïûòàëèñü ïðèêðûòüñÿ ìíîãèå ïàëà÷è). Âïðî÷åì, öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèêàçà îí ñîìíåíèþ íå ïîäâåðãàë
(òàê, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, çà÷åì óíè÷òîæàëèñü äåòè, ïîÿñíèë: ÷òîáû èç íèõ âïîñëåäñòâèè íå âûðîñëè
ìñòèòåëè). Ïî ïðèãîâîðó àìåðèêàíñêîãî ñóäà Îëåíäîðô â 1951 ã. áûë ïîâåøåí (îí ñòàë ïîñëåäíèì
íàöèñòñêèì âîåííûì ïðåñòóïíèêîì, êàçíåííûì â Çàïàäíîé Ãåðìàíèè).
Ñ 1934 ã. ïî óêàçàíèþ çàìåñòèòåëÿ ôþðåðà Ðóäîëüôà Ãåññà ìåñòíûå ïàðòèéíûå îðãàíû ïðåäñòàâëÿëè
åìó åæåìåñÿ÷íûå «îò÷åòû î äåÿòåëüíîñòè è íàñòðîåíèÿõ» (ñ 1938 ã.  «îò÷åòû î ñèòóàöèè»),
ñîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïóùåííîé ñâåðõó ïîäðîáíîé ñõåìîé. Ïðîöåññ ýòîò íà÷èíàëñÿ ñ
ïåðâè÷åê, èíôîðìàöèÿ èõ ñòåêàëàñü ê êðàéñëÿéòåðàì, à îò òåõ  ê ãàóëÿéòåðàì (ïàðòèéíûì âîæàêàì
ðàéîíîâ è îêðóãîâ). Â îò÷åòû âêëþ÷àëèñü è äîíåñåíèÿ ìåñòíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ,
à òàêæå àññîöèèðîâàííûõ ñ ïàðòèåé ñîþçîâ (æåíñêèõ, ìîëîäåæíûõ è ïð.). Ãåññ òðåáîâàë, ÷òîáû îò÷åòû
äàâàëè òî÷íûå ñâåäåíèÿ î «æàëîáàõ è íåäîâîëüñòâàõ íàñåëåíèÿ; âñåõ ïðîèñøåñòâèÿõ, èìåþùèõ
ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå; îòíîøåíèè íàñåëåíèÿ ê âíåøíåïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì; ñëóõàõ; ìåñòå ïàðòèè
â æèçíè íàöèè; äîâåðèè ê íåé» è ò.ä. «Îïèñàíèå îáùåãî íàñòðîåíèÿ íàñåëåíèÿ» äîëæíî áûëî áûòü
«ïîäðîáíûì è íåïðèêðàøåííûì».%
Â äåÿòåëüíîñòè èíôîðìàöèîííûõ àïïàðàòîâ ïîä÷àñ ïðîÿâëÿëîñü âåäîìñòâåííîå ñîïåðíè÷åñòâî.
Ñâèäåòåëüñòâî òîìó - ðàñïîðÿæåíèå Ãåññà îò äåêàáðÿ 1934 ã.: íàïðàâëÿòü îò÷åòû ñ ìåñò òîëüêî åìó,
íèêîèì îáðàçîì íå ïåðåäàâàÿ äðóãèì ó÷ðåæäåíèÿì. Êòî êîíêðåòíî èìåëñÿ â âèäó, âèäíî èç
öèðêóëÿðíîãî ïèñüìà ãàóëÿéòåðà Ãåññåíà-Íàññàó, êîòîðîå çàïðåùàëî ôóíêöèîíåðàì ïàðòèè
èíôîðìàöèîííûå êîíòàêòû ñî ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè (ÑÄ).&
Ìèíèñòåðñòâî ïðîïàãàíäû, ðóêîâîäèìîå Ãåááåëüñîì, èìåëî ñîáñòâåííóþ ñèñòåìó èíôîðìàöèè 
îíà ïîñòóïàëà îò ÷åòûðåõ ñ ëèøíèì äåñÿòêîâ îêðóæíûõ óïðàâëåíèé ïðîïàãàíäû.
Ñâîþ ñèñòåìó èìåë è «Íåìåöêèé òðóäîâîé ôðîíò» (ýðçàö ðàñïóùåííûõ íàöèñòàìè ïðîôñîþçîâ),
íî â îòëè÷èå îò ïàðòèéíîé îíà äåéñòâîâàëà â òåñíîì êîíòàêòå ñ ãåñòàïî è ÑÄ è â êîíå÷íîì ñ÷åòå áûëà
ïîãëîùåíà ïîñëåäíåé. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü åþ íàñòðîåíèÿì ðàáî÷èõ.
Íàêîíåö, ïàðòèéíàÿ êàíöåëÿðèÿ íà îñíîâå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿëà «Âûäåðæêè
èç ñîîáùåíèé îêðóæíûõ ðóêîâîäñòâ è ïðî÷èõ âåäîìñòâ». Îñíîâíîé ôóíêöèåé èõ áûëî óòâåðæäåíèå
âëàñòíûõ ïðèòÿçàíèé ïàðòèè ïî îòíîøåíèþ êî âñåì èíûì àïïàðàòàì óïðàâëåíèÿ.

Êàê ñëåäóåò îöåíèâàòü îò÷åòû î íàñòðîåíèÿõ
Âîïðîñ â èñòîðèîãðàôèè äèñêóññèîíåí. Ðÿä àâòîðîâ (íàïðèìåð, Õàéíö Áîáåðàõ,' óïîìÿíóòûé óæå
Äýâèä Áàíêèð, Îòòî Äîâ Êóëêà è Ýáåðõàðä Åêåëü, ñêëîíÿþòñÿ ê òîì, ÷òî öåëüþ èõ íà ñàìîì äåëå
áûëî ïðåäñòàâèòü îáúåêòèâíóþ êàðòèíó îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, êîòîðóþ ðóêîâîäñòâî ðåéõà ìîãëî
áû ó÷èòûâàòü ïðè ïðèíÿòèè ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïî èõ ìíåíèþ, êîòîðîå â îáùåì ñîîòâåòñòâóåò
ïðèâåäåííûì âûñêàçûâàíèÿì Ãåññà, Ôðèêà, Ãåéäðèõà, Îëåíäîðôà, ýòè îò÷åòû ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
ñâîåãî ðîäà ðàííþþ, çà÷àòî÷íóþ ôîðìó äåìîñêîïèè. Ðàçóìååòñÿ, îíè âèäåëè ìåòîäè÷åñêîå
íåñîâåðøåíñòâî ýòîé ôîðìû, ðàâíî êàê è òîò ôàêò, ÷òî îíà ñëóæèëà è èíûì öåëÿì, íå èìåþùèì
íè÷åãî îáùåãî ñ çàäà÷åé îáúåêòèâíîãî îòðàæåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñå ýòî,
ñ÷èòàëè ñîäåðæàùóþñÿ â îò÷åòàõ ôàêòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ «áîëåå èëè ìåíåå íàäåæíîé».
Èýí Êåðøîó áîëåå ñêåïòè÷åí. Îí óêàçûâàåò, âî-ïåðâûõ, íà ôðàãìåíòàðíîñòü ñîäåðæàùåéñÿ â
îò÷åòàõ êàðòèíû, îáóñëîâëåííóþ ïðèâÿçêîé èíôîðìàöèè ê òåì èëè èíûì ñîáûòèÿì è ñèòóàöèÿì.
Ãëàâíîå æå  íà òî, ÷òî îíà, âîïðåêè ñëîâåñíûì íàñòàâëåíèÿì ñâåðõó, ïî÷òè íåèçáåæíî ïðèêðàøèâàëà
äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïðîèñõîäèëî ýòî â ñèëó òîãî, ÷òî ìíîãèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè èç ñòðàõà
âîçäåðæèâàëèñü îò êðèòè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèé, à òàêæå âñëåäñòâèå ïî÷òè íåïðåîäîëèìîãî ñòðåìëåíèÿ
ïîä÷èíåííûõ ïîñòàâëÿòü íà÷àëüñòâó «ïîçèòèâíóþ» èíôîðìàöèþ.
Ôðàíê Áàéîð òîæå ñîìíåâàåòñÿ â îáúåêòèâíîñòè îò÷åòîâ  âåäü îíè èñïîëüçóþò ñïåöèôè÷íûé
äëÿ ðåæèìà ïîíÿòèéíûé àïïàðàò è ñëîâàðü, ïðèâíîñÿò â íèõ ñîáñòâåííîå âèäåíèå âåùåé, ñîáñòâåííûå
ïîëèòè÷åñêèå èíòåíöèè è  ÷åì âûøå, òåì áîëüøå  òÿãîòåþò ê òàáóèçàöèè «íåãàòèâà» è ïðèóêðàøèâàíèþ êàðòèíû.
Íàèáîëåå êðèòè÷åí, îäíàêî, Ïåòåð Ëîíãåðèõ!. Êàê è àâòîð ýòèõ ñòðîê, îí èñõîäèò èç òîãî, ÷òî â
óñëîâèÿõ òîòàëèòàðíîé äèêòàòóðû ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ  â òîì ñìûñëå, êîòîðûé
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âêëàäûâàåòñÿ íàìè â ýòî ïîíÿòèå, - íåâîçìîæíî. Äàëåå, â ñèëó íåñîáëþäåíèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ
òðåáîâàíèé ê èññëåäîâàíèÿì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ïðåæäå âñåãî  òðåáîâàíèÿ ðåïðåçåíòàòèâíîñòè),
îò÷åòû íà äåëå ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé, âîïðåêè âñåì ïîïûòêàì ïðåîäîëåòü ïîñëåäñòâèÿ «âðîæäåííûõ
ïîðîêîâ», ëèøü ñóáúåêòèâíûå âïå÷àòëåíèÿ èíôîðìàíòîâ î ðåàêöèÿõ îòäåëüíûõ ëþäåé èëè ãðóïï íà
òå èëè èíûå ÿâëåíèÿ. Îíè, êàê ïðàâèëî, áîëüøå ãîâîðÿò îá èõ ñîñòàâèòåëÿõ, íåæåëè î ïðåäìåòå.
Óæå îòìå÷àëîñü, ÷òî îò÷åòû î íàñòðîåíèÿõ áûëè íàñêâîçü èäåîëîãèçèðîâàíû. Èõ àâòîðû èñõîäèëè
èç ïðåäñòàâëåíèÿ î «íåìåöêîé íàðîäíîé îáùíîñòè», òåñíî ñïëî÷åííîé âîêðóã âîæäÿ, ïðîíèêíóòîé
åäèíîé âîëåé è ñîçíàíèåì, çàëîæåííûìè â åå «ðàñîâîé äóøå». Îêëîíÿþùèåñÿ âçãëÿäû ðàññìàòðèâàëèñü
êàê ÿâëåíèÿ èçîëèðîâàííûå, ïåðèôåðèéíûå, êàê âûðàæåíèå ïðåõîäÿùèõ çàáëóæäåíèé èëè ýãîèñòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ ìàëûõ «÷óæåðîäíûõ» ãðóïï. ×àùå æå âñåãî  êàê ñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé ìèðîâîççðåí÷åñêîé
çðåëîñòè è ïåðåæèòêè âëèÿíèÿ ïðåæíèõ, ïðåîäîëåííûõ íàöèîíàë-ñîöèàëèçìîì óñëîâèé è ñèòóàöèé.
Îò÷åòû è áûëè ñîñòàâíîé ÷àñòüþ óñèëèé ðåæèìà ïî ñîçäàíèþ ãîìîãåííîé «íàðîäíîé îáùíîñòè»,
èìåþùåé åäèíîå «îáùåíàðîäíîå» ìíåíèå, ñîãëàñíîå ñ ïîëèòèêîé ðåæèìà.
Îäíàêî íàðÿäó ñ ýòèì, â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ñâîáîäû âûðàæåíèÿ ìíåíèé, îíè ñòàíîâèëèñü
ñâîåîáðàçíûì ôîðóìîì, êîòîðûé àâòîðû è ÷èòàòåëè, ïðèíàäëåæàâøèå ê êðóãàì ïàðòèéíîãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè, èñïîëüçîâàëè äëÿ êîììåíòèðîâàíèÿ äåéñòâèé ðåæèìà, èçëîæåíèÿ ñâîèõ
âçãëÿäîâ íà æåëàòåëüíûå øàãè. Äåëàëîñü ýòî ïîä âèäîì èíôîðìèðîâàíèÿ î íàñòðîåíèÿõ íàñåëåíèÿ è,
êîíå÷íî, ëèøü â î÷åð÷åííûõ âûøå ïîëèòèêî-èäåîëîãè÷åñêèõ ðàìêàõ. Ïîä÷àñ ýòîò ôîðóì èñïîëüçîâàëñÿ
è äëÿ âçàèìíîãî ïîäñèæèâàíèÿ, ñâåäåíèÿ ñ÷åòîâ ìåæäó ðàçëè÷íûìè âåäîìñòâàìè (ïóòåì ôèêñàöèè
îòðèöàòåëüíûõ ðåàêöèé íàñåëåíèÿ íà òå èëè èíûå äåéñòâèÿ êîíêóðèðóþùåé ñòðóêòóðû).

Êàê ðåàãèðîâàëè â âåðõàõ íà èíôîðìàöèþ î íàñòðîåíèÿõ
Óæå ãîâîðèëîñü, ÷òî â 1936 ã. «íàöè ¹2» Ãåðèíã ðàñïîðÿäèëñÿ ïðåêðàòèòü ñîñòàâëåíèå è ðàññûëêó
îò÷åòîâ ãåñòàïî è ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé î íàñòðîåíèÿõ íàñåëåíèÿ. Ïî÷åìó? Â ýòèõ îò÷åòàõ, ïî åãî
ìíåíèþ, «âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îòäåëüíûå íåçäîðîâûå ïðîÿâëåíèÿ è ìåñòíûå òðóäíîñòè áåç íóæäû
âûñòàâëÿëèñü íà ïåðâûé ïëàí èëè(è) ÿâëåíèÿ, íàáëþäàþùèåñÿ ëèøü â íåêîòîðûõ ìåñòàõ, íåïðàâîìåðíî îáîáùàëèñü». Ïîñêîëüêó îò÷åòû ñòàíîâèëèñü äîñòóïíû áîëåå øèðîêîìó êðóãó ëèö, «âîçíèêàëà îïàñíîñòü, ÷òî îíè ñàìè ñîäåéñòâóþò óõóäøåíèþ íàñòðîåíèé». Ìåæäó òåì, ïðîäîëæàë àâòîð,
«ãðàíäèîçíûé óñïåõ» ïàðòèè íà âûáîðàõ â ðåéõñòàã â ìàðòå 1933 ã. äîêàçàë, ÷òî «íåìåöêèé íàðîä
âïîëíå óñâîèë îñíîâíûå èäåè ïîëèòèêè ôþðåðà è ðåéõñêàíöëåðà, áåçîãîâîðî÷íî îäîáðÿåò èõ è íèêîèì
îáðàçîì íå ñêëîíåí èç-çà íåèçáåæíûõ áîëüøåé ÷àñòüþ íåäîñòàòêîâ ïîâñåäíåâíîé æèçíè êîëåáàòüñÿ
â ñâîåì äîâåðèè ôþðåðó». «Ïàðòèÿ, - çàêëþ÷àë Ãåðèíã, - ãîðàçäî ëó÷øå çíàåò íàñòðîåíèå íàðîäà, ÷åì
ìîæåò åãî çíàòü áþðîêðàòèÿ»."
C 1937 ã. âàæíåéøèì êàíàëîì èíôîðìàöèè î íàñòðîåíèÿõ íàñåëåíèÿ ñòàëè äëÿ âåðõîâ îò÷åòû ÑÄ.
Îäíàêî è èõ èñòî÷íèêè  äîíåñåíèÿ ìåñòíûõ îòäåëåíèé  ïîäâåðãàëèñü ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà
ñëóæáû êðèòèêå, ñîâïàäàþùåé ïî íàïðàâëåííîñòè ñ çàìå÷àíèÿìè Ãåðèíãà. À èìåííî: «îòäåëüíûå
ñëó÷àè òðàêòóþòñÿ êàê ñèìïòîìàòè÷íûå äëÿ ñèòóàöèè â öåëîì», «ñîîáùàþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì
íåãàòèâíûå ñâåäåíèÿ», è ïîñêîëüêó «íàñòðîåíèå îöåíèâàåòñÿ ëèøü ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ,
äåéñòâèòåëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé ïðåäñòàåò â ëîæíîì èëè ïî ìåíüøåé ìåðå èñêàæåííîì ñâåòå».
Òàêîé ïîäõîä, ãîâîðèëîñü äàëåå, ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü «ëèøü âëèÿíèå âðàæåñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâà èëè ïàðòèè, íî íå äåéñòâèòåëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé,
èáî ê íåìó, áåçóñëîâíî, îòíîñèòñÿ è ïîçèòèâ».#
Â òîì æå äóõå íàñòàâëÿë ñâîé èíôîðìàöèîííûé àïïàðàò Ãåááåëüñ. Òàê, â öèðêóëÿðå, íàïðàâëåííîì
ìèíèñòåðñòâîì îêðóæíûì óïðàâëåíèÿì ïðîïàãàíäû â ôåâðàëå 1943 ã., èõ êðèòèêîâàëè çà òî, ÷òî â
ñâîèõ îò÷åòàõ «ïî íè÷òîæíûì ïîâîäàì, èç íå èìåþùèõ çíà÷åíèÿ ïðîèñøåñòâèé äåëàþòñÿ âûâîäû î
ïëîõîì íàñòðîåíèè â îïðåäåëåííûõ êðóãàõ. Ýòè àáñîëþòíî íåòèïè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ ñëåäîâàëî áû
ëó÷øå ñàìèì óñòðàíèòü íà ìåñòàõ ìåòîäàìè âîåííîãî âðåìåíè, íåæåëè ñîîáùàòü î íèõ íàì »$. Â
êà÷åñòâå ãàóëÿéòåðà Áåðëèíà Ãåááåëüñ òàê è ïîñòóïàë: íàïðàâëÿë â ïèâíûå è äðóãèå îáùåñòâåííûå
ìåñòà àêòèâèñòîâ ïàðòèè, êîòîðûå êóëàêàìè è êàñòåòàìè çàòûêàëè ðòû «íûòèêàì» è «êðèòèêàíàì».
Âåðíåìñÿ, îäíàêî, ê îò÷åòàì ÑÄ è ðåàêöèÿì íà íèõ. Ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ áûë
î÷åíü óçêèé êðóã ëèö, ïðèíàäëåæàâøèõ ê âåðõàì ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè  ìèíèñòðû,
ðåéõñëÿéòåðû, ãàóëÿéòåðû. Ðóêîâîäèòåëÿì áîëåå íèçêîãî ðàíãà (ñòàòñ-ñåêðåòàðÿì, ìèíèñòåðèàëüäèðåêòîðàì è ò.ï.) ðàññûëàëèñü âûðåçêè, êàñàâøèåñÿ èõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè. Âñå îò÷åòû èìåëè ãðèô
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«ñåêðåòíî», ñ óòî÷íåíèåì  «òîëüêî äëÿ ëè÷íîãî ñâåäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ». Ïî îçíàêîìëåíèè ñ íèìè èëè
óòðàòå èìè àêòóàëüíîñòè îò÷åòû, êàê ïðàâèëî, óíè÷òîæàëèñü.
Ïåðâûì ïî äîëæíîñòè çíàêîìèëñÿ â íèìè íà÷àëüíèê Èìïåðñêîãî ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòè
(Ãåéäðèõ, à ïîñëå óáèéñòâà åãî â 1942 ã.  Êàëüòåíáðóííåð). Ïî ñâèäåòåëüñòâó Âàëüòåðà Øåëëåíáåðãà,
ðóêîâîäèòåëÿ èíîñòðàííîãî îòäåëà ÑÄ, Êàëüòåíáðóííåð îïèðàëñÿ íà ýòè îò÷åòû ïðè ïðèíÿòèè ìíîãèõ
ðåøåíèé  ïðè òîì, ÷òî íåäîëþáëèâàë ãëàâó âíóòðåííåãî îòäåëà Îëåíäîðôà è äàæå ïðîáîâàë
èçáàâèòüñÿ îò íåãî.
Àëüôðåä Ðîçåíáåðã, ïðåòåíäîâàâøèé íà ðîëü òåîðåòèêà ïàðòèè, èäåéíîãî íàñòàâíèêà åå êàäðîâ,
òîæå ÷èòàë îò÷åòû ÑÄ î÷åíü âíèìàòåëüíî, îñîáåííî èíòåðåñóÿñü ðåàêöèÿìè â îáùåñòâå íà åãî
àíòèöåðêîâíûå âûïàäû.
Ìèíèñòðû þñòèöèè (Ãþðòíåð, Øëåãåëüáåðãåð, Òèðàê) íà îñíîâå èíôîðìàöèé Îëåíäîðôà
ïðèíèìàëè ïîä÷àñ êîíêðåòíûå ìåðû, âïëîòü äî èçäàíèÿ âåäîìñòâåííûõ öèðêóëÿðîâ è âíåñåíèÿ
ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ è óêàçîâ.
Ìèíèñòðà òðóäà (Çåëüäòå) èíòåðåñîâàëè äàííûå î ñîñòîÿíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé â
ïðîìûøëåííîñòè è íàñòðîåíèÿõ ðàáî÷èõ.
Ìèíèñòðû ýêîíîìèêè (Øàõò, çàòåì Ôóíê) èñïîëüçîâàëè ñâåäåíèÿ èç îò÷åòîâ ïðè ïëàíèðîâàíèè
çàíÿòîñòè, öåí è çàðïëàò, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àëè òàêèì ïóòåì ñèãíàëû òðåâîãè â ñâÿçè ñ
íåïîïóëÿðíûìè ìåðàìè.
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ê îò÷åòàì î íàñòðîåíèÿõ ïðîÿâëÿëî ìèíèñòåðñòâî ïðîïàãàíäû. Ãåááåëüñ
ïîíèìàë  ÷òîáû ïðîïàãàíäà áûëà ýôôåêòèâíîé, íóæíà íàäåæíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ
åå íà ðàçëè÷íûå ñëîè íàñåëåíèÿ. Âî âðåìÿ âñòðå÷ ñ èçäàòåëÿìè ãàçåò îí çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü âðåìåíè
îòâîäèë íà ÷òåíèå è êîììåíòèðîâàíèå îáçîðîâ íàñòðîåíèé â îáùåñòâå. Èíîãäà ïðè ýòîì äåëàëèñü
íåìåäëåííûå ïðàêòè÷åñêèå âûâîäû. Òàê, ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ðàñòóùåå ÷èñëî íåìöåâ ñëóøàåò
èíîñòðàííûå ðàäèîïåðåäà÷è, ïîðîäèëî óêàçàíèå  øèðîêî îïîâåùàòü î êàðàõ çà òàêîé äåëèêò. Âìåñòå
ñ òåì, åñëè Ãåááåëüñ ñ÷èòàë, ÷òî òî èëè èíîå ìåñòî â îò÷åòàõ ÑÄ «èñêàæàåò» èëè «ïîâåðõíîñòíî
òðàêòóåò» ôàêòû, îí òðåáîâàë îò ñîñòàâèòåëåé âíåñåíèÿ ïîïðàâîê.
Ïîñëå Ñòàëèíãðàäà, îäíàêî, ïîçèöèÿ åãî óæåñòî÷èëàñü. 17 àïðåëÿ 1943 ã. Ãåááåëüñ çàíåñ â äíåâíèê:
«Îò÷åòû ÑÄ ïðèíîñÿò ñêîðåå âðåä Îíè ñîâåðøåííî àïîëèòè÷íû è áåçî âñÿêîãî îòáîðà íàïðàâëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâóþùèå ó÷ðåæäåíèÿ. Îòñþäà ïðîèñòåêàåò îïðåäåëåííàÿ îïàñíîñòü, èáî áîëüøèíñòâî
÷èòàòåëåé ýòèõ îò÷åòîâ íå îáëàäàåò ïîëèòè÷åñêîé ñïîñîáíîñòüþ îòëè÷àòü ìåëî÷è îò ãëàâíîãî». Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, «ôþðåð íå íóæäàåòñÿ â çíàíèè òîãî, ÷òî êòî-òî â ñâîåé êîìïàíèè îäíàæäû âûðóãàë
âîåííîå ðóêîâîäñòâî, òî÷íî òàê æå ïîëèòè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó íåîáÿçàòåëüíî ñîîáùàòü, åñëè ãäå-òî
è êòî-òî ïðîêëèíàë âîéíó, èçëèâàÿ òàêèì îáðàçîì ñâîé ãíåâ». Âñÿ ñèñòåìà îò÷åòîâ ÑÄ, çàêëþ÷àë
Ãåááåëüñ, äîëæíà áûòü ñêîðåéøèì îáðàçîì ïåðåñòðîåíà. À èìåííî: ìàòåðèàëû èõ ñëåäóåò
«ïðîñìàòðèâàòü ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ» è ñîãëàñîâûâàòü ñî âçãëÿäàìè ãàóëÿéòåðîâ è ìåñòíûõ
óïðàâëåíèé ïðîïàãàíäû; òîëüêî òàêèì îáðàçîì îíè ìîãóò áûòü ïðåâðàùåíû â äåéñòâèòåëüíî öåííûé
èíôîðìàöèîííûé èñòî÷íèê.
Ïðåäâîñõèùàÿ óïðåê, àâòîð äíåâíèêà óòâåðæäàë: «ß ñîâåðøåííî íå õî÷ó, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî ðåéõà
îêàçàëîñü îòðåçàííûì îò òàêèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, ÿ õî÷ó ëèøü íå äîïóñòèòü, ÷òîáû èç ìóõ
äåëàëè ñëîíîâ è ÷òîáû ó ðóêîâîäñòâà ðåéõà ïîñòåïåííî âîçíèêàëà ñîâåðøåííî íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ
äåéñòâèòåëüíîñòè êàðòèíà íàñòðîåíèé íåìåöêîãî íàðîäà».%
Èç äíåâíèêà ÿâñòâóåò, ÷òî ñ ìàÿ 1943 ã. Ãåááåëüñ îáñóæäàë ñ Ãèììëåðîì âîïðîñ î ïðèîñòàíîâêå
îò÷åòîâ ÑÄ «èç-çà èõ ïîðàæåí÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ». Â èþíå òîãî æå ãîäà ïðåæíèé âèä îò÷åòîâ áûë
çàìåíåí íîâûì, ðàññ÷èòàííûì íà ãîðàçäî áîëåå óçêèé êðóã ëèö. Íî è ýòó ôîðìó Ãåááåëüñ âñêîðå ñ÷åë
«ñîâåðøåííî íåïðèãîäíîé äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû». Îò÷åòû, ñåòîâàë îí, «ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
íåèñïðàâëåííîé ôîðìå è âêëþ÷àþò â ñåáÿ âñå, ÷òî êàêîé-ëèáî àíîíèì â êàêîì-íèáóäü ãîðîäå èëè
ñåëå â êàêîé-òî íåîáäóìàííûé ìèã âûñêàçàë êàê ñâîå ìíåíèå. ß íå ìîãó ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òîáû
çíàêîìñòâî ñ òàêèìè îò÷åòàìè ìîãëî äàòü êàêóþ-òî ïîëüçó, è ïîòîìó îòêàçûâàþñü â äàëüíåéøåì
ïðèíèìàòü èõ ê ñâåäåíèþ».& Ïîä âëèÿíèåì ýòîé êðèòèêè ðåãóëÿðíîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ ÑÄ ñ
ëåòà 1944 ã. ïðåêðàòèëîñü.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ êîììåíòàðèåì Ëîíãåðèõà': åñëè íå óäàåòñÿ óñòðàíèòü ïëîõèå íàñòðîåíèÿ,
çíà÷èò, ñëåäóåò óñòðàíèòü ìåäèóì, î íèõ ñîîáùàþùèé. Ïîñòåïåííî óòðà÷èâàÿ ñïîñîáíîñòü âëèÿòü
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íà îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ, Ãåááåëüñ ñòàë îïàñàòüñÿ òîãî, ÷òî îò÷åòû ÑÄ ìîãóò (ïîìèìî âîëè
ñîñòàâèòåëåé) ïðåâðàòèòüñÿ â ñâîåãî ðîäà ðóïîð íåæåëàòåëüíûõ, îòêëîíÿþùèõñÿ ìíåíèé.
Êàê âîñïðèíèìàë îò÷åòû ÑÄ âåðõîâíûé øåô íàöèñòñêèõ «îðãàíîâ» Ãèììëåð? Ôàêòû ïîêàçûâàþò,
÷òî íåîäíîçíà÷íî. Îí öåíèë êîìïåòåíòíîñòü Îëåíäîðôà, ïîääåðæèâàë åãî, íî  äî îïðåäåëåííîãî
ïðåäåëà. Íàïðèìåð, êîãäà Îëåíäîðô ñîîáùèë î íåãàòèâíîé ðåàêöèè íà î÷åðåäíóþ ðå÷ü Ãèòëåðà,
Ãèììëåð îòêëîíèë ýòó èíôîðìàöèþ, çàÿâèâ, ÷òî îíà îòðàæàåò ñîáñòâåííûå ïîðàæåí÷åñêèå íàñòðîåíèÿ,
«íåõâàòêó âåðû» ó àâòîðîâ îò÷åòà. Ðàçî÷àðîâàííûé Îëåíäîðô ïîæàëîâàëñÿ Êåðñòåíó: «Ðåéõñôþðåð
õî÷åò, â ñóùíîñòè, èìåòü ðàçâåäûâàòåëüíóþ ñëóæáó, êîòîðàÿ áóäåò ïîñòàâëÿòü åìó ðàäîñòíûå,
îïòèìèñòè÷åñêèå ñîîáùåíèÿ Îäíàêî ýòî íåâîçìîæíî, èáî ÷åì áîëåå êðèçèñíîé ñòàíîâèòñÿ ñèòóàöèÿ,
òåì ìðà÷íåå îò÷åòû». 
Íàêîíåö, íåñêîëüêî ñëîâ î ïîçèöèè ðóêîâîäèòåëÿ ïàðòèéíîé êàíöåëÿðèè Áîðìàíà. Óïîìèíàâøèåñÿ
óæå «Âûäåðæêè èç ñîîáùåíèé îêðóæíûõ ðóêîâîäñòâ è ïðî÷èõ âåäîìñòâ» íåðåäêî äàâàëè åìó ïîâîäû
äëÿ «êîððèãèðóþùåãî âìåøàòåëüñòâà». Îäíàêî â äåêàáðå 1942 ã. Áîðìàí íàïðàâèë ãàóëÿéòåðàì öèðêóëÿð,
â êîòîðîì «ïî ïîðó÷åíèþ ôþðåðà è â ñîãëàñèè ñ èìïåðñêèì ðóêîâîäèòåëåì ïðîïàãàíäû» îò÷èòàë èõ çà
ïðèñûëàåìûå ñîîáùåíèÿ, ãäå «íåãàòèâíûå âûñêàçûâàíèÿ èëè áîëåå èëè ìåíåå íåçíà÷èòåëüíûå
ïðîèñøåñòâèÿ, óêàçûâàþùèå íà îïðåäåëåííóþ óñòàëîñòü îò âîéíû, ïðèâîäÿòñÿ â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ
ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ íàðîäà». Êàêèå-òî ìåñòíûå «íåïðèÿòíîñòè, ïîíÿòíûå ïðîÿâëåíèÿ íåðâè÷åñêîé
ðàçäðàæèòåëüíîñòè, âûñêàçûâàíèÿ íåèñïðàâèìûõ ïåññèìèñòîâ, âûðàæåíèÿ ñòðàõîâ è òðóñîñòè
ìåëîêîáóðæóàçíûõ ôèëèñòåðîâ, íåâçèðàÿ íà èõ íè÷òîæíîå â îáùèõ ðàìêàõ çíà÷åíèå, âûäàþòñÿ çà
áàðîìåòð íàñòðîåíèé». Øåô ïàðòèéíîé êàíöåëÿðèè îáÿçûâàë ðóêîâîäèòåëåé íà ìåñòàõ çàñòàâèòü
óìîëêíóòü âñå âûðàæåíèÿ ñîìíåíèÿ «ñ ïîìîùüþ áåññïîðíûõ àðãóìåíòîâ, à åñëè è ýòî íå ïîìîæåò, òî ñ
ïîìîùüþ èñïûòàííûõ â ïåðèîä áîðüáû çà âëàñòü áîëåå ìàññèðîâàííûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ» (ò.å.
ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ).  ×òî êàñàåòñÿ îò÷åòîâ ÑÄ, òî îí êâàëèôèöèðîâàë èõ êàê «ðóïîð ïîðàæåí÷åñòâà»
è â êîíöå 1944 ã. ðàñïîðÿäèëñÿ ïðåêðàòèòü âñÿêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ýòèì âåäîìñòâîì.
Â ïîñòàâëÿåìûõ è ïîñëå ýòîãî îò÷åòàõ  íåðåãóëÿðíûõ, àäðåñîâàííûõ åùå áîëåå óçêîìó êðóãó
ëèö  Îëåíäîðô ôèêñèðîâàë íåýôôåêòèâíîñòü è «ïîëíîå âíóòðåííåå ðàçëîæåíèå ðóêîâîäñòâà». Â
ïîñëåäíåì, îò 4 àïðåëÿ 1945 ã., îòìå÷àëîñü, â ÷àñòíîñòè, ÷òî íàñåëåíèå çàïàäíûõ îáëàñòåé Ãåðìàíèè
«ðàäîñòíî ïðèâåòñòâóåò» àìåðèêàíöåâ. Áîðìàí ïîæàëîâàëñÿ Êàëüòåíáðóííåðó íà «òèïè÷íûé», ïî
åãî ñëîâàì, îò÷åò ÑÄ, ñîäåðæàùèé «óòâåðæäåíèÿ è óïðåêè ñî ñòîðîíû ñîâåðøåííî áåçîòâåòñòâåííûõ
ëèö». Óïîìÿíóòûå ôàêòû îáúÿñíÿëèñü, ïî åãî ìíåíèþ, òåì, ÷òî â íàçâàííûõ îáëàñòÿõ «ñ êàêîãî-òî
âðåìåíè íå áûëî âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ, âå÷åðà âîïðîñîâ è îòâåòîâ»
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ, êîíå÷íî, ïðåäñòàâëÿåò âîïðîñ, äîõîäèëè ëè îò÷åòû î íàñòðîåíèÿõ äî Ãèòëåðà
è âëèÿëè ëè íà ïðèíèìàåìûå èì ðåøåíèÿ. Èìååòñÿ íåìàëî äàííûõ î òîì, ÷òî âîêðóã ôþðåðà áûëà
âîçäâèãíóòà ñòåíà, ÷åðåç êîòîðóþ íå ïðîíèêàëè èëè ïðîíèêàëè ñ òðóäîì ñîîáùåíèÿ êðèòè÷åñêîãî,
òåì áîëåå íåãàòèâíîãî õàðàêòåðà. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ïðîòèâîðå÷èëà åãî îñíîâîïîëàãàþùèì
âçãëÿäàì è ïîòîìó íåèçáåæíî âûçûâàëà ãíåâ, áëîêèðîâàëàñü åùå íà äàëüíèõ ïîäñòóïàõ. Óïîìÿíóòûé
óæå Êåðñòåí ïèøåò (ñî ñëîâ àäúþòàíòà Ãèììëåðà Ðóäîëüôà Áðàíäòà), ÷òî Ãèììëåð ïîäøèâàë îò÷åòû
ÑÄ, íå äîâîäÿ èõ äî ñâåäåíèÿ Ãèòëåðà, åñëè â íèõ ãîâîðèëîñü î «ìðà÷íûõ» íàñòðîåíèÿõ. Îí
ìîòèâèðîâàë ýòî òàê: ôþðåð âñå ðàâíî íå ñìîæåò èñïîëüçîâàòü èõ, ïîñêîëüêó åãî çàäà÷à  ïðèâåñòè
Ãåðìàíèþ ê ïîáåäå; íàì ñëåäóåò îáåðåãàòü åãî îò âñåãî, ÷òî ìîãëî áû ïîìåøàòü ýòîìó. ! Îò÷åòû,
êîòîðûå ïîïàäàëè â êàíöåëÿðèþ Ãèòëåðà, ïîäâåðãàëèñü òàì, â ñâîþ î÷åðåäü, öåíçóðå Áîðìàíà.
Êàê ðåàãèðîâàë Ãèòëåð íà ñâåäåíèÿ, äîõîäèâøèå äî íåãî? Îá ýòîì âñïîìèíàë ïîñëå âîéíû Ôðèö
Âèäåìàí, åãî âîåííûé àäúþòàíò â 30-å ãîäû. Îäíîé èç îáÿçàííîñòåé Âèäåìàíà áûëî óñòíî
ðåçþìèðîâàòü ñîäåðæàíèå ïðèñûëàåìûõ ôþðåðó áóìàã, ïîñêîëüêó ó òîãî íå áûëî òåðïåíèÿ ÷èòàòü
èõ. Ãäå-òî â 1936 ã. â î÷åðåäíîì îò÷åòå ñîîáùàëîñü îá àïàòèè è ôàòàëèçìå, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â îáùåñòâå.
Ïîñëå ïåðâûõ æå ôðàç Ãèòëåð îáîðâàë àäúþòàíòà: «Íàñòðîåíèå íàðîäà íå ïëîõîå, à õîðîøåå. Ìíå
ëó÷øå çíàòü ýòî. Åãî ïîðòÿò èìåííî òàêèå îò÷åòû. Íà áóäóùåå çàïðåùàþ Âàì ÷òî-ëèáî ïîäîáíîå». "
Ýòî ïðîèñøåñòâèå ïîêàçûâàåò, ÷òî âîæäü è ñîðàòíèêè ìûñëèëè â îäíîì êëþ÷å.
Çíà÷èò ëè ñêàçàííîå, ÷òî Ãèòëåð ñîâåðøåííî íå ïðåäñòàâëÿë ñåáå, íå ó÷èòûâàë íàñòðîåíèé
íåìåöêîãî îáùåñòâà? Íà íàø âçãëÿä, íåò. Äîêàçàòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, åãî ðå÷ü îò 10 íîÿáðÿ
1938 ã., íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå èçâåñòíîé «Õðóñòàëüíîé íî÷è». Ïåðåä 400 æóðíàëèñòàìè è
ðåäàêòîðàìè ôþðåð ðåçþìèðîâàë èòîãè ñâîåé ïîëèòèêè ñî âðåìåíè ïðèõîäà ê âëàñòè. Ñðåäè ïðî÷åãî
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îí ñêàçàë: «Îáñòîÿòåëüñòâà âûíóæäàëè ìåíÿ â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèé ãîâîðèòü èñêëþ÷èòåëüíî î ìèðå»,
- îòìåòèâ, ÷òî îäíèì èç íèõ áûëè íàñòðîåíèÿ â íåìåöêîì îáùåñòâå. # Îäíàêî â ðå÷è îò 1 ñåíòÿáðÿ
1939 ã. â ðåéõñòàãå îí íåäâóñìûñëåííî ïðåäóïðåäèë ôóíêöèîíåðîâ âñåõ óðîâíåé: «Ïóñòü íèêòî íå
äîêëàäûâàåò ìíå, ÷òî â åãî îêðóãå, ðàéîíå, ãðóïïå, ÿ÷åéêå íàñòðîåíèå ïëîõîå. Íîñèòåëÿìè 
îòâåòñòâåííûìè íîñèòåëÿìè  íàñòðîåíèé ÿâëÿåòåñü âû». $
Íî  ÷åì õóæå øëè äåëà, òåì ìåíüøå ñòàíîâèëàñü ãîòîâíîñòü Ãèòëåðà ñìîòðåòü â ãëàçà ôàêòàì.
Õàðàêòåðíà â ýòîì ñìûñëå åãî ðåàêöèÿ 23 ìàðòà 1943 ã. íà ñâîäêó ñîîáùåíèé «îðãàíîâ» îá
óïàäíè÷åñêèõ íàñòðîåíèÿõ íàñåëåíèÿ: «Åñëè áû òî, ÷òî ëþäè ïîñòîÿííî ãîâîðÿò, èìåëî ðåøàþùåå
çíà÷åíèå, âñå áûëî áû äàâíî ïðîèãðàíî. Îäíàêî èñòèííàÿ ïîçèöèÿ íàðîäà ëåæèò ìíîãî ãëóáæå, îíà
áàçèðóåòñÿ íà ïðî÷íîì âíóòðåííåì ìèðîâîççðåíèè. Åñëè áû ýòî áûëî íå òàê, âñå åãî äîñòèæåíèÿ
áûëè áû íåîáúÿñíèìû». %
Åùå îò÷åòëèâåå ïðîñòóïàåò ñàìîãèïíîç â åãî âûñêàçûâàíèè 1944 ã., ïðèâîäèìîì Øïååðîì. Â
ñâÿçè ñ ìàññèðîâàííûìè áîìáàðäèðîâêàìè íåìåöêèõ ãîðîäîâ àâèàöèåé ñîþçíèêîâ, âûçûâàâøèìè
îãðîìíûå ðàçðóøåíèÿ è æåðòâû è, åñòåñòâåííî, îòðàæàâøèìèñÿ íà ìîðàëüíîì ñîñòîÿíèè íåìöåâ,
Ãèòëåð áðîñèë: «Ýòè âîçäóøíûå íàëåòû ìíå íèïî÷åì. ß ñìåþñü íàä íèìè. ×åì ìåíüøå ëþäÿì îñòàåòñÿ
òåðÿòü, òåì ôàíàòè÷íåå îíè áóäóò äðàòüñÿ». & Òàêîâ, äåéñòâèòåëüíî, áûë íàñòðîé ôàíàòèêîâ íàöèîíàëñîöèàëèçìà è òåõ, êòî ñ÷èòàë, ÷òî ñîâåðøåííîå èìè íå îñòàâèëî èíîãî âûáîðà. Êàðòèíà íàñòðîåíèé
áîëüøèíñòâà áûëà ñëîæíåå. Ïðåä÷óâñòâèå êàòàñòðîôû ïðè÷óäëèâî ñïëåòàëîñü ñ íàäåæäîé íà ÷óäî,
ñòðàõ ïåðåä âîçìåçäèåì ïîáåäèòåëåé  ñî ñòðàõîì ïåðåä òåððîðîì âëàñòåé, ãëóõîå íåäîâîëüñòâî  ñ
óïðÿìûì æåëàíèåì ïðîäåðæàòüñÿ. È  âñå áîëüøåå ÷èñëî íåìöåâ áûëî îçàáî÷åíî òåì, ÷òîáû êàê-òî
ïåðåæèòü íàäâèãàþùååñÿ ïîðàæåíèå, óêëîíèâøèñü îò îòâåòñòâåííîñòè çà äåÿíèÿ ðåæèìà, êîòîðûé
ïî ðàçíûì ñîîáðàæåíèÿì è â ðàçíîé ìåðå ïîääåðæèâàëè.

***
Ñêàçàííîå âûøå, íà íàø âçãëÿä, ïîêàçûâàåò, ÷òî â òîòàëèòàðíûõ äèêòàòîðñêèõ ðåæèìàõ äàæå
çàêðûòàÿ ñëóæåáíàÿ èíôîðìàöèÿ î íàñòðîåíèÿõ íàñåëåíèÿ ïîä÷àñ ïðåïàðèðóåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê
ïðåäñòàâëåíèÿì è âêóñàì âëàñòèòåëåé, íå äîõîäèò äî ïåðâûõ ëèö èëè æå èãíîðèðóåòñÿ èìè.
Ýòî, âïðî÷åì, è íåóäèâèòåëüíî. Âåäü äëÿ òàêèõ ðåæèìîâ âàæíî íå òî, îäîáðÿþò ëè óïðàâëÿåìûå
èõ ïîëèòèêó â ñèëó óáåæäåíèÿ â åå ïðàâèëüíîñòè. Öåëü ïðîùå  íå äîïóñêàòü îòêðûòûõ âûðàæåíèé
íåäîâîëüñòâà, ïóáëè÷íîé êðèòèêè, íàðóøàþùèõ îôèöèàëüíóþ êàðòèíó «åäèíñòâà íàöèè»,
«ñïëî÷åííîñòè íàðîäà âîêðóã âîæäÿ».
Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìàëîýôôåêòèâíà, äåéñòâóåò ñ ïåðåáîÿìè èëè âûðàæàåòñÿ â óñèëåíèè ïðîïàãàíäû,
êîíòðîëÿ è ðåïðåññèé. Åñëè è ïîêà ïîçâîëÿþò ñðåäñòâà, ïðèìåíÿåòñÿ è ïîäêóï. Êàê ïîêàçûâàåò, â
÷àñòíîñòè, íàøóìåâøàÿ êíèãà Ã¸òöà Àëè «Íàðîäíîå ãîñóäàðñòâî Ãèòëåðà: Ãðàáåæ, ðàñîâàÿ âîéíà,
íàöèîíàëüíûé ñîöèàëèçì», ñèñòåìàòè÷åñêèé ïîäêóï íåìöåâ çà ñ÷åò îãðàáëåíèÿ èíîðîäöåâ è
èíîñòðàíöåâ áûë åäâà ëè îñíîâíûì ñðåäñòâîì ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîñòè ðåéõà.
È ëèøü â ðåäêèõ, áóêâàëüíî ñ÷èòàííûõ ñëó÷àÿõ íàöèñòñêèé ðåæèì ðåàãèðîâàë íà ïðîÿâëåíèÿ
íåäîâîëüñòâà íàñåëåíèÿ ìîäèôèêàöèåé ïîëèòèêè  íàïðèìåð, ïðèîñòàíîâêîé àíòèöåðêîâíûõ ìåð â
1936-1937 ãã. èëè ïðèîñòàíîâêîé ïðîãðàììû «ýâòàíàçèè» (óíè÷òîæåíèÿ áîëüíûõ è èíâàëèäîâ) â 1941 ã.
Íî è òîãäà ïðîèñõîäèë íå ïåðåñìîòð «ãåíåðàëüíîé ëèíèè», à ëèøü âðåìåííàÿ, äî «ïîáåäîíîñíîãî
îêîí÷àíèÿ âîéíû» îòñðî÷êà åå âîïëîùåíèÿ. '
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RECENZII
RECENZIE
asupra monografiei Parlamentul European: de la primele construcþii la
instituirea Constituþiei pentru Europa, autor Carolina Smochinã,
doctor în drept, conferenþiar universitar interimar,
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
Monografia abordeazã o problematicã cu o deosebitã valoare ºi importanþã teoreticã, dar mai ales practicã,
Parlamentul European reprezentînd instituþia-pilon din cadrul sistemului instituþional al Uniunii Europene. Acest
domeniu important ºi mereu actual a atras atenþia mai multor doctrinari, fiind publicate diferite studii ºi tratate
ºtiinþifice, însã lucrãrile de anvergurã sunt rare. Cît priveºte Republica Moldova, putem afirma, fãrã a exagera,
cã Parlamentul European a fãcut obiectul unor încercãri modeste de tratare ºtiinþificã. Prin lucrarea menþionatã,
autoarea încearcã sã completeze carenþele în planul juridic naþional.
Lucrarea apare ca rãspuns la noile evenimente din societatea internaþionalã ºi la necesitatea interpretãrii corecte
a fenomenului de integrare europeanã a Republicii Moldova. Cunoaºterea activitãþii ºi funcþiilor Parlamentului
European a devenit un imperativ o datã cu fixarea perspectivelor de integrare europeanã a þãrii noastre.
Parcurgînd primele pagini ale lucrãrii, în care este prezentat planul acesteia, putem constata cã structura ei
este în corespundere deplinã cu cerinþele unei abordãri ºtiinþifice de interes major ºi deosebit de actuale. În
partea introductivã a lucrãrii se face referire la actualitatea ºi gradul de studiere a temei cercetate, scopul ºi
obiectivele acesteia, suportul metodologic ºi tehnico-ºtiinþific al abordãrilor, noutatea ºtiinþificã a temei ºi valoarea
aplicativã a rezultatelor cercetãrii.
Monografia cuprinde mai multe capitole elaborate într-o consecutivitate logicã ºi armonioasã, începînd
inevitabil cu primele construcþii europene, natura juridicã ºi raporturile Parlamentului European cu alte instituþii
comunitare. Tematica este studiatã dintr-o perspectivã amplã, prin elucidarea organizãrii ºi funcþionãrii
Parlamentului European, accentuîndu-se, totodatã, cã fiecare revizuire a tratatelor a dus la creºterea competenþelor
acestuia. Aplicarea metodelor istoricã ºi comparativã de cercetare a asigurat atingerea dezideratului de a da o
imagine cît mai clarã conþinutului ºi obiectivelor acestei instituþii dinamice a Uniunii Europene.
Aptitudinile de veritabil cercetãtor al domeniului sunt relevate de felul în care este tratatã activitatea
Parlamentului European ºi a legislativului moldovenesc în contextul opþiunii proeuropene.
Autoarea ºi-a îndreptat demersul sãu ºtiinþific în direcþia prezentãrii unei viziuni minuþios structurate asupra
tratatelor de la Paris, Roma, Maastricht, Amsterdam, Nisa ºi a Tratatului instituind o Constituþie pentru Europa.
Considerãm cã evidenþierea mai multor opinii doctrinare, exprimate în literatura de specialitate moldoveneascã
ºi strãinã, au asigurat obiectivul unei tratãri cît mai cuprinzãtoare a tematicii propuse. Formularea propriilor
opinii critice denotã o înþelegere coerentã a proceselor integraþioniste, iar concluziile finale vin sã clarifice
recomandãrile înaintate de cãtre autoare.
Caracterul ºtiinþific al lucrãrii este asigurat de faptul cã aceasta nu a fost conceputã ca o lucrare pur teoreticã,
ci se bucurã de un suport informativ care are legãturã directã cu viaþa dinamicã, specificã ºi unicã a Parlamentului
European. Numeroasele trimiteri, referinþe bibliografice ºi anexele contribuie la aprofundarea ºi completarea
conþinutului bogat de idei.
Cele menþionate mai sus demonstreazã cã autoarea lucrãrii a urmãrit pas cu pas evoluþia Parlamentului European ºi a gãsit rãspuns la cele mai stringente probleme care apar în contextul tratãrii acestui subiect.
Dna Carolina Smochinã este un cunoscãtor de excepþie, denotã profesionalism, competenþã ºi, evident,
capacitãþi de analizã ºi sintezã. Avem ferma convingere cã valoarea ºtiinþificã ºi inovaþionalã a lucrãrii, precum
ºi utilitatea ei practicã vor trezi un viu interes în rîndul specialiºtilor din mediul academic, al autoritãþilor publice
ºi al societãþii civile în general.
Apreciem strãduinþa autoarei monografiei de a aduce elemente de noutate, contribuind astfel la informarea
tuturor celor interesaþi de instituþia Parlamentului European, o temã complicatã, sensibilã ºi cu implicaþii politice.
Diana Cucoº, doctor în drept, cercetãtor ºtiinþific superior, Secþia Drept Internaþional ºi Relaþii
Internaþionale, Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldove
27 octombrie 2006
© Diana Cucoº, 2006.
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DOCUMENTE ªI MATERIALE
PLANUL DE ACTIUNI UNIUNEA EUROPEANÃ  REPUBLICA MOLDOVA
1. Introducere
Extinderea Uniunii Europene de la 1 mai 2004 a determinat o schimbare istorica pentru Uniune in termeni
politici, geografici si economici, consolidind in continuare interdependenta politica si economica dintre UE si
Moldova. Extinderea ofera UE si Moldovei oportunitatea de a dezvolta o relatie de continua apropiere mergind
dincolo de cooperare, de a implica intr-o masura semnificativa integrarea economica si de a aprofunda cooperarea
politica. Uniunea Europeana si Moldova sunt determinate sa utilizeze aceasta ocazie pentru a-si consolida
relatiile si a promova stabilitatea, securitatea si bunastarea. Abordarea este fundamentata de parteneriat, proprietate
comuna si diferentiere. Ea va contribui la dezvoltarea in continuare a parteneriatului nostru strategic.
Politica Europeana de Vecinatate a Uniunii Europene stabileste obiective ambitioase bazate pe angajamente
pentru valorile comune si implementarea efectiva a reformelor politice, economice si institutionale.
Moldova este invitata sa stabileasca cu UE relatii politice, de securitate, economice si culturale mai
intense, sa intensifice cooperarea transfrontaliera si sa impartaseasca responsabilitatea pentru prevenirea si
solutionarea conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale acestui Plan de Actiuni va fi sustinerea in continuare
a unei solutionari viabile a conflictului Transnistrean. Nivelul de ambitie a relatiei va depinde de gradul de
angajament al Moldovei pentru valorile comune, precum si capacitatea sa de a implementa prioritatile convenite
in comun. Ritmul progresului relatiei va recunoaste pe deplin eforturile Moldovei si realizarile concrete in
indeplinirea acestor angajamente.
Acest Plan de Actiuni este primul pas in acest proces. Planul de Actiuni UE Moldova este un document
politic care stabileste obiectivele strategice ale cooperarii dintre Moldova si UE. Cadrul temporar de
implementare a Planului de Actiuni este de 3 ani. Implementarea sa va contribui la indeplinirea prevederilor
Acordului de Parteneriat si Cooperare (APC) si va incuraja si sustine obiectivul Moldovei vizind integrarea
de mai departe in structurile economice si sociale europene. Implementarea Planul de Actiuni va avansa
semnificativ ajustarea legislatiei, normelor si standardelor Moldovei la cele ale Uniunii Europene. In acest
context, Planul de Actiuni va construi o baza solida pentru integrarea economica bazata pe adoptarea si
implementarea regulilor si reglementarilor economice si comerciale avind potentialul sa sporeasca comertul,
investitiile si cresterea. Mai mult ca atit el va ajuta la elaborarea si implementarea politicilor si masurilor
vizind promovarea cresterii economice si coeziunii sociale, reducerea saraciei si protejarea mediului,
contribuind astfel la obiectivul pe termen lung al dezvoltarii durabile.
Moldova si UE vor coopera strins in vederea implementarii Planului de Actiuni. Uniunea Europeana
recunoaste aspiratiile europene ale Moldovei si Conceptia de integrare a Moldovei in UE. Pentru viitorul
apropiat APC ramine a fi baza valabila pentru cooperarea dintre UE si Moldova.
Noi perspective de parteneriat
Politica Europeana de Vecinatate deschide noi perspective de parteneriat:
 Perspectiva avansarii dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe
piata interna a UE si posibilitatea de a participa progresiv la aspecte cheie ale politicilor si programelor UE;
 Ridicarea nivelului oportunitatilor si intensitatii cooperarii politice, prin intermediul dezvoltarii in
continuare a mecanismelor pentru dialogul politic;
 Continuarea angajamentului puternic al UE de a sustine solutionarea conflictului transnistrean, utilizind
instrumentele aflate la dispozitia UE si in strinsa consultare cu OSCE. UE este gata sa examineze caile de asi consolida mai departe angajamentul;
 Oportunitatea pentru convergenta legislatiei economice, deschiderea reciproca a economiilor si reducerea
continua a barierelor din calea comertului, ceea ce va stimula investitiile si cresterea economica;
 Sprijin financiar sporit: asistenta financiara a UE pentru Moldova va fi disponibila pentru a sustine
actiunile identificate in prezentul document. In acest scop Comisia propune un nou Instrument European de
Vecinatate si Parteneriat (IEVP) care de asemenea va include aspectele foarte importante ale cooperarii
transfrontaliere si trans-nationale dintre Moldova si (viitoarele) statele membre;
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 Posibilitati pentru deschiderea treptata sau participarea consolidata in anumite programe Comunitare,
promovind legaturile culturale, educationale, de mediu, tehnice si stiintifice;
 Sustinere, inclusiv asistenta tehnica si twinning-ului pentru a indeplini standardele si normele UE,
precum si acordarea sfaturilor si sprijinului directionat pentru ajustarea legislativa prin intermediul unui
mecanism precum este Asistenta Tehnica si Schimb de Informatii ( TAIEX);
 Aprofundarea comertului si relatiilor economice;
 Stabilirea unui dialog constructiv privind cooperarea in domeniul vizelor intre UE si Moldova, inclusiv
schimbul de pareri privind posibilitatile oferirii unor facilitati in acordarea vizelor in conformitate cu acquis-ul;
 Deschiderea cit de repede posibil a unei Delegatii a Comisiei Europene in Moldova. In lumina indeplinirii
obiectivelor acestui Plan de Actiuni si a evolutiei generale a relatiilor UE-Moldova se va examina posibilitatea
unei noi relatii contractuale. Republica Moldova si Comisia au propus citeva sugestii in aceasta privinta.
Utilitatea oricaror aranjamente contractuale va fi considerata la timpul potrivit.
Prioritati pentru Actiune
Planul de Actiuni stabileste un set cuprinzator de prioritati in domeniile incluse in Acordul de Parteneriat
si Cooperare. Printre aceste prioritati, toate fiind importante, o atentie speciala trebuie sa fie acordata
urmatoarelor:
 eforturi sustinute privind o solutionarea viabila a conflictului transnistrean;
 continuarea consolidarii stabilitatii si eficientei institutiilor ce garanteaza democratia si suprematia
legii; asigurarea derularii democratice a alegerilor parlamentare (2005) in Moldova in conformitate cu
standardele europene;
 asigurarea respectarii libertatii presei si de exprimare;
 continuarea consolidarii capacitatilor administrative si judiciare;
 reluarea cooperarii cu Institutiile Financiare Internationale (IFI); implementarea actiunilor vizind
reducerea saraciei, consolidarea cresterii economice asigurate de sectorul privat si durabilitatea fiscala.
 ameliorarea climatului investitional prin reforme structurale adecvate in vederea asigurarii conditiilor
nediscriminatorii, transparente si previzibile pentru afaceri, inclusiv prin lupta cu coruptia;
 progresul spre un sistem eficient si cuprinzator de management al frontierei pe toate sectoarele hotarului
Moldovei inclusiv sectorul transnistrean;
 actionarea in vederea oferirii de catre UE a Preferintelor Comerciale Autonome prin asigurarea controlului
efectiv al originii marfurilor din Moldova;
 intensificarea luptei impotriva crimei organizate, inclusiv traficul de fiinte umane;
 asigurarea eficientei managementului fluxurilor migrational, inclusiv initierea procesului vizind
incheierea unui Acord de readmisie intre UE si Moldova; Progresul in realizarea acestor prioritati va fi
monitorizat in cadrul organismelor stabilite de Acordul de Parteneriat si Cooperare si Comisia Europeana
care va elabora la mijlocul perioadei de implementare a Planului de Actiuni un raport privind progresul
obtinut. In baza acestei evaluari, UE impreuna cu Moldova va revizui continutul Planului de Actiuni si va
decide referitor la adaptarea si reinnoirea acestuia. Comisia va elabora un al doilea raport dupa 3 ani si in
baza acestuia vor fi luate decizii privind urmatorul pas in dezvoltarea relatiilor bilaterale, inclusiv posibilitatea
unor relatii contractuale noi.

2.1 Dialogul politic si reformele
Democratia si suprematia legii
(1) Consolidarea stabilitatii si eficacitatii institutiilor care garanteaza democratia si suprematia legii.
 In contextul eforturilor de solutionare a problemei transnistrene, asigurarea reformei legislative si
constitutionale in conformitate cu standardele europene, continuarea cooperarii la nivel de experti si consultanta
cu Comisia de la Venetia si UE, precum si asigurarea unui cadru constitutional democratic si stabil atit
pentru cetateni, cit si pentru institutiile de stat din Moldova (reintregita).
 Asigurarea functionarii corecte a Parlamentului, inclusiv reforma imunitatii parlamentare in corespundere
cu propunerile facute de Consiliul Europei. Asigurarea desfasurarii democratice a alegerilor parlamentare in
2005 in conformitate cu standardele europene si eliminarea deficientelor ramase, identificate in cadrul
recomandarilor OSCE / ODIHR.
 Continuarea reformei administrative si consolidarea autoadministrarii locale in conformitate cu
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standardele europene, in special cele ce se contin in Carta europeana a autoguvernarii locale si acordarea
unei atentii speciale expertizei si recomandarilor Congresului Autoritatilor Locale si Regionale din Europa,
inclusiv in ceea ce priveste managementul bugetelor locale de catre administratiile locale si atribuirea
competentelor bugetare (resurse care sa corespunda responsabilitatilor). Consolidarea suprematiei legii prin
sporirea eficientei puterii judecatoresti si a organelor de drept, respectarea corespunzatoare a hotararilor
Curtii Constitutionale.
(2) Revizuirea legislatiei existente in scopul asigurarii independentei si impartialitatii sistemului
judecatoresc, inclusiv asigurarea impartialitatii si eficientei procuraturii, precum si in scopul consolidarii
capacitatii justitiei.
 Continuarea si implementarea activitatii legislative pentru a reforma in continuare sistemul judecatoresc
in conformitate cu standardele europene; Reexaminarea si completarea legii privind organizarea judecatoreasca
in scopul asigurarii independentei, impartialitatii si eficientei sale, inclusiv clarificarea procedurii de numire
si avansare, drepturile statutare si obligatiile judecatorilor.
 Asigurarea implementarii noii legislatii cu privire la procuratura in conformitate cu standardele europene.
 Imbunatatirea instruirii, in special in problematica drepturilor omului si cooperarii judiciare, a
judecatorilor, procurorilor si functionarilor din sistemul judecatoresc, administratia Ministerului Justitiei,
politiei si inchisorilor.
 Dezvoltarea cailor alternative de solutionare a litigiilor, inclusiv medierea si arbitrajul.
(3) Asigurarea eficientei luptei impotriva coruptiei
 Asigurarea progresului in implementarea recomandarilor Grupului de State din cadrul Consiliului Europei
impotriva Coruptiei (GRECO).
 Finalizarea adoptarii masurilor necesare identificate in autoevaluarea Initiativei Anticoruptie a Pactului
de Stabilitate si raportul analitic de bilant al Republicii Moldova din aprilie 2002.
 Continuarea colaborarii cu organizatiile internationale si societatea civila in problema data.
 Implementarea Strategiei Nationale privind prevenirea si combaterea coruptiei.
Drepturile si libertatile fundamentale ale omului
(4) Asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, inclusiv drepturile persoanelor
ce apartin minoritatilor nationale, in conformitate cu standardele internationale si europene.
 Implementarea actiunilor prevazute in Planul National de Actiuni in domeniul Drepturilor Omului
(PNADO) a Republicii Moldova pentru perioada 2004-2008 (revizuiri legislative, consolidarea cadrului
institutional si sporirea constientizarii drepturilor omului).
 Asigurarea aderarii la conventiile de baza ale ONU si protocoalele optionale1 in materie si implementarea
eficienta a acestora.
 Asigurarea protectiei eficiente a drepturilor persoanelor ce apartin minoritatilor nationale;
 Reactia adecvata la concluziile si recomandarile structurilor si expertilor relevanti ai Consiliului Europei
privind starea respectarii de catre Moldova a Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale;
elaborarea si implementarea legislatiei privind excluderea discriminarii si a legislatiei care garanteaza drepturile
minoritatilor, in conformitate cu standardele europene;
 Amendarea legii privind confesiunile religioase in scopul ajustarii la cerintele Conventiei Europene
pentru Drepturile Omului si recomandarile relevante ale Consiliului Europei;
 Executarea eficienta a sentintelor Curtii Europene pentru Drepturile Omului;
 Introducerea mecanismelor eficiente pre-judiciare si ne-judiciare atit pentru solutionarea litigiilor cit si
pentru protectia drepturilor omului; garantarea accesului la informatie privind drepturile cetatenilor si
mijloacele legale adecvate.
(5) Dezvoltarea si implementarea cadrului legislativ adecvat pentru prevenirea si combaterea traficului
de fiinte umane, precum si pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta victimele traficului
 Revizuirea legislatiei anti-trafic, inclusiv a elementelor relevante prevazute in noile coduri penale si de
procedura penala in scopul conformarii depline la standardele internationale privind drepturile omului;
 Intensificarea cooperarii in cadrul organizatiilor internationale relevante in acest domeniu (OSCE,
ONU); ratificarea unor astfel de instrumente internationale relevante cum este Conventia ONU impotriva
crimei organizate transnationale (Conventia Palermo) si a protocoalelor sale in scopul prevenirii, suprimarii
si pedepsirii traficului de persoane, in special de femei si copii.
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(6) Eradicarea maltratarii si a torturii
1 Inclusiv semnarea si ratificarea CCPR-OP1, CCPR-OP2-DP, CEDAW-OP, CAT Declar.Art.21,
Declar.Art.22, CAT-OP, MWC, precum si ratificarea CRC-OP-AC, CRC-OP-SC.
 Solutionarea eficienta a cazurilor raportate de maltratare a detinutilor de catre functionarii din organele
de drept, in special in timpul retinerii inainte de judecata, inclusiv prin adoptarea bazei legale relevante si
prevederilor privind instruirea.
 Implementarea recomandarilor Comitetului Consiliului Europei pentru prevenirea torturii;
 Sporirea instruirii in domeniul drepturilor omului a functionarilor din politie si personalului
penitenciarelor.
(7) Asigurarea respectarii drepturilor copiilor
 Continuarea eforturilor in scopul protejarii drepturilor copilului prin asigurarea implementarii Declaratiei
si Planului de Actiuni convenite la Sesiunea speciala ONU privind copiii in mai 2002, inclusiv implementarea
unui plan de actiuni national;
 Implementarea sectiei relevante din Planul National de Actiuni in domeniul Drepturilor Omului (PNADO)
a Republicii Moldova pentru perioada 2004-2008.
(8) Asigurarea tratamentului egal
 Continuarea eforturilor pentru asigurarea egalitatii de sanse pentru barbati si femei in societate si viata
economica, bazate pe nediscriminare.
(9) Asigurarea respectarii libertatii de expresie
 Asigurarea relatiei transparente intre autoritati si institutiile media in conformitate cu recomandarile
Consiliului Europei; ajutor financiar din partea statului pentru mass-media acordat in baza criteriilor stricte
si obiective aplicate egal pentru toata mass-media;
 Elaborarea si implementarea unui cadru legal adecvat ce garanteaza libertatea expresiei si a massmediei, in conformitate cu standardele europene si in baza recomandarilor Consiliului Europei.
(10) Asigurarea respectarii libertatii asocierii si sustinerea dezvoltarii societatii civile
 Amendarea legii privind intrunirile in scopul ajustarii la cerintele Conventiei Europene pentru Drepturile Omului;
 Dezvoltarea unui dialog eficient intre diferite forte politice ale tarii, in rezultatul recomandarilor
Consiliului Europei si utilizarea la maxim a oportunitatilor oferite de acestea;
 Facilitarea si sustinerea dezvoltarii societatii civile, consolidarea dialogului si cooperarii.
(11) Asigurarea respectarii drepturilor sindicatelor si a standardelor de baza in domeniul muncii
 Continuarea eforturilor in scopul asigurarii drepturilor sindicatelor si a standardelor de baza ale muncii,
in conformitate cu standardele europene si conventiile Organizatiei Internationale a Muncii (ILO).
(12) Asigurarea Justitiei internationale prin intermediul Curtii Penale Internationale (CPI)
 Ratificarea Statutului de la Roma al Curtii Penale Internationale si elaborarea prevederilor necesare
pentru modificarea Constitutiei, care vor fi incluse in noul proiect al Constitutiei, care este in curs de elaborare
de catre Comisia Constitutionala Mixta. Asigurarea fara impedimente a implementarii sale. Cooperarea in
domeniul politicii externe si de securitate; prevenirea conflictelor si managementul crizelor
(13) Consolidarea dialogului politic si cooperarii in probleme externe si de securitate.
 Continuarea si dezvoltarea dialogului politic si cooperarii cu UE privind Transnistria, probleme regionale
si internationale, inclusiv in cadrul Consiliului Europei si OSCE;
 Colaborarea cu UE in scopul eficientizarii institutiilor si conventiilor multilaterale, astfel consolidind
guvernarea globala, a coordonarii in domeniul combaterii amenintarilor la adresa securitatii si abordarea
problemelor de dezvoltare.
 Dezvoltarea cooperarii privind sanctiunile intreprinse de UE
 Purtarea unui dialog activ intre Moldova si UE privind implementarea Strategiei Europene de Securitate.
 Dezvoltarea posibilitatii pentru alinierea Moldovei la declaratiile privind Politica Externa si de Securitate
Comuna (PESC) a UE, de la caz la caz.
(14) Dezvoltarea continua a cooperarii in domeniul combaterii terorismului, neproliferarii armelor de
distrugere in masa si exportului ilicit de arme
 Cooperarea in vederea consolidarii rolului ONU in lupta multilaterala impotriva terorismului, inclusiv
prin implementarea Rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU (UNSC) 1373/01 si 1267/01, prin
implementarea si transpunerea in practica a Conventiei ONU privind Suprimarea finantarii terorismului;
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colaborarea in vederea stabilirii unui sistem de schimb de informatii intre organele de drept relevante si
agentiile de aplicarea legilor a statelor membre ale UE si Moldova;
 Implementarea standardelor prevazute in recomandarile Grupului de Lucru pentru Spalarea Banilor din
cadrul Planului Financiar de Lucru (FATF) privind finantarea terorismului.
 Asigurarea respectarii drepturilor omului in lupta impotriva terorismului;
 Continuarea dezvoltarii cooperarii in vederea combaterii traficului de arme si distrugerii arsenalelor,
inclusiv in contextul situatiei din regiunea transnistreana a Republicii Moldova;
 Cooperarea in domeniul neproliferarii armelor de distrugere in masa, inclusiv in aspecte ce tin de
aderarea la si implementarea instrumentelor internationale relevante precum si regimul de control al
exporturilor in baza Strategiei UE privind Armele de Distrugere in Masa adoptata de Consiliul European in
decembrie 2003 si concluziilor Consiliului pentru Afaceri Generale si Relatii Externe (GAERC) din 17
noiembrie 2003; Stabilirea unui sistem national efectiv de control al exporturilor care va supraveghea exportul
si tranzitul de marfuri ce au tangente cu armele de distrugere in masa (ADM), inclusiv verificarea utilizatorului
final al tehnologiilor cu dubla destinatie;
 Dezvoltarea cooperarii UE-Moldova in probleme de control vamal cu grad de risc, asigurind siguranta
si securitatea bunurilor importate, exportate si de tranzit. Cooperarea regionala
(15) Continuarea cooperarii Moldovei in activitatile Pactului de Stabilitate (SP) pentru Europa de SudEst, complementare implementarii prezentului Plan de Actiuni PEV UE  Moldova
 Incurajarea schimbului de experienta cu alte state sud-est europene prin participarea Moldovei la
activitatile meselor de lucru ale PS;
 Concentrarea asupra acelor initiative ale PS care pot aduce valoare adaugata si contribui la agenda
reformelor interne ale Moldovei;
 Utilizarea flexibilitatii existente pentru a participa la activitatile PS;
 Continuarea progresului in implementarea de catre Moldova a proiectelor regionale din cadrul PS
acordind o atentie speciala implementarii Acordurilor bilaterale de Liber Schimb semnate de Moldova cu
tarile beneficiare ale Pactului de Stabilitate.
 Sustinerea UE pentru participarea Moldovei la Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est.

2.2 Cooperarea pentru solutionarea conflictului transnistrean
(16) Eforturi sustinute vizind solutionarea conflictului transnistrean, respectind suveranitatea si integritatea
teritoriala a Republicii Moldova in cadrul hotarelor sale, recunoscute international si garantind respectarea
democratiei, suprematiei legii si a drepturilor omului.
 Participarea constructiva a Moldovei, impreuna cu cealalta parte si mediatorii in procesul de negocieri
sub egida OSCE, in vederea solutionarii conflictului transnistrean;
 Cooperarea eficienta intre UE si Moldova in vederea solutionarii conflictului transnistrean in cadrul
formatelor convenite, inclusiv consultari privind aranjamentele post-conflictuale si garantii in functie de necesitate.
 UE sa-si intensifice implicarea in sustinerea OSCE-ului si a mediatorilor in acest proces, sa sustina
eforturile Comisiei Constitutionale Mixte, si sa pregateasca implicarea in scenariul post-reglementare;
 Continuarea de catre UE a eforturilor sale de a asigura indeplinirea de catre Rusia a angajamentelor de
la Istambul referitoare la Moldova.
 Intarirea dialogului politic dintre UE si Moldova privind conflictul transnistrean.
 Realizarea unor noi progrese semnificative cu Ucraina privind problemele existente pe sectorul
transnistrean al frontierei; consolidarea cooperarii cu administratia Ucrainei, inclusiv schimbul efectiv de
informatii despre fluxurile de bunuri si persoane ce traverseaza frontiera comuna. Angajarea activa in
consultarile trilaterale Moldova-Ucraina - Comisia Europeana privind masurile de asigurare a managementului
si controlului corespunzator al intregii frontiere a Moldovei cu Ucraina, in special a sectorului Transnistrean.
 Sustinerea implicarii active a societatii civile si promovarea valorilor democratice si respectarii drepturilor
omului.

2.3. Reforma si dezvoltarea social-economica
Cresterea bunastarii populatiei
(17) Implementarea unor actiuni majore in vederea reducerii saraciei, in special prin perfectionarea eficientii
sistemului de asistenta sociala
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 Adoptarea si progresarea in implementarea Strategiei de Crestere Economica si Reducere a Saraciei
(SCERS), identificand prioritatile pe termen lung si scurt, aprobate de comunitatea donatorilor in baza celor
trei piloni ai reducerii saraciei, identificati in strategia interimara (SCERS-I) din 2002; in special implementarea
conditionalitatilor relevante privind eradicarea saraciei si securitatea sociala convenite in contextul Programului
de Securitate Alimentara al UE.
(18) Reorientarea cheltuielilor publice in vederea reducerii substantiale a saraciei in randurile copiilor si
majorarii ratei de scolarizare primara
 Implementarea conditionalitatilor relevante privind eradicarea saraciei si securitatea sociala identificate
in contextul Programului de Securitate Alimentara al UE.
 Dezvoltarea masurilor de protectie a copiilor bazate pe principiul comunitatii, in special in localitatile
rurale, in colaborare cu autoritatile publice locale.
 Rationalizarea beneficiilor pentru copii si sporirea eficacitatii asistentei pentru familiile nevoiase.
 Eliminarea factorilor ce limiteaza accesul la invatamant pentru copiii din familiile nevoiase si
imbunatatirea accesului acestora la invatamantul primar si secundar, in special in localitatile rurale. Cresterea
durabila, consolidarea finantelor publice si solutionarea problemei datoriei de stat
(19) Consolidarea cresterii economice si asigurarea durabilitatii acesteia pe termen mediu
 Ca pas vital spre cresterea economica durabila, consolidarea stabilitatii macroeconomice prin promovarea
unei politici monetare rationale, orientate, printre altele, spre mentinerea inflatiei, si a unei politici fiscale,
orientate, printre altele, spre achitarea datoriilor. In acest context, acordul preliminar asupra unui nou program de reforme cu Institutiile Financiare Internationale (IFI) este un element cheie in consolidarea credibilitatii
politicii si in deschiderea accesului la asistenta externa concesionala, inclusiv din partea UE.
 Identificarea, in comun acord cu creditorii, a unei solutii pe termen lung a problemei datoriei externe
prin combinarea unei politici fiscale riguroase si credibile cu restructurarea datoriei externe.
 Adoptarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) pentru perioada 2004-2006, integrand
bugetul central, bugetele autoritatilor publice locale, bugetul asigurarilor sociale, fondurile extrabugetare,
precum si asistenta financiara externa. CCTM urmeaza a fi bazat pe pronosticuri macroeconomice rationale
si va fi in concordanta cu SCERS si cu programele care vor fi convenite cu IFI. Aditional trebuie monitorizate
atent obligatiile contingentare.
 Realizarea progreselor in reducerea poverii excesive a datoriei de stat, in particular a celei externe.
 Implementarea masurilor concrete intru sporirea eficientizarii, transparentei si responsabilitatii in
administrarea cheltuielilor publice, consultand expertii IFI si ai UE. In particular, amplificarea impactului
cheltuielilor sociale asupra nivelului saraciei. Implementarea masurilor vizand colectarea impozitelor si
extinderea bazei impozabile, in particular prin eliminarea graduala a scutirilor fiscale.
 Stabilirea procedurilor pentru detectarea, solutionarea si urmarirea cazurilor de fraude (suspectate) si
altor iregularitati ce afecteaza fondurile nationale si internationale.
 Asigurarea compatibilitatii depline a SCERS cu CCTM, fapt ce garanteaza durabilitatea fiscala.
Economia de piata functionala
(20) Perfectionarea economiei de piata functionale si a climatului de afaceri prin intermediul unor reforme
structurale adecvate, orientate in acelasi timp si spre obtinerea transparentei si previzibilitatii conditiilor de
desfasurare a afacerilor. Avansarea continua in implementarea cadrului legislativ si regulatoriu precum este
prevazut in Art. 50 al APC.
 Implementarea masurilor intru imbunatatirea convergentei in domeniile cheie ale legislatiei RM cu
legislatia UE, in particular in sectoarele identificate in prezentul Plan de Actiuni. Elaborarea unui program
de lucru in contextul reformei regulatorii in baza
(1) listei de actiuni ce urmeaza a fi realizate si legislatiei ce urmeaza a fi examinata dupa ordinea de
prioritati, si (2) identificarii institutiilor responsabile si a unor termene realistice pentru implementarea acestor
actiuni, sustinute de resurse financiare si umane adecvate si instruirea acestora, precum si a structurilor care
sa asigure coordonarea intre diferite autoritati administrative implicate.
 Asigurarea functionalitatii depline a organismelor principale de reglementare. Elaborarea unui program
de masuri flanking, incluzand standarde imbunatatite de elaborare a actelor normative si a regulamentelor,
asigurand functionarea adecvata a organismelor de reglementare si urmarind implementarea masurilor.
 Optimizarea cerintelor administrative pentru companii (aprobarea cadrului juridic relevant;
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implementarea; simplificarea schemei de raportare si a obligatiilor administrative; limitarea la minim a
numarului de licente si permise necesare pentru initierea activitatilor economice)
 Examinarea si implementarea celor mai bune practici privind consultarea si notificarea agentilor economici
cu referire la noile masuri de reglementare (transparenta) si asigurarea unei perioade suficiente de timp necesare
pentru adaptarea la aceste noi regulamente ale desfasurarii afacerilor (previzibilitatea). Dezvoltarea dialogului
cu investitori si antreprenori privind modalitatile de imbunatatire a climatului de afaceri.
 Crearea unui mediu de afaceri potrivit pentru societati, de ex. adoptarea si implementarea legislatiei
privind concurenta eficienta si falimentul.
(21) Implementarea programului de privatizare, in special axandu-se asupra privatizarii la scara extraordinar
de larga drept prioritate si a celei a sectorului energetic
 Continuarea imbunatatirii interferentei intre sectorul privat si sectorul public in conformitate cu
recomandarile Bancii Mondiale.
 Accelerarea si majorarea transparentei programului de privatizare, axandu-se in special asupra privatizarii
la scara larga in sectoarele cheie.
Dezvoltarea rurala si regionala
(22 ) Promovarea dezvoltarii regionale echilibrate; reducerea diferentelor economice si sociale intre diferite
regiuni din tara
 Implementarea masurilor privind dezvoltarea regionala si rurala, luand drept baza abordarea prevazuta
in SCERS si utilizand o abordare integrata, bazata pe rezultatele activitatii anterioare a donatorilor in tara,
precum si cele mai bune practici ale UE.
 Elaborarea planului si luarea de masuri specifice in vederea promovarii cresterii Intreprinderilor Mici si
Mijlocii (IMM) in regiuni si in spatiul rural (vezi si capitolul IMM).
Politica sociala si de ocupare a fortei de munca
(23) Consolidarea dialogului si a cooperarii in sectorul social. Asigurarea unei armonizari a standardelor
si a practicilor in domeniul social si a politicii de ocupare a fortei de munca din tara cu standardele si
practicile UE
 Implicarea in dialog pe marginea politicii de ocupare a fortei de munca si a celei din sectorul social in
vederea elaborarii unei analize si evaluari a situatiei curente si pentru identificarea problemelor cheie si a
solutiilor posibile in cadrul acestor politici (dialogul social si civil, sanatatea si securitatea la locul de munca,
echitatea genurilor, dreptul muncii, politica de ocupare a fortei de munca, protectia sociala si includerea)
miscandu-se gradual catre standardele UE in acest sector.
Dezvoltarea durabila
(24) Promovarea dezvoltarii durabile
 Luarea de masuri primare in vederea implementarii strategiei nationale pe termen lung privind dezvoltarea
durabila.
 Finalizarea instituirii structurilor administrative si a procedurilor pentru asigurarea planificarii strategice
a dezvoltarii durabile si a coordonarii intre actorii relevanti ai procesului.
 Implementarea masurilor de integrare a consideratiilor de mediu in alte sectoare ale politicii, in particular in industrie, energetica, transport, dezvoltare regionala si agricultura.
Obiectiv pe termen lung
 Implementarea strategiei nationale pe termen lung pentru dezvoltarea durabila.

2.4. Comertul, piata si reforma regulatorie
2.4.1. Circulatia marfurilor
Relatii comerciale
 Indeplinirea in totalitate a angajamentelor asumate de Moldova in cadrul titlului III al APC si indeplinirea
tuturor obligatiilor legate de statutul de membru al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).
 Implementarea cu succes a obligatiilor fata de OMC (inclusiv a Acordului TRIPs), precum si a obligatiilor
din cadrul APC.
 Eliminarea graduala a licentelor care nu sunt in conformitate cu obligatiile Moldovei fata de OMC si in
cadrul APC si managementul lor transparent.
 Depunerea eforturilor pentru sporirea transparentei in aplicarea masurilor regulatorii.
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(25) Promovarea capacitatilor de export ale Moldovei si diversificarea exportului marfurilor
 Promovarea Grupurilor sectoriale de producatori pentru actiuni comune in promovarea exporturilor pe pietele
externe, astfel precum este prevazut in programul Organizatia de promovare a exportului din Moldova (MEPO)
 Asigurarea controlului eficient al originii marfurilor pentru a putea beneficia completamente de Sistemului
Generalizat de Preferinte.
 Perfectionarea cadrului institutional si a procedurilor de control ale originii marfurilor prin consolidarea
serviciului vamal si revizuirea divizarii competentelor acestuia in eliberarea si controlul certificatelor de
origine preferentiale si nepreferentiale cu cele ale Camerei de Comert si Industrie, in vederea crearii unei
baze solide pentru un eventual regim preferential de comert asimetric.
Vama
(26) Implementarea legislatiei vamale conform standardelor internationale si UE
 Implementarea prevederilor Codului Vamal dar si a prevederilor ce se refera la controlul vamal al
precursorilor, bunurilor contrafacute si piratate, bunurilor cu dubla destinatie si bunurilor culturale.
 Adoptarea si racordarea deplina la Sistemul Armonizat existent, in vederea adoptarii Nomenclatorului
Combinat.
 Implementarea principiului controlului vamal in baza analizei si selectivitatii riscurilor si crearea cadrului
institutional relevant.
(27) Ameliorarea functionarii serviciului vamal; simplificarea si modernizarea procedurilor vamale la
hotare si in interiorul tarii
 Consolidarea capacitatii administrative, in particular in vederea asigurarii unui control eficient al origini
marfurilor, implementarea corecta a regulilor de determinare a valorii in vama si asigurarea administratiei
vamale cu suficienta expertiza de laborator interna si externa, precum si dotarea cu suficiente resurse
tehnologice si informationale.
 Dezvoltarea abordarii ghiseului unic pentru toate documentele ce tin de comertul international si
controlul respectiv, pornind de la imbunatatirea cooperarii intre serviciile vamale si alte agentii ce activeaza
la frontiera (ex. serviciul de graniceri, politia, serviciul veterinar).
 Crearea unui mecanism de asigurare a consultarilor/informarilor permanente a comunitatii de afaceri
asupra reglementarilor si procedurilor de export si import.
 Adoptarea si implementarea Codului privind etica vamala in baza standardelor internationale (Declaratia
de la Arusha)
 Dezvoltarea cooperarii intre UE si RM in domeniul controlului in baza de riscuri, inclusiv privind
securitatea si inofensivitatea marfurilor importate, exportate si tranzitate.
Standardele, reglementarile tehnice si procedurile de evaluare a conformitatii (domenii armonizate)
(28) Apropierea de practicile administrative si legislative ale UE si internationale privind standardele,
reglementarile tehnice si evaluarea conformitatii
 Identificarea in comun a sectoarelor industriale prioritare in vederea aproximarii legislatiei (si o eventuala
includere intr-un Acord de Evaluare a Conformitatii si Acceptare a Produselor Industriale, ACAA, cu
mentiunea ca toate conditiile sa fie acceptate si indeplinite), inclusiv prin consultari cu producatorii si
exportatorii.
Continuarea revizuirii standardelor moldovenesti existente, cu inlaturarea elementelor
obligatorii si armonizarea lor cu standardele internationale si europene.
 Consolidarea capacitatilor institutionale in domeniul standardizarii, acreditarii, evaluarii conformitatii,
metrologiei si supravegherii pietei, integrand institutiile din Moldova, in limitele posibile, in structurile
internationale relevante si anume:
Cooperarea Europeana pentru Acreditare (EA), Comisia Europeana pentru Standardizare (CEN), Comisia
Europeana pentru Standardizare Electrotehnica (CENELEC) si Institutul European privind Standarde in
Telecomunicatii(ETSI).
Calitatea de membru cu drepturi depline al Organizatiei Internationale pentru Standarde (ISO), Comisiei
Internationale Electrotehnice (IEC) si Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU). Revizuirea competentelor
institutionale in acest domeniu in vederea evitarii concentrarii functiilor in cadrul unei singure institutii.
 Aproximarea legislatiei privind responsabilitatea pentru produse defectuoase si inofensivitatea generala
a produselor.
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 Simplificarea procedurilor de evaluare a conformitatii in scopul evitarii certificarii obligatorii a produselor
considerate inofensive si testarii multiple a produselor
 Dezvoltarea capacitatilor de supraveghere a pietii in baza celor mai bune practici ale Statelor Membre ale UE
Eliminarea restrictiilor si optimizarea administrarii (domeniile nearmonizate)
(29) Facilitarea circulatiei bunurilor si imbunatatirea cooperarii administrative
- Prevenirea masurilor discriminatorii si asigurarea posibilitatii pentru partile implicate de a identifica
problemele si de a se expune pe marginea proiectelor de acte legislative
- Asigurarea existentei unui punct de contact responsabil pentru implementarea circulatiei marfurilor, ce
ar putea fi utilizat pentru imbunatatirea schimbului de informatii intre Moldova si UE, precum, si cu agentii
economici
- Analizarea legislatiei si a procedurilor in vederea identificarii si eliminarii graduale a eventualelor
discriminari aplicate produselor importate. Initial, analiza poate fi axata pe masuri nationale: determinarea
greutatii, compozitiei, marcarii, fabricarii si descrierii produselor.
Aspecte sanitare si fitosanitare
(30) Perfectionarea sistemului de inofensivitate alimentara pentru consumatorii din Moldova si facilitarea
comertului prin reformarea si modernizarea sectoarelor sanitar si fitosanitar
- Implementarea completa a cerintelor Acordului OMC privind Aplicarea Masurilor Sanitare si Fitosanitare
(SPS) si a Acordului OMC privind Barierele Tehnice in calea Comertului (TBT)
- Aderarea la Organizatia Europeana si Mediteraneana pentru Protectia Plantelor si activizarea participarii
in cadrul Oficiului International de Epizootie (OIE), Conventiei Internationale pentru Protectia Plantelor si
Codex Alimentarius
- Evaluarea serviciului de control sanitar si fitosanitar, in special la frontiera de stat, in vederea compararii
corespunderii cu cerintele UE si internationale
- Elaborarea unei liste de masuri in baza raspunsului Comisiei Europene privind comertul cu produse
animaliere in vederea armonizarii graduale cu principiile comunitare de igiena in prelucrarea alimentelor,
insotind-o cu o schema de limite temporale a transpunerii legislatiei comunitare si cu un plan financiar.
Initierea armonizarii legislatiei cu cerintele comunitare in domeniul igienei si prelucrarii alimentelor.
- Majorarea gradului de convergenta a legislatiei nationale referitoare la produsele alimentare cu principiile
comunitare privind inofensivitatea produselor (Regulamentul 178/2002/EC) si cu cerintele generale de marcare
ale produselor alimentare (Directiva 2000/13/EC); si eliminarea graduala a sistemului de aprobare inaintea
plasarii pe piata pentru produsele alimentare.
- Lansarea sistemului de identificare si trasabilitate a animalelor (in special pentru bovine)
- Indeplinirea cerintelor comunitare privind sanatatea animalelor si industria de prelucrare a produselor
de origine animaliera (Ghidul general pentru autoritatile tarilor terte cu referire la procedurile necesare de a
fi urmate in cazul exportului de animale vii si a produselor animaliere in Uniunea Europeana, DG SANCO/
FVO octombrie 2003)
- Identificarea si desemnarea laboratoarelor nationale de referinta in sectoarele sanitar si fitosanitar, atentia
deosebita fiind acordata asigurarii cu echipament necesar si metodelor adecvate de analiza (reziduuri de
pesticide / substante contaminante) precum si acreditarea acestora.
2.4.2. Dreptul de stabilire si dreptul societatilor
(31) Indeplinirea in totalitate a angajamentelor din capitolul II, titlul IV al APC (Conditii pentru stabilirea
si functionarea societatilor)
- Examinarea completa de catre Republica Moldova a cadrului sau legislativ national in vederea identificarii
barierelor pentru stabilirea societatilor cu scopul eliminarii graduale ale acestora
- Eliminarea masurilor discriminatorii care afecteaza investitiile straine
- Asigurarea aplicarii in totalitate a clauzei standstill astfel incat conditiile de stabilire a societatilor sa
nu fie mai restrictive decit cele de la momentul semnarii APC.
- Asigurarea functionarii eficiente a unor structuri administrative adecvate si printre altele a unei structuri
guvernamentale centrale ce ar facilita procedura de stabilire a societatilor
Dreptul societatilor:
- Asigurarea convergentei principiilor cheie ale dreptului societatilor, contabilitate si audit la regulile si
standardele UE si internationale in domeniu si a implementarii lor eficiente.
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- Perfectionarea consecventei si previzibilitatii in activitatea autoritatilor judecatoresti si administrative
responsabile pentru controlul respectarii legislatiei in domeniul societatilor si a conditiilor pentru investitii aferente.
- Asigurarea functionarii efective a unui registru public al intreprinderilor si editarea unui ziar national
oficial pentru publicarea unor informatii speciale cum sunt organizarea societatii si detaliile financiare.
- Consolidarea si asigurarea functionarii eficiente a unei autoritati administrative sau judecatoresti care ar
asigura controlul incorporarii companiilor sau legalitatea a astfel de actiuni.
- Adoptarea si implementarea eficienta a Codului guvernarii corporative (poate fi elaborat si de sectorul privat).
Servicii
(32) Eliminarea graduala a restrictiilor pentru a permite o alocare treptata a prestarii reciproce a serviciilor
intre RM si UE in anumite sectoare, in conformitate cu angajamentele OMC si cele din titlul IV, capitolul III
ale APC (Prestarea de servicii transfrontaliere)
- Revizuirea completa a legislatiei nationale de catre Republica Moldova in scopul identificarii barierelor
in prestarea serviciilor si eliminarea acestora
- Stabilirea si asigurarea unei implementari eficiente a unor structuri administrative adecvate, inclusiv a
unui organ coordonator central in scopul facilitarii prestarii serviciilor
- Consolidarea si asigurarea unei implementari eficiente a legislatiei adecvate, ce ar determina principiile
de baza, cum sunt nediscriminarea si, in caz de necesitate, introducerea legislatiei secundare mai detaliate
sau a legislatiei specifice.
Serviciile financiare:
- Asigurarea implementarii recomandarilor Fondului Monetar International (FMI) FSAP (Programul de
Evaluare a Sectorului Financiar) .
- Optimizarea unui cadru regulator prudent pentru pietele financiare si supraveghere echivalent cu cel
existent in UE.
- Instituirea si instruirea personalului autoritatilor de supraveghere in sectorul financiar
- Dezvoltarea pietei asigurarilor.
- Instituirea si asigurarea implementarii eficiente a unor autoritati independente de supraveghere, in
conformitate cu standardele recunoscute la nivel international (de ex.. G10, IAIS, IOSCO, IASB).
2.4.3 Circulatia capitalului si a platilor curente
(33) Asigurarea aplicarii in totalitate a prevederilor titlului V al APC (Plati curente si de capital)
- Asigurarea liberei circulatii a capitalurilor de investitii directe in societati sau alte investitii efectuate in
conformitate cu prevederile referitoare la stabilirea societatilor (capitolul II, titlul IV)
- Asigurarea protectiei a astfel de investitii straine si a amortizarii si repatrierii profitului si a capitalului
2.4.4.Circulatia persoanelor, inclusiv circulatia muncitorilor si coordonarea politicilor de securitate sociala
(34) Implementarea completa a angajamentelor din Art. 23 al APC (Conditii de munca)
- Asigurarea aplicarii complete a clauzei celui mai bun comportament prin eliminarea tuturor masurilor
discriminatorii in baza de apartenenta nationala ce afecteaza lucratorii migranti, cu referire la conditiile de
munca, remunerare si concediere.
(35) Implementarea completa a angajamentelor din Art. 24 al APC (Coordonarea securitatii sociale)
- Continuarea procesului de semnare a Acordurilor cu Statele Membre privind aplicarea integrala a
prevederilor privind coordonarea politicilor de securitate sociala astfel cum este prevazut in art.24 al APC.
2.4.5. Alte sectoare cheie
Impozitarea
(36) Dezvoltarea si implementarea sistemului de impozitare si a cadrului sau institutional conform
standardelor internationale si europene
- Asigurarea compatibilitatii integrale a legislatiei nationale cu normele OMC, inclusiv a prevederilor ce
se refera la determinarea locului prestarii serviciilor in vederea evitarii dublei impuneri, aplicarii
nediscriminatorii a TVA si a accizelor, precum si rambursarea TVA persoanelor straine nerezidente supuse
impozitarii.
- Elaborarea si initierea implementarii unei Strategii exhaustive privind administrarea fiscala, atentia
deosebita fiind acordata consolidarii sistemului de control si colectare a impozitelor
- Dat fiind ca Moldova va fi mai apropriata de piata interna a UE, urmeaza a fi adoptat Codul de Conduita
in Impozitarea Afacerilor, in conformitate cu principiile UE
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- Incheierea, in caz de necesitate, a acordurilor bilaterale intre Statele membre si RM in scopul evitarii
dublei impozitari.
Politica concurentiala
(37) Implementarea angajamentelor privind ajutoarele de stat conform art. 48/2.2 al Acordului de Parteneriat
si Cooperare prin asigurarea transparentei depline in domeniul ajutoarelor de stat.
- Identificarea unei definitii uniforme si obligatorii a ajutorului de stat care ar fi compatibila cu cea a UE
(aprobata prin lege sau hotarare de guvern);
- Asigurarea transparentei complete privind ajutoarele de stat acordate in Moldova, in particular prin (i)
elaborarea unei liste exhaustive a institutiilor / organismelor ce acorda ajutoare de stat, (ii) crearea unui
mecanism national pentru centralizarea informatiei privind ajutoarele de stat acordate in Moldova, in vederea
elaborarii unor rapoarte anuale privind volumul, tipurile si beneficiarii acestor ajutoare
(38) Implementarea angajamentelor cu referire la anti-monopol conform art. 48.2.1 al APC prin asigurarea
suficientei si compatibilitatii legislatiei anti-monopol nationale si a regimului de control intern din Moldova
cu UE
- Evaluarea eficientei cadrului legislativ curent (legea privind concurenta din 2000), inclusiv respectarea
principiul nedescriminarii, transparentei si corectitudinii procedurale;
- Asigurarea implementarii legislatiei privind concurenta, in particular prin:
- Crearea Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei prevazute in Legea privind concurenta din
2000, ca o structura apolitica.
- Asigurarea acordarii agentiei pentru protectia concurentei a unor imputerniciri adecvate, inclusiv
capacitatea de decizie; dreptul la investigatii prin autosesizare, dreptul de eliberare de titluri executorii si
dreptul de aplicare a sanctiunilor (ex. amende)
- Dotarea cu resurse umane si financiare adecvate, precum si instruirea personalului in domeniul
administrarii concurentei.
Drepturile de proprietate intelectuala si industriala
(39) Asigurarea unui nivel de protectie similar cu cel al UE, inclusiv masuri eficiente de constringere in
conformitate cu prevederile art. 49 si 50 ale APC
- Aplicarea standardelor internationale in acest domeniu, in particular cele prevazute de Acordul TRIPs.
- Asigurarea functionarii adecvate a sistemului judiciar in vederea garantarii accesului la justitie pentru
titularii de drepturi si valabilitate si aplicarea eficienta a sanctiunilor
- Consolidarea capacitatilor structurilor institutionale relevante, precum si ale oficiilor pentru drepturile
industriale, drepturile de autor si societatile colective. Extinderea cooperarii cu autoritatile din statele terte si
asociatiile industriale.
- Majorarea resurselor alocate pentru constringere, in special celor alocate serviciului vamal si instantelor
judecatoresti, precum si majorarea actiunilor de sechestrare si actiunilor de combatere a contrafacerii / piratarii
bunurilor in sectoarele specifice
- Imbunatatirea implementarii conventiilor relevante mentionate in art. 49 (2) al APC. Elaborarea unui
studiu privind contrafacerea si pirateria in Moldova si asigurarea unui dialog eficient cu titularii de drepturi.
Achizitiile publice
(40) Dezvoltarea conditiilor pentru adjudecarea transparenta si competitiva a contractelor intre parti, in
particular prin organizarea de tendere, in conformitate cu prevederile art. 54 al APC
- Eficientizarea functionarii sistemului curent prin cresterea transparentei, accesului la informatie, instruirii
si reducerii stricte a exceptiilor.
- Asigurarea convergentei cu legislatia si principiile cheie ale UE in domeniul achizitiilor publice (de ex.
transparenta, nedescriminare, concurenta si acces la instantele de recurs) si implementarea lor eficienta.
Statistica
(41) Adoptarea metodelor statistice integral compatibile cu standardele europene in domeniile statistice
relevante si consolidarea capacitatilor institutionale ale Departamentului Statistica si Sociologie a Republicii
Moldova (DSSRM)
- Asigurarea efectuarii recensamantului populatiei in conformitate cu calendarul stabilit, si urmand
recomandarile Eurostat/UN-ECE 2000 privind recensamantul;
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- Elaborarea unei strategii pe termen scurt si lung in vederea armonizarii cu standardele UE in domeniile
statistice relevante, inclusiv statistica comertului extern si clasificatoarele statistice;
- Asigurarea compatibilitatii legislatiei in domeniul statisticii oficiale cu principiile fundamentale ale ONU;
Controlul financiar si aspectele aferente
(42) Administrarea rationala si controlul finantelor publice
- Promovarea dezvoltarii capacitatilor administrative adecvate in scopul prevenirii si combaterii eficiente
a fraudelor si altor infractiuni ce afecteaza fondurile nationale si internationale, inclusiv crearea unor structuri
functionale cooperante, incluzind toate entitatile relevante la nivel national.
- Asigurarea cooperarii eficiente cu institutiile si autoritatile comunitare relevante in cazul verificarilor in
teren si inspectiilor cu referinta la managementul si controlul fondurilor UE
- Perfectionarea administrarii finantelor publice si asigurarea transparentei prin modernizarea Sistemului
de Conturi Curente existent, efectuarea unui audit adecvat al veniturilor si cheltuielilor bugetare in conformitate
cu sugestiile Studiului Bancii Mondiale privind managementul economic public. Extinderea Sistemului de
Conturi prin includerea in bugetul public national al bugetului asigurarilor sociale, fondurilor de asigurare
medicala obligatorie, resurselor speciale, fondurilor extra-bugetare. Crearea si implementarea unui sistem
informational integrat pentru managementul finantelor publice.
Controlul Financiar Public Intern
- Dezvoltarea unei strategii si a unui document de reglementare pentru sistemul de control financiar
intern (contabilitatea manageriala si auditul intern )
- Stabilirea unui cadru legislativ pentru controlul financiar public intern
- Armonizarea graduala cu metodologiile si standardele acceptate la nivel international (Federatia
Internationala a Contabililor (IFAC), Institutul de Audit Intern (IIA), Organizatia Internationala a Institutiilor
Supreme de Audit INTOSAI), precum si cu cele mai bune practici UE privind controlul si auditul veniturilor,
cheltuielilor, patrimoniului si responsabilitatilor publice.
Auditul Extern
- Asigurarea crearii si functionarii adecvate a unei Institutii Supreme de Audit independente in conformitate
cu standardele internationale si ale UE privind cele mai bune practici ale auditului extern (standardele INTOSAI
 Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit)
Politica industriala
(43) Lansarea unui dialog privind politica industriala in vederea imbunatatirii cadrului administrativ si
regulatoriu pentru societati, promovarii cooperarii industriale si consolidarii impactului restructurizarii
industriale, si dezvoltarea cadrului legislativ si administrativ pentru promovarea IMM-urilor, in concordanta
cu art. 52, 69 si 70 al APC
- Crearea cadrului legislativ si a infrastructurii adecvate pentru promovarea IMM-uri, conform art.70 (2)
al APC.
- Adoptarea si implementarea Cartei Europene a intreprinderilor mici si participarea la ciclul de monitorizare
din 2004 (inclusiv coordonarea participarii la reuniuni, elaborarea raportului anual national si organizarea
unei reuniuni anuale bilaterale cu participarea factorilor de decizie ai Comisiei Europene si RM)
- Pregatirea companiilor pentru deschiderea graduala a unor elemente ale pietei interne pentru agentii
economici din Moldova, accentul fiind pus pe informare si instruire. Crearea Centrului European de Informare
si Corespondenta (EICC) este preconizata.
- In conformitate cu articolele 52 si 69 ale APC promovarea dialogului privind politica industriala si
asocierea Moldovei la initiativele UE pentru a stimula competitivitatea, inclusiv in sectorul turismului (de.
ex. schimbul de informatii, participarea in retele, studii si training).

2.5 . Cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne
Problemele privind migratia (migratia legala si ilegala, readmisia, viza, azilul)
(44) Estimarea proportiilor migratiei legale si ilegale in, prin si din Moldova, monitorizarea si gestionarea
miscarilor migratorii.
- Schimbul de informatii si estimarea proportiilor referitor la migratia ilegala in UE si Moldova, inclusiv
prin crearea unei baze de date pentru monitorizarea fluxului de migratie in, prin si din Moldova;
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- Ajustarea legislatiei interne la standardele UE pentru a incrimina migratia ilegala
(45) Sustinerea gestionarii eficiente a fluxurilor de migratii, inclusiv prin acordarea asistentei consultative, financiare si la nivel de experti a Guvernului Moldovei si promovarea activitatilor acestuia, in special
pentru a spori nivelul profesional al personalului vizat prin studierea experientei internationale si efectuarea
stagiilor in institutiile corespunzatoare ale statelor UE in care se implementeaza politica de migratiune.
- Adoptarea si implementarea Programului National de Actiuni al Moldovei in domeniul problemelor de
migratiune si azil (problemele migratiei).
(46) Ajustarea legislatiei Moldovei la normele si standardele UE, implementarea Conventiei ONU din
1951 privind statutul refugiatilor si a Protocolului din 1967 privind statutul refugiatilor, inclusiv dreptul la
azil si respectarea principiului de repatriere benevola. Ajustarea sistemului autoritatilor de stat responsabile
de implementarea si realizarea legislatiei in domeniul azilului si refugiatilor la normele si standardele UE.
- Implementarea prevederilor Conventiei de la Geneva si Protocoalelor acesteia, in special prin dezvoltarea
unui sistem de azil.
- Dezvoltarea unui sistem electronic de schimb de informatii intre toate autoritatile vizate (serviciul de
graniceri, politia, Departamentul Migratiune).
- Consultari referitoare la Regulamentul Eurodac si functionarea sistemului Eurodac.
- Adoptarea si implementarea Programului National de Actiuni in domeniul problemelor de migratiune si
azil (chestiuni ce tin de azil).
(47) Ameliorarea cooperarii privind managementul eficient a fluxurilor de migratie si privind readmisia
propriilor cetateni, persoanelor fara nationalitate si cetatenilor tarilor terte.
- Initierea dialogului privind repatrierea si readmisia in perspectiva semnarii unui acord de readmisie
intre Moldova si UE, luind in consideratie dimensiunea umana si aspectele social-economice
- Incurajarea semnarii de catre Moldova a acordurilor de readmisie cu principalele tari de origine si tranzit
- Formarea, in cadrul structurilor existente, a unui grup mixt de experti care va aborda aspecte ce tin de
migratia legala in UE, situatia existenta in statele membre, structurile de gestionare a migratiei legale, inclusiv
va explora cai de simplificare a legislatiei, migratiei fortei de munca si protectiei sociala a muncitorilor
migranti, precum si programelor pentru reintoarcerea voluntara si reintegrare;
- Examinarea posibilitatii de invitare a Republicii Moldova pentru participarea la/ sau observarea
activitatilor organizate in cadrul programelor UE privind migratia (ARGO, AENEAS).
(48) Continuarea dialogului privind cooperarea in problema vizelor
- Schimb de opinii asupra procedurilor Schengen si initierea dialogului privind posibilitatile facilitarii
procedurii de obtinere a vizelor in concordanta cu acquis-ul
- Dialog si schimb de opinii privind cooperarea in domeniul vizelor (criteriile si procedurile de emitere a vizelor)
- Dialog privind securitatea actelor
Managementul frontierei
(49) Dezvoltarea unui sistem eficient si comprehensiv de management a frontierei de stat in toate sectoarele
de frontiera ale Moldovei, inclusiv sectorul transnistrean.
- Implementarea Conceptiei privind controlul frontierei de stat, adoptate la 4 decembrie 2003, in special
transformarea Departamentului Trupelor de graniceri intr-un organ de executare a normelor de drept si
efectuarea amendamentelor corespunzatoare la legislatia nationala.
- Sporirea cooperarii intre agentiile competente (dintre autoritatile implicate in gestionarea frontierei de stat), la
fel ca si cooperarea cu tarile vecine, inclusiv demarcarea frontierelor si incheierea unor acorduri de cooperare.
- Initierea elaborarii unei strategii ample de instruire si aplicatii in domeniul managementului frontierei
de stat, inclusiv imbunatatirea cunostintelor in domeniul standardelor si regulamentelor Schengen.
- Modernizarea echipamentului si dezvoltarea infrastructurii pentru o gestionare eficienta a frontierei de stat.
(50) Intensificarea si facilitarea cooperarii transfrontaliere intre Moldova, statele membre ale UE si tarile vecine.
- Continuarea Procesul Soderkoping
- Dezvoltarea cooperarii regionale intre organele de drept relevante (politie, graniceri, servicii de migratiune
si azil, vama).
Lupta impotriva crimei organizate (inclusiv traficul de fiinte umane)
(51) Ratificarea si implementarea deplina a instrumentelor internationale care au o importanta deosebita
in domeniul combaterii crimei organizate.
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- Ratificarea Conventiei ONU impotriva crimei organizate transnationale si protocoalelor sale privind
contrabanda cu migranti si traficul de persoane, adoptarea si implementarea legislatiei nationale in domeniu
(inclusiv aspectele ce tin de drepturile omului);
- Semnarea si ratificarea protocolului Conventiei ONU (a se vedea mai sus) referitor la producerea si
traficul ilicit al armelor.
- Consolidarea autoritatilor de drept din Moldova (politie, graniceri, vama) prin aprovizionarea cu
echipament modern, facilitati si instruire, in special in scopul sporirii eficientei punctelor de trecere a
frontierelor. Prevenirea si lupta impotriva exploatarii sexuale a femeilor, copiilor si pornografia infantila.
(52) Consolidarea luptei impotriva traficului de fiinte umane, in special a femeilor si copiilor si contrabanda
cu migranti ilegali, la fel ca si activitatile de prevenire a traficului de fiinte umane si reintegrarea victimelor
acestui trafic (vezi de asemenea compartimentul Drepturile Omului)
- Implementarea actiunilor recomandate la niveluri nationale prin Planul de actiuni al OSCE de combatere
a traficului de fiinte umane (aprobat la Maastricht in decembrie, 2003), Capitolele III, IV si V, si consolidarea
cooperarii in cadrul organizatiilor internationale relevante (OSCE, ONU);
- Implementarea prevederilor privind combaterea traficului cu fiinte umane stipulate in Planul National
de Actiuni in domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2004-2008, (capitolul 7 b);
- Promovarea cooperarii regionale intre organele de ocrotire a normelor de drept relevante (politie, trupele
de graniceri, vama si justitie);
- Dezvoltarea suportului legal si psihologic a victimelor avind drept scop reintegrarea lor.
Droguri
(53) Consolidarea continua a luptei impotriva traficului cu droguri, inclusiv a traficului cu substante
chimice si precursori, precum si impotriva abuzului de droguri in special prin prevenire si reabilitare, conform art. 76 al APC
- Continuarea implementarii Conventiei ONU din 1988 privind Traficul Ilicit al Substantelor Narcotice si
Psihotrope.
- Elaborarea Strategiei nationale anti-drog.
- Elaborarea si implementarea programelor de prevenire si de tratament a dependentilor de droguri.
Spalarea banilor, crimele economice si financiare
(54) Sporirea eforturilor si cooperarii in lupta impotriva spalarii banilor, conform art. 66 al APC; asigurarea
progresului in eforturile de creare si implementare a unui regim cuprinzator de lupta impotriva spalarii banilor.
- Dezvoltarea cadrului legislativ necesar, inclusiv in ceea ce priveste scopul si natura mandatorie a
tranzactiilor suspecte inregistrate.
- Consolidarea cooperarii intre Banca Centrala, institutiile financiare, alte entitati relevante, USF si organele
de drept (politie, vama, procuratura si justitie) in scopul sporirii gradului de constientizare de catre institutiile
financiare si alte entitati relevante a obligatiilor si responsabilitatilor ce deriva din legislatia in vigoare.
- Schimbul de informatii privind Sistemul European existent (Unitatii de Securitate Financiara USF) si
sistemul existent in Moldova referitor la spalarea banilor .
- Consolidarea bazei de date inter-institutionlae privind tranzactiile suspecte.
- Promovarea aplicarii sanctiunilor eficiente impotriva spalarii banilor.
- Dezvoltarea programelor de instruire pentru personalul USF, judecatori, procurori si alti angajati din domeniu.
- Intensificarea cooperarii si promovarea schimbului de informatii intre organele de drept si cooperarea
intre Moldova si organizatiile internationale precum ar fi OECD-FATF si Consiliul Europei, precum si cu
serviciile corespunzatoare ale statelor membre ale UE si organele specializate la nivel european.
Cooperarea politieneasca si judiciara
(55) Adoptarea si implementarea eficienta a legislatiei si masurilor pentru dezvoltarea aranjamentelor in
cadrul carora cooperarea judiciara ar putea fi oferita si obtinuta din partea altor state.
- Ratificarea conventiilor internationale relevante privind cooperarea in drept penal si civil, iar in cazul in
care ele sunt deja ratificate, incurajarea si sustinerea implementarii lor.
- Explorarea posibilitatilor de cooperare intre organele de drept din Moldova, Europol si Eurojust, in
conformitate cu Conventia privind Europolul si deciziile relevante ale Consiliului.
- Perfectionarea cooperarii intre agentii si cooperarea cu alte state in cadrul conventiilor internationale relevante.
- Dezvoltarea in Moldova a metodelor de analiza a riscurilor comparabile cu cele din UE, in vederea
ghidarii actiunilor de implementare a legislatiei si prevenirii crimelor.
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(56) Dezvoltarea continua a cooperarii intre organele de drept si judiciare ale Moldovei si ale statelor
membre ale UE
- Elaborarea unui manual privind cooperarea judiciara intre Moldova si statele membre ale UE si a unei
declaratii privind  buna practica in domeniul unei astfel de cooperari.
- Crearea unei retele de persoane de contact cu organele de drept din statele membre ale UE in vederea
schimbului de informatii.
- Introducerea tehnicilor moderne de investigatie;
- Dezvoltarea masurilor anticoruptie din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept (politie, politia
de frontiera, si justitia), inclusiv dezvoltarea Codului de Etica pentru procurori si judecatori si implementarea
Codului de Etica pentru politie.

2.6. Transport, energie, telecomunicatii, mediu, si cercetari, dezvoltare si inovatii.
Transport
(57) Elaborarea si initierea implementarii strategiei nationale in domeniul transportului, inclusiv dezvoltarea
infrastructurii de transport
- Dezvoltarea politicii nationale durabile privind transportul, axata, unde este necesar, pe ajustarea in
continuare a cadrelor legislative si regulatorii la standardele europene si internationale, in special pentru
sporirea sigurantei si securitatii (pentru toate tipurile de transport).
- Dezvoltarea politicii de infrastructura (identificarea constringerilor de capacitate, lipsa de echipament
inter-modal si lipsa infrastructurii de legatura) pentru a identifica proiectele prioritare de infrastructura in
diferite sectoare.
- Crearea unui sistem transparent si pe termen lung de finantare a drumurilor care ar asigura intretinerea
continua a retelei drumurilor publice existente.
- Abordarea problemelor de finantare a infrastructurii (de ex. colaborarea publica/privata, tarife, taxe
indirecte, taxe pentru utilizarea drumurilor, etc.). Eventuala extindere a mandatului BEI (Banca Europeana
de Investitii).
- Continuarea participarii active in dezvoltarea Coridoarelor Pan-Europene si Ariilor, precum si din cadrul
programului TRACECA. Eventuala extindere a creditului BEI.
(58) Implementarea masurilor si reformelor selectate in sectorul transportului rutier
- Adoptarea unor procese regulatorii transparente in eliberarea licentelor si introducerea timpului maxim
de conducere a autovehiculelor si odihna in conformitate cu standardele internationale.
- Dezvoltarea planului de actiuni referitor la securitatea circulatiei (inclusiv pentru transportul marfurilor
periculoase si gradul de uzura a soselelor) pentru imbunatatirea securitatii circulatiei.
(59) Implementarea masurilor selectate si reformelor in sectorul transportului feroviar
- Imbunatatirea timpului mediu de parcurs a trenurilor de marfuri pe coridoarele selectate, prin studierea
profunda a coridoarelor, precizarea obstacolelor de circulatie si propunerea solutiilor.
- Imbunatatirea securitatii, vitezei si eficientei (inter-operatibitatii) serviciilor de transport feroviar.
(60) Implementarea masurilor selectate si reformelor in sectorul aviatiei
- Continuarea politicii nationale in domeniul aviatiei pentru dezvoltarea ramurii (inclusiv o estimare a
reformei structurii de piata).
- Revizuirea acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene cu statele membre cu perspectiva includerii
clauzelor standarde ale Comunitatii.
- Solutionarea problemelor existente cu statele membre privind implementarea acordurilor bilaterale.
- Intensificarea capacitatii tehnice si administrative in vederea obtinerii statutului de membru cu drepturi
depline a JAA. Identificarea posibilitatilor de participare in EASA si implicarea in Cerul European Unic
(Single European Sky).
- Cooperarea in domeniul securitatii aeronautice (reguli comune in combaterea terorismului international)
(61) Implementarea masurilor si reformelor specifice in sectoarele transportului naval intern si navigatiei
interne
- Implementarea conventiilor relevante din domeniul transportului maritim international (inclusiv OIM).
- Indeplinirea functiilor de control a statului-port si statului-pavilion, precum si a rezolutiilor Comitetului
Protectiei Mediului Inconjurator OIM privind Securitatea Tancurilor Petroliere.
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- Elaborarea politicii nationale in domeniul transportului naval intern pentru dezvoltarea acestui sector
(inclusiv modernizarea flotei nationale) si instituirea administratiei eficiente.
- Cooperarea cu UE in vederea armonizarii politicii securitatii maritime in baza masurilor coordonate cu
structurile corespunzatoare ale organizatiilor internationale.
Energia
(62) Elaborarea unei politici energetice actualizate care sa alinieze obiectivelor politicii energetice a UE;
- Elaborarea unui document actualizat privind politica energetica cu indicarea surselor de finantare si a
termenelor de implementare.
- Intarirea capacitatii de monitorizare si prognoza a evolutiilor in sectorul energetic.
(63) Alinierea treptata la principiile pietelor interne de energie electrica si gaze naturale ale UE
- Elaborarea - in baza experientei Republicii Moldova din cadrul Initiativei Pietei Energetice Regionale
din Europa de Sud Est (Memorandumul de la Atena)  unei liste de masuri pentru alinierea treptata la
principiile pietei interne de energie electrica si gaze naturale a UE, insotita de termene de implementare si un
plan de finantare. Aspectele de reciprocitate urmeaza sa fie abordate in mod corespunzator (deschiderea
pietei, normele privind mediul inconjurator).
- Evolutiile legate de pretul la energie si reformele tarifare indreptate spre eliminarea distorsiunilor;
imbunatatirea ratei de colectare a facturilor.
- Dezvoltarea in continuare a Agentiei Nationale de Reglementare in Energetica indreptata spre
independenta acesteia.
- Continuarea restructurarii sectorului electroenergetic, termic si de gaze naturale, precum si solutionarea
problemei restantelor la plati.
- Participarea la evenimentele UE in domeniul energetic.
(64) Progresele privind retelele electrice
- Reducerea substantiala a pierderilor de retea (in special retele electrice si termice).
(65) Imbunatatirea transparentei, sigurantei si securitatii retelei de tranzit a gazelor naturale
- Reabilitarea si modernizarea in continuare a retelei.
- Identificarea si inceperea implementarii optiunilor de reformare pentru reteaua de gaze naturale (tranzit).
- Instalarea unor dispozitive suplimentare de contorizare a gazelor naturale pe conducte de la punctele de
trecere a frontierei.
(66) Progrese privind eficienta energetica si utilizarea surselor regenerabile de energie.
- Elaborarea unui Plan de Actiuni pentru sporirea eficientei energetice, intensificarea utilizarii resurselor
regenerabile de energie si consolidarea institutiilor corespunzatoare, insotit de un plan de finantare, obiective
cantitative si termene de implementare.
- Implementarea unui set de masuri de cost redus in acest domeniu.
Societatea Informationala
(67) Accelerarea progresului la capitolul politica si reglementarea in domeniul comunicatiilor electronice
- Adoptarea unei politici nationale privind dezvoltarea sectorului.
- Adoptarea unui cadru cuprinzator de reglementare inclusiv licentierea, accesul si interconexiunea,
numerotarea, tarife orientate spre cost, Serviciul Universal si drepturile utilizatorilor, protectia confidentialitatii
si securitatea datelor.
- Implementarea eficienta a liberalizarii pietei initiata la 1 ianuarie 2004 inclusiv sustinerea unui mediu
pe deplin competitiv.
- Asigurarea independentei, sporirea imputernicirilor si imbunatatirea eficientei Agentiei Nationale pentru
Reglementare in domeniul Telecomunicatiilor si Informatica (ANRTI) prin intermediul alocarea unor resurse
umane si financiare aditionale si sporirea puterilor de aplicare in practica a deciziilor.
- Sporirea capacitatilor comerciale ale MoldTelecom-ului in viitorul mediu competitiv.
(68) Accelerarea progresului in dezvoltarea serviciilor Societatii Informationale si in integrarea Moldovei
in Programul de cercetare TSI (Tehnologiile Societatii Informationale) .
- Continuarea implementarii politicii nationale si strategiei privind edificarea Societatii Informationale si
alocarea fondurilor suficiente pentru implementare.
- Promovarea utilizarii pe larg a noilor tehnologii in business si administratie, in special in domeniul
sanatatii si educatiei (e-comert, e-guvernare, e-sanatate, e-instruire), prin asigurarea unei infrastructuri avansate,
dezvoltarea continutului si introducerea proiectelor pilot.
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- Sporirea nivelului de utilizare a Internetului si serviciilor on-line de catre cetateni prin intermediul
programelor publice de instruire in domeniul utilizarii computerelor.
- Adoptarea unui plan special de promovare a participarii Moldovei la compartimentul Tehnologiile
Societatii Informationale a celui de-al 6-lea Program-cadru.
Mediul
(69) Intreprinderea masurilor pentru asigurarea conditiilor de buna guvernare buna a domeniului protectiei
mediului implementarea acestora.
- Fortificarea capacitatilor structurilor administrative si procedurilor de asigurare a planificarii strategice
in domeniul protectiei mediului, inclusiv strategiile de finantare si coordonarea activitatilor intre institutiile
de resort.
- Stabilirea procedurilor privind accesul la informatia de mediu si participarea publicului la adoptarea
deciziilor de mediu, inclusiv implementarea Conventiei de la Aarhus in special prin elaborarea structurilor si
procedurilor de asigurare a unui nivel acceptabil de oferire a serviciilor publicului larg.
- Elaborarea raporturilor anuale privind starea mediului in Republica Moldova.
- Consolidarea structurilor si procedurilor necesare pentru evaluarea impactului mediului, inclusiv in
context transfrontalier; perfectarea legislatiei corespunzatoare.
- Imbunatatirea ulterioara a strategiilor de comunicare privind beneficiile politicii de mediu si educatia
ecologica , sustinerea societatii civile si autoritatilor locale.
(70) Intreprinderea activitatilor in vederea prevenirii degradarii mediului, protectiei sanatatii populatiei
si utilizarii rationale a resurselor naturale, in conformitate cu angajamentele Summit-ului de la Johannesburg
- Continuarea adoptarii legislatiei pentru sectoarele principale de mediu (calitatea apei, gestionarea
deseurilor, calitatea aerului, poluarea industriala), inclusiv adoptarea cadrului legislativ privind flora si retelele
ecologice.
- Sporirea capacitatilor administrative, inclusiv eliberarea permiselor pentru inspectare.
- Dezvoltarea programelor si planurilor specifice sectoriale (privind resursele acvatice, deseurile, aerul,
poluarea industriala), in special prin finisarea planurilor privind deseurile lichide si poluantii organici
persistenti.
(71) Intensificarea colaborarii in domeniul protectiei mediului.
- Implementarea prevederilor Protocolului de la Kyoto in cadrul Conventiei-cadru a ONU cu privire la
schimbarea climei.
- Participarea activa in Grupul de lucru Dunarea  Marea Neagra privind implementarea conceptiei
transfrontaliere de management al apelor; asigurarea participarii active la compartimentul Europa de Est,
Caucazul si Asia Centrala din cadrul Initiativei Apei a UE
- Identificarea posibilitatilor de sporire a cooperarii regionale privind problemele transfrontaliere, in
special cu tarile vecine.
- Participarea la activitati selectate ale Agentiei Europene de Mediu
- Fortificarea capacitatilor administrative pentru implementarea acordurilor regionale si internationale
Cercetare, dezvoltare si inovatie
(72) Pregatirea Moldovei pentru integrarea in Spatiul European de Cercetare (ERA) si in cadrul Programelor
Comunitare de Cercetare-Dezvoltare in baza excelentei stiintifice.
- Implementarea strategiei informationale apropriate pentru a facilita participarea adecvata a savantilor la
Acordul de cooperare stiintifica si dezvoltare tehnologica (C&DT)
- Estimarea capacitatii structurilor de cercetare in Moldova cu scopul integrarii lor in Spatiul European de
Cercetare
(73) Dezvoltarea capacitatii Moldovei in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice pentru a sustine
economia si societatea
- Consolidarea resurselor umane, materiale si institutionale in scopul imbunatatirii capacitatilor de cercetaredezvoltare tehnologica si inovare, inclusiv prin intermediul actiunilor INTAS, EUREKA si COST.
(74) Sustinerea integrarii Moldovei in schimburi stiintifice la nivel inalt
- Consolidarea participarii Moldovei la programele de studii internationale Marie Curie, incluzind sprijinul
mecanismelor corespunzatoare de revenire.
- Promovarea participarii savantilor Moldovei la dezbateri si foruri internationale
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2.7. Contactele interumane
Educatie, tineret si instruire
(75) Ajustarea sistemului educational din Republica Moldova la standardele tarilor membre ale Uniunii
Europene si la prevederile procesului de la Bologna
- Implementarea reformei legislative si a altor actiuni care vor pregati aderarea Moldovei la procesul de
la Bologna (promovarea unei autonomii mai mari a Universitatilor, modernizarea curicumulului, introducerea
sistemului de credite).
- Folosirea participarii la programul Tempus III pentru examinarea posibilitatii de crestere a resurselor
umane si capitalului uman.
- Implicarea reprezentantilor societatii civile si a partenerilor sociali in reformarea invatamintului secundar
profesional si a celui superior.
- Continuarea implementarii programului national privind introducerea tehnologiilor informationale (IT)
in educatie.
(76) Intensificarea cooperarii in domeniul educatiei, instruirii si tineretului
- Sustinerea schimbului si oportunitatilor de studiu pentru moldoveni, in special prin participarea lor la
Programul Erasmus Mundus.
- Intensificarea participarii Moldovei la programul Tempus III.
- Pregatirea pentru posibila extindere a programului Tempus in domeniile invatamintului secundar
profesional, precum si instruirii adultilor.
- Intensificarea schimbului de tineret si cooperarea in domeniul instruirii non-formale pentru tineret.
- Sporirea promovarii dialogului intercultural, schimbului de tineri si cooperarii in domeniul educatiei
non-formale prin intermediul programul YOUTH.
Cooperarea in domeniul culturii si audiovizualului
(77) Intensificarea cooperarii culturale
- Intensificarea schimburilor culturale acordind prioritate mobilitatii tinerilor moldoveni, in special prin
intermediul programului YOUTH.
- Ajustarea legislatiei relevante in domeniul audiovizualului la standardele europene (in vederea posibilei
participari la programul Media, in cazul indeplinirii conditiilor necesare)
- Dezvoltarea dialogului privind diversitatea culturala, inclusiv in contextul relevantelor negocieri in
UNESCO.
Cooperarea societatii civile
(78) Promovarea cooperarii societatii civile
- Dezvoltarea continua a Programelor de Parteneriat pentru Consolidarea Institutionala, (IBPP) existente
in domeniul crearii institutiilor prin valorificarea experientei in cadrul acestora.
- Incurajarea imputernicirii consumatorilor si protectia intereselor lor economice legitime.
Cooperarea regionala si transfrontaliera .
(79) Intensificarea contactelor si capacitatii regionale transfrontaliere prin preluarea oportunitatilor si
provocarilor care rezulta din extinderea UE
- Incurajarea initiativelor locale si regionale in vederea stabilirii si dezvoltarii cooperarii transfrontaliere.
- Implementarea activitatilor bazate pe prioritatile regionale, dezvoltate in cooperare cu domeniile vizate.
- Atragerea atentiei speciale la implementarea noilor Programe de Vecinatate si sustinerea dezvoltarii
acestora prin implicarea activa la nivelurile locale si regionale.
- Asigurarea unui suport la dezvoltarea resurselor umane si a altor capacitati ai autoritatilor locale si
regionale pentru a asigura o eficienta implementare a actiunilor de cooperare transfrontaliera.
Sanatatea publica
(80) Sporirea nivelului de securitate a sanatatii si sigurantei epidemiologice in Moldova in conformitate
cu legislatia UE si in cooperare si cu sprijinul OMS. Ralierea sistemului informational al Moldovei la indicatorii
sanatatii aplicati in UE.
Informatii si cunostinte in domeniul sanatatii
- Organizarea colectarii informatiilor privind indicii sanatatii
- Supravegherea maladiilor transmisibile si Securitatea Sanatatii
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- Efectuarea schimbului de informatii si experienta tehnica in vederea facilitarii participarii in Reteaua
Uniunii Europene destinata Prevenirii si Controlului Bolilor Infectioase
- Participarea in retelele de supraveghere, in special cele de colectare a datelor si informatiilor privind
SIDA, infectiile sexual transmisibile, hepatita C si B.
- Reforma sistemului de sanatate:
- Imbunatatirea sistemului de asistenta medicala primara si a prevenirii bolilor, de tipul SIDA, in special
in localitatile rurale si comunitatile nevoiase precum si in cadrul grupurilor social vulnerabile
- Modernizarea serviciului de urgenta
- Autonomia serviciilor medicale , in special in spitale
- Monitorizarea implementarii asigurarilor medicale obligatorii. Imbunatatirea standardului de instruire
in practica generala pentru personalul medical cu studii superioare si medii.

3. Monitorizarea
Planul de Actiuni va fi prezentat pentru adoptare formala in cadrul Consiliilor de Cooperare intre UE si
Moldova. Planul de Actiuni va ghida lucrul intre UE si Moldova. In cazul aparitiei unei necesitati din partea
UE privind masuri specifice ce necesita decizii cu valoare juridica obligatorie, Comisia va recomanda
Consiliului adoptarea directivelor necesare de negociere.
Organismele comune existente in cadrul APC vor promova si monitoriza implementarea Planului de
Actiuni. Structurile din acordurile relevante trebuie revizuite daca este cazul pentru a asigura reflectarea
corespunzatoare a tuturor prioritatilor PEV.
Comisia va elabora rapoarte referitoare la implementarea Planului de Actiuni la intervale regulate de
timp. Ea va invita Moldova sa furnizeze informatii pentru aceste rapoarte. De asemenea, Comisia va lucra cu
organizatii ca Consiliul Europei, OSCE, organele relevante ale ONU si institutiile financiare internationale.
Prima examinare a implementarii Planului de Actiuni va fi intreprinsa dupa doi ani de la adoptarea lui.
Planul de Actiuni poate fi amendat si/sau actualizat cu regularitate pentru a reflecta progresul in realizarea
prioritatilor.
Sursa: http://www.mfa.md/
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BIBLIOTECA SPECIALIZATÃ

Î ÊÍÈÃÅ Ñ.À. ÌÈÊÎßÍÀ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ»
Øèðîêî èçâåñòíà ñåíòåíöèÿ, êîòîðóþ îäíè ïðèïèñûâàþò Áèñìàðêó, äðóãèå - Òàëåéðàíó: «Ýòî
õóæå, ÷åì ïðåñòóïëåíèå, ýòî - îøèáêà». Êíèãó Ñ.À.Ìèêîÿíà ìîæíî áûëî áû ïî ïðàâó íàçâàòü
«Àíàòîìèÿ îãðîìíîé îøèáêè». Âåäü è âïðÿìü: ôàêòè÷åñêè åäèíîëè÷íîå ðåøåíèå Í.Ñ.Õðóù¸âà
óñòàíîâèòü ðàêåòû ñ ÿäåðíûìè áîåãîëîâêàìè íà Êóáå, áûëî ïðåñòóïíîé îøèáêîé, êîòîðàÿ ïîñòàâèëà
ìèð íà ãðàíü ÿäåðíîé êàòàñòðîôû. È â êíèãå íà îñíîâå äîêóìåíòîâ ïðîñëåæåíî, êàêèõ îãðîìíûõ
óñèëèé ñòîèëî Àíàñòàñó Èâàíîâè÷ó Ìèêîÿíó çàòîïòàòü åù¸ ãîðåâøèé «áèêôîðäîâ øíóð» ïåðåïàëêè
ìåæäó Âàøèíãòîíîì è Ìîñêâîé ïî ïîâîäó ñïåøíî äîñòðàèâàâøèõñÿ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê ñîâåòñêèõ
ÿäåðíûõ ðàêåò íà êóáèíñêîé çåìëå. Åäèíñòâåííûì óìíûì øàãîì Í.Ñ.Õðóù¸âà âî âñåé ýòîé èñòîðèè
áûëî åãî ðåøåíèå íàïðàâèòü èìåííî À.È.Ìèêîÿíà â ÑØÀ è íà Êóáó äëÿ ðàçâÿçûâàíèÿ òóãî çàòÿíóòîãî
óçëà. Íèêòî äðóãîé íè â ñîâåòñêîì ðóêîâîäñòâå, íè â ñîâåòñêîé äèïëîìàòèè íå ñìîã áû ñ òàêîé
âûäåðæêîé, ñ òàêîé ìóäðîñòüþ íåéòðàëèçîâàòü ñòðàñòè â Ãàâàíå è Ìîñêâå è óëîâèòü ïðèìèðèòåëüíûå
íîòêè â ïîçèöèè íåìàëî ïåðåïóãàííîãî Âàøèíãòîíà. Áîëüøîé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, ïðèâåäåííûé
àâòîðîì â êíèãå î ðàçìüøãëåíèÿõ Àíàñòàñà Èâàíîâè÷à, î åãî äîêëàäàõ â Ìîñêâó ïðåäñòàâëÿþò
áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ èñòîðèêîâ òð¸õ ñòðàí, çàíèìàþùèõñÿ àíàëèçîì òåõ çëîâåùèõ ñîáûòèé.
Â òî æå âðåìÿ õî÷ó ïîëíîñòüþ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê âûñîêîé îöåíêå àâòîðîì êíèãè âûäåðæêè
ïðåçèäåíòà Äæîíà Ô. Êåííåäè, ïîçâîëèâøåé A.M. Ìèêîÿíó äîáèòüñÿ â Ãàâàíå è â Ìîñêâå
ðàöèîíàëüíûõ ðåøåíèé. Ïîæàëóé, â îäíîì òîëüêî íå ìîãó ïîëíîñòüþ ñîãëàñèòüñÿ ñ àâòîðîì - ñ åãî
íåñêîëüêî ðàç ïîä÷åðêíóòîé â êíèãå óáåæä¸ííîñòüþ, ÷òî ðåøåíèå Í.Ñ.Õðóù¸âà î ðàçìåùåíèè íà
Êóáå ñîâåòñêèõ ÿäåðíûõ ðàêåò áüèî ïðîäèêòîâàíî èñêëþ÷èòåëüíî íàìåðåíèåì çàùèòèòü «Îñòðîâ
ñâîáîäû» îò àìåðèêàíñêîãî âîîðóæ¸ííîãî âòîðæåíèÿ. Äóìàþ, íå îäíèì òîëüêî ýòèì ñîîáðàæåíèåì
ðóêîâîäñòâîâàëñÿ Í.Ñ.Õðóù¸â. Â ýòî æå âðåìÿ îí áûë «îäåðæèì», êàê ïðàâèëüíî îòìå÷àåò àâòîð,
ñòðåìëåíèåì «âûäàâèòü» ÑØÀ è äðóãèå äåðæàâû èç Çàïàäíîãî Áåðëèíà. Åãî áåçìåðíî ðàçäðàæàëè
àìåðèêàíñêèå âîåííûå áàçû, ïëîòíûì êîëüöîì «îáæèìàâøèå» Ñîâåòñêèé Ñîþç ñî âñåõ ñòîðîí, à
ñóùåñòâåííîå â òî âðåìÿ îòñòàâàíèå ÑÑÑÐ îò àìåðèêàíöåâ â êîëè÷åñòâå ìåæêîíòèíåíòàëüíûê ðàêåò
ÿâíî íe ïîçâîëÿëî îñóùåñòâèòü õðóùåâñêîå áàõâàëüñòâî «íàêðóòèòü õâîñòà» àìåðèêàíöàì. È âîò â
óñòàíîâêå ÿäåðíûõ ðàêåò ïî÷òè â ñòà êèëîìåòðàõ îò àìåðèêàíñêîé òåððèòîðèè, åìó, ía ìîé âçãëÿä,
ïî÷óäèëàñü âîçìîæíîñòü äàòü àìåðèêàíöàì «ïîíþõàòü» òî, ñ ÷åì Ñîâåòñêèé Ñîþç âûíóæäåí áûë
æèòü óæå ìíîãî ëåò - ñ íàöåëåííûìè íà åãî ãîðîäà è âåñè ðàêåòàìè, ñòîÿùèìè ïî÷òè ðÿäîì. Íî ÷åãî
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H.Xpyùåâ íå ïîíÿë, òàê ýòî òîãî, ÷òî «õâîñò» ìîæåò ðàñêðóòèòüñÿ è ñàì, äà òàê, ÷òî îò íåãî óáåãàòü
ïðèä¸òñÿ, ÷òî Õðóù¸âó è ïðèøëîñü ïðîäåëàòü.
Àíàòîìèÿ ãðóáåéøåé îøèáêè Í.Õðóù¸âà è ðàññêàç î òåõ îãðîìíûõ óñèëèÿõ, êîòîðûå ïîòðåáîâàëèñü
äëÿ å¸ èñïðàâëåíèÿ, äîëæíû ïîñëóæèòü ïîâîäîì ñîâðåìåííûì ïîëèòèêàì è äèïëîìàòàì äëÿ ðàçäóìèé
î òîì, êàêîé ìîæåò áûòü öåíà ïîñïåøíûõ, ïëîõî ïðîäóìàííûõ è ÷åðåñ÷óð ýìîöèîíàëüíûõ peøåíèé
âî âíåøíåé ïîëèòèêå. Êàê òóò íå âñïîìíèòü ìóäðóþ âîñòî÷íóþ ïîñëîâèöó, êîòîðóþ ëþáèë ïîâòîðÿòü
ìîé îòåö: «Ïðåæäå, ÷åì âîéòè, ïîäóìàé, êàê áóäåøü âûõîäèòü».
Þ.Ì. Âîðîíöîâ,
×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë,
ñïåöèàëüíûé êîíñóëüòàíò Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ
Sursã: ÌÈÊÎßÍ C.A. Àíàòîìèÿ Êàðèáñêîãî êðèçèñà / ÐÀÍ. Èí-ò ìèðîâîé
ýêîíîì. è ìåæäóíàð. îòíîøåíèé. - Ì.: Academia, 2006. - 1072 ñ.: èë.
(Ìîíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ: ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ).
ISBN 5-87444-242-1.
© Èçäàòåëüñòâî «Academia», 2006 ã.
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÄÈÏËÎÌÀÒÈÈ
«Âîéíà åñòü ïðîäîëæåíèå ïîëèòèêè èíûìè, íàñèëüñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, - îò÷åêàíèë êîãäà-òî
Êàðë ôîí Êëàóçåâèö. Ïåðåôðàçèðóÿ Êëàóçåâèöà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äèïëîìàòèÿ - ýòî ïðåäîòâðàùåíèå
âîéíû íåíàñèëüñòâåííûìè ñðåäñòâàìè. Ñàìîå ñóòü äèïëîìàòèè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
ýñêàëàöèè âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êîíôëèêòà è åãî ïåðåðàñòàíèÿ â àêòèâíûå áîåâûå äåéñòâèÿ, äîáèâàÿñü
ïðè ýòîì ïîñòàâëåííûõ öåëåé. He óäèâèòåëüíî, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî, îöåíèâøåå ïðåèìóùåñòâà
äèïëîìàòèè ïåðåä âîéíîé, ïðèñâîèëî ýòîé ñôåðå ïðèêëàäíîé ïîëèòèêè òèòóë âûñîêîãî èñêóññòâà.
Ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ êíèãà ïîñâÿùåíà èñòîðèè ýòîãî èñêóññòâà - ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí
è äî îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Äèïëîìàòèÿ óæå ìíîãî ñòîëåòèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ âèäîâ
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îõâàòûâàåò âñå ñòðàíû è âñå íàðîäû. Ïðàâèëà è çàêîíû äèïëîìàòèè
ñëîæíû, çàãàäî÷íû, îïàñíû è âñåãäà îòâåòñòâåííû. 3à îøèáêè äèïëîìàòîâ, êàê ïðàâèëî,
ðàñïëà÷èâàþòñÿ òûñÿ÷è ëþäåé, ïîðîé ñàìè òîãî He ïîäîçðåâàÿ. Èñòîðèÿ ìèðîâîé äèïëîìàòèè çíàåò
ñîòíè è ñîòíè ñîâåðøåííî óäèâèòåëüíûõ, ãîëîâîëîìíûõ, íåâåðîÿòíûõ ñþæåòîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ
èíòåðåñíåå ëþáîãî ñàìîãî ëèêî çàêðó÷åííîãî äåòåêòèâà.
Åùå Ô. Êàëüåð, àâòîð çíàìåíèòîãî ñî÷èíåíèÿ «Ñïîñîáû âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ ãîñóäàðÿìè» (1716
ã.), ñ÷èòàë, ÷òî äèïëîìàòó íåîáõîäèì íåçàóðÿäíûé èíòåëëåêò. Ýòî áûëî è îñòàåòñÿ àêñèîìîé. Â
îòíîñÿùèõñÿ ê XVIII â. äîêóìåíòàõ ðîññèéñêîé Êîëëåãèè èíîñòðàííûõ äåë îòìå÷àëîñü, ÷òî
ñîâåðøàåìûå ýòèì âåäîìñòâîì äåëà «ñóòü íàèâàæíåéøèå», à ïîñåìó åãî ñëóæàùèå äîëæíû áûòü
êóìíûìè è â äåëàõ îáó÷åííûìè». Ðîññèéñêèé êàíöëåð À. Ì. Ãîð÷àêîâ, ïðåäñòàâëÿÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé
ñîâåò â ÿíâàðå 1860 ã. ïðîåêò ïðåîáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë,
÷òî â íàçâàííîå ó÷ðåæäåíèå íåîáõîäèìî «îïðåäåëÿòü ëþäåé îáðàçîâàííûõ, óìñòâåííî ðàçâèòûõ è
ñïîñîáíûõ... »
Êàê ïèñàë âûäàþùèéñÿ îòå÷åñòâåííûé èñòîðèê, àêàäåìèê Å. Â. Òàðëå, íàñòîÿùèé äèïëîìàò «â
ñîâåðøåíñòâå âëàäååò âñåé òåõíèêîé ñâîåãî äåëà. Îí ñ âåëè÷àéøèì äîñòîèíñòâîì ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû
ñâîåãî ãîñóäàðñòâà â ñíîøåíèÿê ñ èíîñòðàííûìè äåðæàâàìè; ñ íåïðåðåêàåìûì àâòîðèòåòîì è
áåçóïðå÷íûì çíàíèåì äåëà âåäåò ñ íèìè ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àåò íóæíûå åãî ñòðàíå ñîãëàøåíèÿ. Ïðè
ýòîì îí óìååò ñîõðàíÿòü íåïîêîëåáèìîå ñàìîîáëàäàíèå â íàèáîëåå îñòðûå ìîìåíòû è ñòðîãî áëþñòè
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó». Îäíîìó èç âèäíåéøèõ åâðîïåéñêèõ äèïëîìàòîâ ïðîøëîãî, øâåäñêîìó
êàíöëåðó Àêñåëþ Îêñåíøåðíà, ïðèïèñûâàþòñÿ ñëîâà î òîì, ÷òî èñòèííûé äèïëîìàò «äîëæåí âñåãäà
èìåòü â ãîòîâíîñòè ê ñâîèì óñëóãàì äâóõ ïîñëóøíûõ ðàáûíü - ñèìóëÿöèþ è äèññèìóëÿöèþ: ñèìóëèðóåòñÿ òî, ÷åãî íåò, à òî, ÷òî åñòü íà ñàìîì äåëå, - äèññèìóëèðóåòñÿ, ïîÿñíÿë îí ïðè ýòîì, ïðèâîäÿ
èçâåñòíîå ëàòèíñêîå îïðåäåëåíèå Simulantur quae non sunt, quae sunt vero dissimulantur. Ëþäÿì, äàëåêèì
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îò âíåøíåé ïîëèòèêè, äèïëîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ÷àñòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê íåïðåðûâíàÿ öåïü ïðèåìîâ,
áåñåä, îáåäîâ èëè óæèíîâ â ðîñêîøíîé îáñòàíîâêå, ñ êðàñèâûìè æåíùèíàìè, õîëåíûìè ëàêåÿìè,
ìóçûêîé è ðàçâëå÷åíèÿìè. Íî çà ýòîé âíåøíåé ñòîðîíîé ïðîôåññèè ñêðûâàåòñÿ êðîïîòëèâûé òðóä,
áåññîííûå íî÷è, ìíîãîïóäîâûé ãðóç âûñî÷àéøåé îòâåòñòâåííîñòè, êîãäà îò ïðèíÿòûõ ðåøåíèé çàâèñÿò
ñóäüáû òûñÿ÷ ëþäåé è öåëûõ ñòðàí, ñóäüáû ìèðà, à òî è âñåé ïëàíåòû.
Äèïëîìàòèþ íåðåäêî - è îøèáî÷íî - îòîæäåñòâëÿþò ñ ìåæäóíàðîäíûìè îòíîøåíèÿìè. Íà ñàìîì
æå äåëå äèïëîìàòèÿ - ñâîåãî ðîäà íàäñòðîéêà è íàä ýòèìè îòíîøåíèÿìè, èõ «ôîðìàëèçîâàííàÿ
êâèíòýññåíöèÿ».
Âîçíèêíîâåíèå äèïëîìàòèè îòíîñèòñÿ ê íåçàïàìÿòíûì âðåìåíàì. Ïîæàëóé, íå áóäåò
ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî ïåðâûì äèïëîìàòîì ðîäà homo sapiens áûë òîò ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé âûÿñíåíèþ îòíîøåíèé ñ ïîìîùüþ êóëàêîâ èëè ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ íàïîäîáèå ñóêà èëè
êàìíÿ ïðåäïî÷åë «ìèðíûé äîãîâîð» ñ ñîïåðíèêîì. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî íåìàëî òûñÿ÷åëåòèé, íà
ïðîòÿæåíèè êîòîðûõ ïðèåìû è ìåòîäû ðàáîòû äèïëîìàòîâ ñòàíîâèëèñü âñå áîëåå öèâèëèçîâàííûìèè
è èçîùðåííûìè, îäíàêî ñóòü äèïëîìàòèè íå èçìåíèëàñü äî ñåãî äíÿ - îíà ïî-ïðåæíåìó ïðèçâàíà
îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ öåëåé êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâà ïóòåì ïåðåãîâîðîâ
è èíûõ ìèðíûõ òåõíîëîãèé è.
Ðàçóìååòñÿ, ìåíÿëèñü íå òîëüêî ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû, ìåíÿëàñü è ñàìà äèïëîìàòèÿ. Ìåíÿëàñü
îò «äèïëîìàòèè âîæäåé» è «äèïëîìàòèè êîðîëåé» ê «äèïëîìàòèè íàðîäîâ» è «äèïëîìàòèè
êîðïîðàöèé». Ñåãîäíÿ æå, ïîñêîëüêó ìû æèâåì â îáùåñòâå ïîòðåáëåíèÿ, â êîòîðîì ïðàâèò áàë
ýêîíîìèêà âî âñåõ ñâîèõ ïðîÿâëåíèÿõ, íàèáîëåå àêòóàëüíà òàêàÿ îòðàñëü äèïëîìàòèè, êàê
ýêîíîìè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ, ïîýòîìó òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé àñïåêòû çàíèìàþò
âñå áîëåå âàæíîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñòè äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ ìíîãèõ ñòðàí.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îïðåäåëåííóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåëà òà òî÷êà çðåíèÿ, áóäòî ðîëü
ïðîôåññèîíàëüíîé äèïëîìàòèè â îñóùåñòâëåíèè âíåøíåé ïîëèòèêè ïàäàåò. Îäíàêî îïûò ìíîãèõ
ïîêîëåíèé äèïëîìàòîâ äîêàçûâàåò, ÷òî äèïëîìàòèè ñóæäåíà äîëãàÿ è íóæíàÿ ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó
æèçíü. Ñèòóàöèÿ â ìèðå íè íà ñåêóíäó íå ïîçâîëÿåò óñîìíèòüñÿ â íåïðåõîäÿùåì çíà÷åíèè ýòîé
ïîâñåäíåâíîé, ìàëîçàìåòíîé íà ïåðâûé âçãëÿä òåêóùåé ðàáîòû ïîñîëüñòâ, çà êà÷åñòâî è ñâîåâðåìåííîñòü âûïîëíåíèÿ êîòîðîé «öåíòð» ñóðîâî ñïðàøèâàåò. Â ñàìîì äåëå, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå
âèçèòîâ â ðàçëè÷íûå ñòðàíû ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ, ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë, ïàðëàìåíòñêèõ è äðóãèõ
îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé, ïðåäñòàâëåíèå êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé è ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ íåìûñëèìû
áåç îáúåìíîãî è ïðåäìåòíîãî âêëàäà ïîñîëüñòâ, à òàêæå ðàáîòàþùèõ â òàíäåìå ñ íèìè ðàçëè÷íûõ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ.
Ãëàâû ïî äèïëîìàòèè Äðåâíåãî ìèðà íàïèñàíû ïðîôåññîðîì Â. Ñ. Ñåðãååâûì, ïî äèïëîìàòèè
Ñðåäíèõ âåêîâ - ïðîôåññîðàìè Ñ. Â. Áàõðóøèíûì è Å. À. Êîñìèíñêèì, ãëàâû ïî åâðîïåéñêîé
äèïëîìàòèè XVII-XVIII ââ. - ïðîôåññîðàìè Ñ. Â. Áàõðóøèíûì è Ñ. Ä. Ñêàçêèíûì, ãëàâû ïî
äèïëîìàòèè ÑØÀ - ïðîôåññîðîì À. Â. Åôèìîâûì, ãëàâû ïî äèïëîìàòèè ýïîõè Ôðàíöóçñêîé
ðåâîëþöèè è íàïîëåîíîâñêèõ âîéí - À. Ë. Íàðî÷íèöêèì è àêàäåìèêîì Å. Â. Òàðëå, ãëàâû ïî
åâðîïåéñêîé äèïëîìàòèè ïåðèîäà Êðûìñêîé âîéíû è ïî äèïëîìàòèè Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè ïåðèîäà
ôðàíêî-ïðóññêîé âîéíû - àêàäåìèêîì Å. Â. Tapëe, ãëàâû ïî èñòîðèè äèïëîìàòèè îò Ôðàíêôóðòåêîãî
ìèðà äî íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû - ïðîôåññîðîì Â. Ì. Õâîñòîâûì, ãëàâà î Âåðñàëüñêîì ìèðå ïðîôåññîðîì È. È. Ìèíöåì.
Sursa: Èñòîðèÿ äèïëîìàòèè : [ñá.] /ñîñò. À. Ëàêòèîíîâ.- Ì.: ACT: ACT ÌÎÑÊÂÀ, 2006.-943 ñ.
ISBN 5-17-024959-4 (000 «Èçäàòåëüñòâî ÀÑÒ»).
ISBN 5-9713-2064-5 (000 Èçäàòåëüñòâî (<ÀÑÒ ÌÎÑÊÂÀ»)
© 000 «Èçäàòåëüñòâî ÀÑÒ», 2005
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EUGENIU GRIGORE NECULCEA  UN DIPLOMAT REGÃSIT
Eugeniu Grigore Neculcea s-a nãscut la Iaºi, în 7 decembrie 1876. A încetat din viaþã în 19 noiembrie 1954, la
Bucureºti, în urma unei scleroze cardiorenale.
Eugeniu Neculcea a urmat ªcoala Primarã de Bãieþi din Sãrãrie ºi Liceul Naþional din Iaºi. În 1896 a câºtigat o
bursã de studii de patru ani la Paris, la un liceu de matematici speciale, apoi la Sorbona ºi la College de France,
specializându-se în ºtiinþele exacte  matematicã, fizicã ºi chimie. A obþinut titlul de doctor în ºtiinþe fizico-matematice
la Sorbona, din comisie fãcând parte Henri Poincaré, G. Lippmann ºi Henri Moissan, ºi a fost membru al Societãþii
Matematice din Paris, membru perpetuu al Societãþii Franceze de Fizicã din Paris, membru al Societãþii Chimice din
Paris, membru perpetuu al Societãþii de Chimie Fizicalã din Paris, membru al Societãþii Inginerilor Electricieni din
Paris, membru al Institutului Internaþional de Statisticã de la Haga, membru activ al Comisiei Financiare ºi Economice
a Societãþii Naþiunilor, din ianuarie 1920 pânã în 1937, membru al unor comitete economice ºi statistice ale Societãþii
Naþiunilor, membru al Academiei Diplomatice Internaþionale din Paris, membru titular al Academiei de ªtiinþe din
România. A fost distins cu: Ordinul Coroana României în rang de mare ofiþer; Ordinul Legiunii de Onoare din Franþa,
în rang de comandor; Ordinul Salvatorului (Grecia), în rang de mare ofiþer; Ordinul Polonia Restitutã (Polonia), în
rang de mare ofiþer; Ordinul Sf. Sava (Iugoslavia), în rang de mare ofiþer; Ordinul Leului Alb (Cehoslovacia), în rang
de mare ofiþer etc. A fost vicepreºedinte al Partidului National Popular.
Principalele repere ale activitãþii diplomatice a lui Eugeniu Neculcea sunt urmãtoarele:
1. Numit de cãtre primul-ministru I.I.C. Brãtianu membru al delegaþiei române la Conferinþa Pãcii, în calitate de
consilier financiar ºi economic (1919). A luat parte la toate discuþiile din consiliile despãgubirilor de rãzboi, financiar,
economic ºi monetar.
2. ªeful delegaþiei române la Conferinþa de Ðàñå (20 februarie 1919).
3. Secretar al Comisiei Române a Despãgubirilor de Rãzboi (22 februarie 1919).
4. Delegat de primul-ministru I.I.Ñ. Brãtianu, în numele guvernului român, pentru a lua parte la Conferinþa
Parlamentarã Internaþionalã de Comerþ de la Bruxelles (consilier tehnic ºi secretar al delegaþiei) (mai 1919).
5. Delegat plenipotenþiar la Comisia Reparaþiilor de la Paris, pentru aplicarea Tratatului de la Versailles (Decretul
regal nr. 2820 din 3 iulie 1920).
6. Numit de guvernele român, grec, polon, iugoslav ºi cehoslovac delegat plenipotenþiar comun al acestor guverne
la Comisia Reparaþiilor de la Paris, pentru aplicarea tratatelor de la Saint-Germain-en-Laye, Trianon ºi Neuilly-surSeine (iulie 1920).
7. Delegat de primul-ministru I.I.C. Brãtianu pentru à luà parte ºi à reprezenta guvernul là Conferinþa Parlamentarã
Internaþionalã de la Bruxelles (iulie 1920).
8. Ministru plenipotenþiar clasa a II-a (Decretul regal nr. 71, din 5 ianuarie 1922, aplicat de la 1 ianuarie 1922).
9. Numit då guvern delegat ºi consilier tehnic la Conferinþa Economicã de la Genova (aprilie 1922).
10. Semnatar al Convenþiei româno-germane de modificare a acordului forfetar din 22 iunie 1922 ºi de stabilire a
compensaþiilor dintre cele douã þãri (13 septembrie 1922).
11. Numit de guvern ºi de Comisia Reparaþiilor delegat la Conferinþa Reparaþiilor de la Londra (iulie 1924).
12. Numit de guvern delegat la Conferinþa Internaþionalã pentru Simplificarea Formalitãþilor Vamale (Geneva,
decembrie 1926).
13. Numit de guvern delegat plenipotenþiar ºi preºedinte al delegaþiei române la Conferinþa Economicã Internaþionalã
de la Geneva (mai 1927).
14. Numit de guvern delegat la Conferinþa Internaþionalã asupra Tratamentului Strãinilor (Paris, 1929).
15. Delegat la Conferinþa Internaþionalã Economicã ºi Monetarã de la Londra (iulie 1934).
16. Delegat sau consilier tehnic la toate adunãrile Societãþii Naþiunilor, de lacrearea acesteia (1920) pânã în 1937.
17. A luat parte la toate întrunirile Comisiei Financiare ºi Economice a Societãþii Naþiunilor, de la crearea acesteia
(1920) pânã în 1937.
18. De douã ori preºedinte al Comitetului Economic al Societãþii Naþiunilor.
19. Preºedinte al Comitetului Mixt al Societãþii Naþiunilor de Unificare a Metodelor de Statisticã Economicã ºi
Financiarã.
Opera ºtiinþificã a lui Eugeniu Neculcea cuprinde cãrþi, cursuri ºi studii de matematicã ºi fizicã, publicate în limbile
francezã ºi romanã, îndeosebi la Paris ºi Bucureºti (este vorba de aproximativ 10 cãrþi ºi 50 de studii ºi articole),
precum ºi lucrãri cu caracter economico-financiar ºi statistic.
Sursa: Eugeniu Neculcea: Un diplomat regãsit = Un diplomate retrouvé /ed.: Marcela Sãlãgean.
- Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2006.
(ISBN (10) 973-7784-08-1; ISBN (13) 978-973-7784-08-7).
© Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2006.
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ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ,
¹ 3, 2006
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ
ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè
Ê âîïðîñó î êîäèôèêàöèè ïðàâà ìåæäóíàðîäíîé îòâåòñòâåííîñòè: Ïðîåêò
ñòàòåé îá îòâåòñòâåííîñòè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé  Å. À. Âîðîáüåâà
ìåæäóíàðîäíîå óãîëîâíîå ïðàâî
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû ó÷àñòèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â áîðüáå
ñ òðàíñíàöèîíàëüíîé îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ  Â. Â. Ìåðêóøèí,
Î. Â. Ñèíüêî
Ñòàíîâëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ â áîðüáå ñ
òîðãîâëåé æåíùèíàìè è äåòüìè  Î. Â. Åìåëüÿíîâè÷
âîïðîñû áåæåíöåâ
Îñíîâíûå àñïåêòû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç
ãðàæäàíñòâà óáåæèùà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü  Ò. Â. Òóìàøèê
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû
Äèðåêòèâà Ñîâåòà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà 2003/9/EC îò 27 ÿíâàðÿ 2003 ã.,
îïðåäåëÿþùàÿ ìèíèìàëüíûå ñòàíäàðòû ïðèåìà ëèö, èùóùèõ óáåæèùà
Äèðåêòèâà Ñîâåòà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà 2004/83/EC îò 29 àïðåëÿ 2004 ã. î
ìèíèìàëüíûõ ñòàíäàðòàõ äëÿ êâàëèôèêàöèè è ñòàòóñà ãðàæäàí òðåòüèõ ñòðàí
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ôîðìå ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû, è ñîäåðæàíèè ïðåäîñòàâëÿåìîé çàùèòû
Äèðåêòèâà Ñîâåòà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà 2005/85/EC îò 1 äåêàáðÿ 2005 ã. î
ìèíèìàëüíûõ ñòàíäàðòàõ äëÿ ïðîöåäóð ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ è îòìåíå ñòàòóñà áåæåíöà
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Îá îòêðûòèè Ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Áåëîðóññêîé ÑÑÐ ïðè ÎÎÍ  Ñ. Ô. Ñâèëàñ
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äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû
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ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
Âîçäåéñòâèå ìåæäóíàðîäíîé êîíúþíêòóðû íà íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó: ðîëü ïîòîêîâ òîâàðîâ, óñëóã, êàïèòàëà
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Òðàíñãðàíè÷íûå ðûíêè òðóäà: ìåòîäîëîãèÿ, îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ  Ì. Å. Áåëèöêèé
Àíàëèç ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ â ýêîíîìèêå ñòðàí Âîñòî÷íîé Àçèè  È. Â. Ñìàæåííûé
Ðåäàêòîðñêàÿ ãðóïïà íîìåðà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àíäðåé Ñåëèâàíîâ
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Àëåêñàíäð Øàðàïî (ïðåäñåäàòåëü); Âëàäèìèð Àñòàïåíêî; Ñåðãåé Áàëàøåíêî;
Þðèé Áðîâêà; Àëåêñåé Äàíèëü÷åíêî; Âèòàëèé Êîçëîâñêèé; Þëèàííà Ìàëåâè÷; Ëþäìèëà Ïàâëîâà;
Ñåðãåé Ðåøåòíèêîâ; Âèêòîð Øàäóðñêèé
http://evolutio.info/
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Ñîäåðæàíèå ÌÆÌÏ ¹3/2006/63



Âîïðîñû òåîðèè
Äüÿ÷åíêî Ñ.Â. Ê âîïðîñó î ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîñóáúåêòíîñòè Câÿòîãî Ïðåñòîëà
Ñàèäîâ À.Õ. Ôîðìèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïàðëàìåíòñêîãî ïðàâà
Ïðàâî ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé
Äåìè÷åâà Ç.Á. Ê âîïðîñó î ïîíÿòèè «Ïðàâîâûå ñòàíäàðòû Ñîâåòà Åâðîïû»
Åâðîïåéñêîå ïðàâî
Ýíòèí Ì.Ë. Î êëþ÷åâûõ ïàðàìåòðàõ áóäóùåãî ÑÏÑ-2
Õëåñòîâ Î.Í. Àíòèìîíîïîëüíîå ïðàâî Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà
Ìåæäóíàðîäíîå ìîðñêîå ïðàâî
Ñàêñèíà Ò.Ã. Àðáèòðàæíîå ðåøåíèå ïî ñïîðó ìåæäó Ìàëàéçèåé è Ñèíãàïóðîì â îòíîøåíèè ïðîëèâà
Äæîõîð
Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû ýíåðãåòèêè
Ñìèðíîâ Ä.Ë. Îñâîåíèå êîñìîñà è ýíåðãåòè÷åñêèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû: ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå
Ìåæäóíàðîäíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïðàâî
Ìóðàíîâ À.È. Âîïðîñ î ðàñïðîñòðàíåíèè íà Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ðàçäåëà 2 (à) ñò. VIII
Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà
Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî
Ìåäâåäåâ À.Â. Ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû è îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí ïðè íàðóøåíèè äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè â ïðàâå ÊÍÐ (â ñðàâíåíèè ñ ðîññèéñêèì è ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðíûì ïðàâîì)ïðåñòóïëåíèÿ
Èçáðàííûå äåëà ìåæäóíàðîäíîé ÷àñòíîïðàâîâîé ïðàêòèêè êîëëåãèè àäâîêàòîâ «Ìîíàñòûðñêèé,
Çþáà, Ñòåïàíîâ & Ïàðòíåðû»
Ìîíàñòûðñêèé Þ.Ý. Âûñòóïëåíèå íà êîíôåðåíöèè «Þðèäè÷åñêèé áèçíåñ â Ðîññèè» 12 àïðåëÿ 2006
ãîäà. Êîíêóðèðóþùèå óñëóãè ïî ðîññèéñêîìó è èíîñòðàííîìó ïðàâó
Ñòðàíèöû èñòîðèè
Âàëååâ Ð.Ì., Ñàôèóëëèíà È.Ï. Íþðíáåðãñêèå ïðèíöèïû è èõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñîâðåìåííîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà (ê 60-ëåòèþ Íþðíáåðãñêîãî ïðîöåññà)
Êíèæíàÿ ïîëêà
Êîëîñîâ Þ.Ì. Íîâîå ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó â Òàäæèêèñòàíå
Ìàëååâ Þ.Í., Ãëèêìàí Î.Â., Çèêèðÿõîäæàåâ Ë.Ä. «Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
îòíîøåíèé íåäðîïîëüçîâàíèÿ: Ñáîðíèê ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ». Èíñòèòóò çàêîíîäàòåëüñòâà
è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîñòàâèòåëè ñáîðíèêà:
Í.À. Ñûðîäîåâ, Î.Ì. Òåïëîâ, Ì.Â. Âåðåìååâà, È.È. Òîëñòûõ. Ì.: èçä-âî «Îëèòà», 2005. 448 ñ.
Ñîëíöåâ À.Ì. Ðåöåíçèÿ íà òðåõòîìíîå èçäàíèå êíèãè: Îáû÷íîå ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî
/ Ïîä ðåä. Æàí-Ìàðè Õåíêåðòñ, Ëóèçà Äîñâàëüä Áåê. Êýìáðèäæ, 2005. (Customary International
Humanitarian Law / Ed. by Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck. Cambridge University Press,
2005.)
Äîêóìåíòû





Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ ïðîòèâ êîððóïöèè îò 31 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
Ôåäåðàëüíûé Çàêîí ÐÔ ¹ 40-ÔÇ «Î ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè ÎÎÍ ïðîòèâ êîððóïöèè» îò 8 ìàðòà 2006
ãîäà
Ðåçîëþöèÿ, ïðèíÿòàÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ¹60/251 îò 3 àïðåëÿ 2006 ãîäà. Ñîâåò ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà
Âîëîäèí Â.Ï. Êîììåíòàðèé ê Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè î áîðüáå ñ äîïèíãîì â ñïîðòå
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíâåíöèÿ î áîðüáå ñ äîïèíãîì â ñïîðòå

http://www.mjil.ru/

!%

nr. 1-2 (2), 2006

DATE JUBILIARE

ANDREI SMOCHINÃ,
doctor habilitat în drept, profesor universitar, la 60 de ani
Un prag de vârstã în viaþa omului este un moment festiv, de sãrbãtoare,
dar ºi un prilej de trecere în revistã a celor mai importante file din biografia
de muncã, a realizãrilor ºi treptelor devenirii ca personalitate ºi specialist
în domeniul hãrãzit de destin
Andrei Smochinã, doctor habilitat în drept, profesor universitar, director al Centrului de Stat ºi Drept al Institutului de Istorie, Stat ºi Drept
al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
S-a nãscut la 12 decembrie 1946 în satul Berezlogi, raionul Orhei.
Dupã absolvirea ºcolii pedagogice din Orhei este înmatriculat la
Facultatea de drept a USM, obþinînd diplomã cu menþiune de studii juridice
superioare.
Activitatea pedagogicã a început-o în 1965 în calitate de învãþãtor al
ºcolii de 8 ani din satul Moleºti. Apoi, dupã serviciul militar obligatoriu,
ºi-a continuat-o la ºcoala de 8 ani din Vãºcãuþi, raionul Orhei.
Bazele activitãþii ºtiinþifice au fost puse începând cu anul 1974 în calitate de stagiar ºi lector la
Catedra Disciplini statale a USM. Fiind doctorand la Universitatea de Stat din Moscova M.V.
Lomonosov, Catedra Istoria statului ºi dreptului, fundamenteazã conceptul cu privire la crearea
sistemului de drept al RSSM.
În acest sens, activitatea de cercetare a dlui Andrei Smochinã a fost axatã pe crearea ºi reformarea
organelor constuþionale ale Republicii Moldova în condiþiile regimului totalitar. În calitate de cercetãtor,
a examinat o serie de probleme legate de edificarea statului de drept, consolidarea statalitãþii Republicii
Moldova, evoluþia sistemului de drept, problematica soluþionãrii conflictului transnistrean.
Dl Andrei Smochinã a fost unul dintre fondatorii de bazã ai Universitãþii Libere Internaþionale din
Moldova, instituþie ce a devenit una de prestigiu, apreciatã la un nivel înalt, dat fiind faptul cã pe tot
prcursul procesului instructiv-educativ accentul este pus pe pregãtirea cadrelor calificate în mai multe
domenii pe baza valorilor democratice ºi general-umane. Dumnealui activeazã în cadrul acestei instituþii
pînã în prezent, ocupând diferite funcþii de conducere, administrative ºi didactice.
În 1990 obþine titlul didactic de conferenþiar universitar, iar în 1997  titlul Magna cum Laude
oferit de Senatul ULIM. Titlul de profesor universitar îl obþine în 2002 la Catedra Disciplini statale.
Rezultatele activitãþii ºtiinþifico-didactice ale profesorul universitar A. Smochinã au fost apreciate
cu urmãtoarele premii: Premiul de excelenþã Istrate Micescu al Uniunii juriºtilor din România, Premiul
Pentru succese în avansarea ºtiinþifico-didacticã pentru anii 2000-2001", Premiul Monografia Anului
pentru publicarea lucrãrii Organele Constituþionale ale Republicii Moldova în condiþiile regimului
totalitar, Premiul Pentru participarea activã în cadrul simpozioanelor ºtiinþifice, Premiul Manualul
Anului pentru publicarea manualului Istoria universalã a statului ºi dreptului, Premiul Pentru
activitate laborioasã în domeniul cercetãrilor ºtiinþifice.
De asemenea, a fost decernat cu Ordinul ULIM pentru merite deosebite în procesul de fondare a
Universitãþii Libere Internaþionale din Moldova ºi Medalia jubiliarã 60 de ani de la fondarea primelor
instituþii academice din Republica Moldova, pentru contribuþie semnificativã la procesul de renaºtere
a sferei ºtiinþei ºi inovãrii.
Fiind un om cu o vastã culturã, nu numai juridicã, ci ºi sociopoliticã ºi filosoficã, profesorul universitar
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Andrei Smochinã, în sfera sa de activitate, practicã atât dreptul, cât ºi gândirea filosoficã, pedagogia ºi
psihologia.
Dl Andrei Smochinã a activat în calitate de membru al Comitetului de Supraveghere Constituþionalã
a URSS, vicepreºedinte al Consiliului ºtiinþific specializat DH 12.97.57 pentru conferirea titlului ºtiinþific
de doctor în drept de pe lângã ULIM, arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângã Camera de Comerþ ºi
Industrie a Republicii Moldova, Preºedinte al Comisiei de experþi în drept, sociologie ºi politologie a
Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova, arbitru al Curþii de Arbitraj de pe lângã Asociaþia
AITA. În acesastã ipostazã depune o muncã asiduã pentru pregãtirea cadrelor juridice de înaltã
calificare.
Este autor ºi coautor a peste 90 de lucrãri ºtiinþifice de referinþã (materiale, monografii ºi articole)
consacrate problemelor fundamentale ale dreptului constuþional, teoriei statului ºi dreptului, istoriei
statului ºi dreptului, problemelor privind statalitatea Republicii Moldova ºi reformelor instituþionale în
contextul integrãrii europene.
Profesorul universitar Andrei Smochinã a participat cu comunicãri la un numãr impunãtor de conferinþe
ºtiinþifice, congrese, simpozioane, atât în Republica Moldova, cât ºi de peste hotarele ei.
Activitatea profesionalã a dlui Smochinã încadreazã ºi participarea la avizarea proiectelor de legi
parvenite la Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al A.ª.M., la organizarea conferinþelor ºtiinþifice cu
tematicã politico-juridicã, reprezentând o contribuþie ºtiinþificã substanþialã, orientatã spre perfecþionarea
ºi dezvoltarea direcþiilor cercetãrilor ºtiinþifice, legislative ºi practicii juridice în general.
Cele expuse reflectã doar parþial vasta activitate a profesorului universitar, personalitatea ºi omul de
ºtiinþã Andrei Smochinã.
Timpul s-a scurs parcã pe alãturi. La vârsta sexagenarã este energic ºi activeazã cu dragostea de
muncã dintotdeauna, fiind mereu la sacra datorie de instruire a noi generaþii de specialiºti calificaþi.
Irepetabila-i aniversare, care îi aduce luminã în casã ºi familie, este ºi o plãcutã ocazie de a-l felicita
în numele Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al A.ª.M. ºi de a-i adresa cele mai sincere urãri de
sãnãtate, prosperare, noi împliniri ºi realizãri de valoare în activitatea ºtiinþificã, precum ºi bucurii în
viaþa personalã alãturi de cei dragi. Ne dorim foarte mult sã continuãm rodnica activitate comunã,
pentru cã avem multe proiecte de finalizat.
La mulþi ani, dragã coleg!
În numele colectivului Institutului de Istorie, Stat ºi Drept
al Academiei de ªtiinþe a Moldovei,
Alexandru BURIAN,
doctor habilitat în drept, profesor universitar
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NOUTÃÞI ªTIINÞIFICE
CONFERINÞA ªTIINÞIFICÃ INTERNAÞIONALÃ MOLDOVA-GRECIA:
REFORMELE INSTITUÞIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL INTEGRÃRII EUROPENE
La 25 octombrie 2006 în Sala micã de ºedinþe a Academiei de ªtiinþe a Moldovei (mun. Chiºinãu, bd. ªtefan
cel Mare ºi Sfînt, 1, et. II) ºi-a desfãºurat lucrãrile Conferinþa ºtiinþificã internaþionalã Reformele instituþionale
în Republica Moldova din perspectiva integrãrii europene, organizatã de Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al
Academiei de ªtiinþe a Moldovei ºi Centrul de Drept Constituþional European din Atena (Grecia).
Comitetul de organizare al Conferinþei:
Duca Gheorghe, Preºedinte al Academiei de ªtiinþe a Moldovei, academician (preºedinte);
Burian Alexandru, director al Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei,
doctor habilitat, profesor universitar;
Mousmuti Maria, director al Departamentului proiecte internaþionale, Centrul de Drept Constituþional
European din Atena;
Cujba Rodica, consilier al Preºedintelui Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
Rapoartele au fost prezentate în cadrul a trei ateliere:
Integrarea europeanã ºi reformele instituþionale
Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, director al Institutului de Istorie, Stat ºi
Drept al A.ª.M.: Schimbãri geopolitice în Europa de Sud-Est ºi reformele instituþionale în Republica Moldova;
Passas Anargyros, doctor în drept, profesor universitar asistent, Universitatea Panteon (Grecia): Managing
the State: the Challenges of European Union Membership;
Rosca Alla, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: Integrarea europeanã ºi procesul de
democratizare în Republica Moldova;
Arhiliuc Victoria, doctor habilitat în drept,
conferenþiar universitar: Dinamica relaþiilor
Republicii Moldova cu Uniunea Europeanã ºi
unele mãsuri organizatorice de consolidare a lor.
Statul de drept ºi justiþia
Tsoukalas Constantinos, doctor în drept,
profesor universitar, Universitatea din Atena:
Three Faces of «good governance»: legality,
utility and neutrality;
Contiades Xenophon, doctor în drept,
profesor universitar, Universitatea Peloponnese
(Grecia), director ºtiinþific al Centrului de Drept
Constituþional European din Atena: Enhancement of Independence and efficiency of the
Judicial System as a major requirement for acceding to the EU Legal Order;
Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar: Standardele europene cu privire la
pregãtirea ºi perfecþionarea cadrelor în domeniul justiþiei;
Nicolae Eºanu, viceministru al justiþiei al Republicii Moldova: Reformele instituþionale ºi ajustarea
legislaþiei moldoveneºti la standardele internaþionale;
Smochina Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar: Reformele judiciare ºi de drept în Republica Moldova: controverse ºi certitudini;
Cusnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar: Locul ºi rolul organelor de urmãrire
penalã în statul de drept.
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Reformele în administraþia publicã
Tsekos Theodoros, doctor în drept, profesor universitar asistent, Institutul de Tehnologii Educaþionale din
Kalamata (Grecia): Modeling Public Administration: Normative versus Operational administrative traditions in the EU member states;
Vrabie Vitalie, ministru al administraþiei publice locale al Republicii Moldova: Descentralizarea
administrativã;
Roman Alexandru, rector al Academiei de Administrare Publicã pe lîngã Preºedintele Republicii Moldova:
Rolul Academiei de Administrare Publicã la realizarea reformelor în administraþia publicã localã.
Materialele Conferinþei vor fi publicate în limbile românã ºi englezã.
Consiliul ºtiinþific al I.I.S.D. al A.ª.M.

ÌÎËÄÀÂÑÊÎ-ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÌÎËÄÎÂÀ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ»
25 îêòÿáðÿ 2006 ã. â Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû
(ã. Êèøèíåâ, áóëüâàð Øòåôàíà ÷åë Ìàðå, 1, 2-é
ýòàæ) ïðîøëà ìîëäàâñêî-ãðå÷åñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èíñòèòóöèîííûå
ðåôîðìû â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà â êîíòåêñòå
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè» îðãàíèçîâàííàÿ Èíñòèòóòîì èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍÌ è
Öåíòðîì Åâðîïåéñêîãî Êîíñòèòóöèîííîãî Ïðàâà
(Àôèíû, Ãðåöèÿ).
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîôåðåíöèè:
Äóêà Ãåîðãå, Ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê
Ìîëäîâû, àêàäåìèê (ïðåäñåäàòåëü);
Áóðèàí Àëåêñàíäð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍÌ, äîêòîð õàáèëèòàò,
ïðîôåññîð;
Ìîóñìóòè Ìàðèÿ, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà
ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì Öåíòðà Åâðîïåéñêîãî Êîíñòèòóöèîííîãî Ïðàâà;
Êóæáà Ðîäèêà, ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû.
Äîêëàäû áûëè ïðåäñòàâëåíû â òðåõ ñåêöèÿõ:
Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ è èíñòèòóöèîííûå ðåôîðìû
Áóðèàí Àëåêñàíäð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍÌ, äîêòîð õàáèëèòàò ïðàâà,
ïðîôåññîð: «Ãåîïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå è èíñòèòóöèîííûå ðåôîðìû â
Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà»;
Ïàññàñ Àíàðãèðîñ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò Ïàíòåîíñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ãðåöèÿ): Managing the State:
the Challenges of European Union Membership;
Ðîøêà Àëëà, Rosca Alla, äîêòîð õàáèëèòàò ïîëèòîëîãèè, ïðîôåññîð: «Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ è
ïðîöåññ äåìîêðàòèçàöèè â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà»;
Àðõèëþê Âèêòîðèÿ, äîêòîð õàáèëèòàò ïðàâà, äîöåíò: «Äèíàìèêà âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
Ðåñïóáëèêîé Ìîëäîâà è Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì è íåêîòîðûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ
êîíñîëèäàöèè»
Ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî è þñòèöèÿ
Öóêàëàñ Êîíñòàíòèíîñ, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð Àôèíñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ãðåöèÿ): Three Faces
of good governance: legality, utility and neutrality;
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Êîíòèàäåñ Êñåíîôîí, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð Ïåëîïîííåññêîãî óíèâåðñèòåòàá ó÷åíûé ñåêðåòàðü
Öåíòðà Åâðîïåéñêîãî Êîíñòèòóöèîííîãî Ïðàâà (Ãðåöèÿ): Enhancement of Independence and efficiency
of the Judicial System as a major requirement for acceding to the EU Legal Order;
Àâîðíèê Ãåîðãå, Avornic Gheorghe, äîêòîð õàáèëèòàò ïðàâà, ïðîôåññîð: «Åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû
ïî ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ â îáëàñòè þñòèöèè»;
Åøàíó Íèêîëàå, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà, Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà:
«Èíñòèòóöèîííûå ðåôîðìû è ïðèâåäåíèå ìîëäàâñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì»;
Ñìîêèíà Àíäðåé, äîêòîð õàáèëèòàò ïðàâà, ïðîôåññîð: «Ðåôîðìû â îáëàñòè ïðàâà è þñòèöèè â
Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà: àïðîáàöèÿ è ïðîòèâîðå÷èÿ»;
Êóøíèð Âàëåðèó, äîêòîð õàáèëèòàò ïðàâà, ïðîôåññîð: «Ðîëü è ìåñòî ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
â ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå».
Ðåôîðìû â Ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè (ïóáëè÷íîé àäìèíèñòðàöèè)
Öåêîñ Òåîäîðîñ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò, Èíñòèòóò Îáðàçîâàòåëüíûõ Òåõíîëîãèé (Êàëàìàòà, Ãðåöèÿ):
Modeling Public Administration: Normative versus Operational administrative traditions in the EU member states;
Âðàáèå Âèòàëèå, Ìèíèñòð Ìåñòíîé Ïóáëè÷íîé Àäìèíèòðñöèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà:
«Àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåöåíòðàëèçàöèÿ»;
Ðîìàí Àëåêñàíäð, äîêòîð õàáèëèòàò èñòîðèè, ïðîôåññîð, ðåêòîð Àêàäåìèè Ïóáëè÷íîé
Àäìèíèñòðàöèè ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà : «Ðîëü Àêàäåìèè Ïóáëè÷íîé Àäìèíèñòðàöèè
â ðåàëèçàöèè ðåôîðì â ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè».
Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ðóìûíñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Ó÷åíûé Ñîâåò ÈÈÃÏ ÀÍÌ

MOLDAVIAN-GREEK SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE:
THE INSTITUTIONAL REFORMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
On the October 25, 2006 in the meeting
Small Room of the Academy of Sciences of
Moldova (mun. Chiºinãu, 1 ªtefan cel Mare
ºi Sfînt Str., 2nd floor ) was held the Scientific
International Conference The Institutional
Reforms in the Republic of Moldova in the
Context of European Integration, organizes
by the Institute of History, State and Law of
the Academy of Sciences of Moldova and the
Center for European Constitutional Law from
Athens (Greece).
Organizing Committee of the Conference:
Duca Gheorghe, President of the Academy
of Sciences of Moldova, Academician (Head)
Burian Alexandru, Director of the Institute
of History, State and Law of the Academy of
Sciences of Moldova, Doctor Habilitat, Professor;
Mousmuti Maria, Director, Department of International Projects, Center for European Constitutional Law;
Cujba Rodica, Counselor of the President of the Academy of Sciences of Moldova.
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Presentations were given in three ateliers::
European Integration and Institutional Reforms
Burian Alexandru, Doctor Habilitat in Law, Professor, Director of the Institute of History, State and Law
of the Academy of Sciences of Moldova: Geopolitical Transformations in the South-East Europe and Institutional Reforms in the Republic of Moldova;
Passas Anargyros, Ph.D., Associate Professor, Panteion University (Greece): Managing the State: the
Challenges of European Union Membership;
Rosca Alla, Doctor Habilitat in Politology, Profesor: European Integration and the Democratisation
Process in Moldova
Arhiliuc Victoria, Doctor Habilitat in Law, Associate Professor: The Evolution of EU-Moldovan Relations and the Mesures for Their Consolidation
Rule of Law and the Justice
Tsoukalas Constantinos, Ph.D., Professor, University of Athens: Three Faces of good governance:
legality, utility and neutrality;
Contiades Xenophon, Ph.D., Professor, University of Peloponnese, (Greece), Scientific Director of the
Center of European Constitutional Law from Athens: Enhancement of Independence and efficiency of the
Judicial System as a major requirement for acceding to the EU Legal Order;
Avornic Gheorghe, Doctor Habilitat in Law, Associate Professor: The European Standards for the Training of the Staff from the Justice Field;
Nicolae Eºanu, Deputy-Minister of Justice of the Republic of Moldova: Institutional Reforms and Bringing
the Moldova Legislation to International Standards;
Smochina Andrei, Doctor Habilitat in Law, Professor: Judicial Reforms in Republic of Moldova: Weaknesses and Strengths;
Cusnir Valeriu, Doctor Habilitat in Law, Professor: The Role and the Place of Criminal Investigation
Authorities in the Rule of Law.
Public Administratin Reforms
Tsekos Theodoros, Ph.D., Associate Professor, The Higher Institute for Technological Education of
Kalamata (Greece): Modeling Public Administration: Normative versus Operational administrative traditions in the EU member states;
Vrabie Vitalie, Minister of Local Public Administration of the Republic of Moldova: Administrative
Decentralization:
Roman Alexandru, Rector of the Academy of Public Administration by the President of the Republic of
Moldova: The Role of the Academy of Public Administration in the Implementation of Local Public Administration Reforms.
Materials of the conference will be published in Romanian and English.
Scientific Board of the I.H.S.L. of the A.S.M.
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SUSÞINEREA TEZELOR DE DOCTOR ÎN DREPT LA SPECIALITATEA
12.00.10 - DREPTUL INTERNAÞIONAL PUBLIC
Pe parcursul anului 2006, în Consiliul ªtiinþific Specializat DH 15. 12.00.10  24.06.04 din cadrul
Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei au fost susþinute urmãtoarele teze:
1. Condiþiile de acordare a protecþiei diplomatice naþionalilor în dreptul internaþional public, la
specialitatea 12.00.10 - Drept internaþional public, prezentatã de Diana Cucoº, în ºedinþa din 18 februarie,
în urmãtoarea componenþã:
1. Andrei Smochinã, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept;
3. Alexandru Burian, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
4. Victoria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, conferenþiar universitar;
5. Dumitra Popescu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti).
Referenþii oflciali:
1. Augustin Fuerea, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
2. Viorel Marcu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti).
Conducãtor ºtiinþific: Alexandru Burian, doctor habilitat în drept, profesor universitar, directorul
Institutului de Istorie, Stat ºi Drept.
2. Aspecte politico-juridice privind relaþiile de cooperare a Consiliului Europei cu Republica Moldova,
la specialitatea 12.00.10 - Drept internaþional public, prezentatã de Vitalie Slonovschi, în ºedinþa din 18
februarie, în urmãtoarea componenþã:
1. Alexandru Burian, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept;
3. Victoria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, conferenþiar universitar;
4. Augustin Fuerea, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
5. Diana Sîrcu, doctor în drept.
Referenþii oflciali:
1. Viorel Marcu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
2. Oleg Balan, doctor în drept, conferenþiar universitar.
Conducãtor ºtiinþific: Nicolae Osmochescu, doctor în drept, conferenþiar universitar, Catedra Drept
Internaþional ºi Relaþii Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova.
3. Conceptul de suveranitate în dreptul internaþional contemporan, la specialitatea 12.00.10 - Drept
internaþional public, prezentatã de Vitalie Gamurari, în ºedinþa din 29 aprilie, în urmãtoarea componenþã:
1. Alexandru Burian, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept;
3. Dumitru Mazilu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
4. Viorel Marcu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
5. Augustin Fuerea, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti).
Referenþii oflciali:
1. Filipp Xavier, doctor în drept, profesor universitar, Franþa (Paris);
2. Oleg Balan, doctor în drept, conferenþiar universitar.
Conducãtor ºtiinþific: Nicolae Osmochescu, doctor în drept, conferenþiar universitar, Catedra Drept
Internaþional ºi Relaþii Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova.
4. Mecanismul implementãrii actelor internaþionale de mediu în dreptul naþional al Republicii
Moldova, la specialitatea 12.00.10 - Drept internaþional public, prezentatã de Natalia Zamfir, în ºedinþa
din 28 octombrie, în urmãtoarea componenþã:
1. Alexandru Burian, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept;
3. Cristina Negru, doctor în drept;
4. Dumitra Popescu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
5. Constantin Mihailescu, doctor habilitat în geografie profesor universitar.
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Referenþi oficiali:
1. Timcenco Leonid, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Ucraina (Harkov);
2. Laevskaia Elena, doctor în drept, conferenþiar universitar, Belarusi (Mensk).
Conducãtor ºtiinþific: Nicolae Osmochescu, doctor în drept, conferenþiar universitar, Catedra Drept
Internaþional ºi Relaþii Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova.
5. Aspecte politico-juridice privind cooperarea transfrontalierã în domeniul dreptului internaþional
al mediului, la specialitatea 12.00.10 - Drept internaþional public, prezentatã de Carolina Þurcanu, în
ºedinþa din 28 octombrie, în urmãtoarea componenþã:
1. Andrei Smochinã, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept;
3. Alexandru Burian, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
4. Gheorghe Duca, doctor habilitat în chimie, profesor universitar;
5. Cristina Negru, doctor în drept.
Referenþi oficiali:
1. Dumitra Popescu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
2. Pavel Zamfir, doctor în drept, conferenþiar universitar.
Conducãtor ºtiinþific: Alexandru Burian, doctor habilitat în drept, profesor universitar, directorul
Institutului de Istorie, Stat ºi Drept.
Consultant ºtiinþific: Vasile Sacovici, doctor habilitat în ºtiinþe politice.
6. Drepturile omului: aspecte juridico-filosofice, la specialitatea 12.00.10 - Drept internaþional public, prezentatã de Ciubuc Liliana, în ºedinþa din 25 noiembrie, în urmãtoarea componenþã:
1. Alexandru Burian, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept, conferenþiar universitar;
3. Diana Sîrcu, doctor în drept, conferenþiar universitar;
4. Sergiu Nazaria, doctor habilitat în politologie;
5. Victoria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, conferenþiar universitar.
Referenþi oficiali:
1. Dumitru Mazilu, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
2. Oleg Balan, doctor în drept, conferenþiar universitar.
Conducãtor ºtiinþific: Nicolae Osmochescu, doctor în drept, conferenþiar universitar, Catedra Drept
Internaþional ºi Relaþii Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova.
7. Azilul politic ºi extrãdarea în dreptul internaþional, la specialitatea 12.00.10 - Drept internaþional
public, prezentatã de Tudoricã Valentin, în ºedinþa din 16 decembrie, în urmãtoarea componenþã:
1. Alexandru Burian, preºedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
2. Natalia Chirtoacã, secretar ºtiinþific, doctor în drept;
3. Vasile Creþu, doctor în drept, România (Bucureºti);
4. Augustin Fuerea, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
5. Constantin Lazari, doctor în drept.
Referenþi oficiali:
1. Florian Coman, doctor în drept, profesor universitar, România (Bucureºti);
2. Diana Sîrcu, doctor în drept.
Conducãtor ºtiinþific: Oleg Balan, doctor în drept, conferenþiar universitar, Academia de Administrare
Publicã pe lângã Preºedintele Republicii Moldova.
Consiliul ºtiinþific specializat
DH 15.12.00.10  24.06.04
din cadrul Institutului de Istorie, Stat ºi Drept
al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
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ÇÀÙÈÒÀ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÉ ÍÀ ÑÎÈÑÊÀÍÈÅ Ó×ÅÍÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÏÐÀÂÀ (ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ)
ïî ñïåöèàëüíîñòè 12.00.10  Ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî
Â 2006 ãîäó â Ó÷åíîì Ñïåöèàëèçèðîâàííîì Ñîâåòå DH 15. 12.00.10  24.06.04 ïî çàùèòå
äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà ïðàâà (êàíäèäàòà þðèäè÷åñêèõ íàóê) ïî
ñïåöèàëüíîñòè 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî áûëè çàùèùåíû ñëåäóþùèå äèññåðòàöèè:
1. Êóêîø Äèàíà: «Îñîáåííîñòè îêàçàíèÿ äèïëîìàòè÷åñêîé çàùèòû â ìåæäóíàðîäíîì
ïóáëè÷íîì ïðàâå», ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 18.02.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:
1. Ñìîêèíý Àíäðåé, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
4. Àðõèëþê Âèêòîðèÿ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
5. Ïîïåñêó Äóìèòðà, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
1. Ôóåðåà Àóãóñòèí, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
2. Ìàðêó Âèîðåë, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà èñòîðèè,
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍ Ìîëäîâû.
2. Ñëîíîâñêèé Âèòàëèå: «Ïîëèòèêî-ïðàâîâûå àñïåêòû ñîòðóäíè÷åñòâà Ñîâåòà Åâðîïû ñ
Ðåñïóáëèêîé Ìîëäîâà», ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 18.02.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:
1. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Àðõèëþê Âèêòîðèÿ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
4. Ôóåðåà Àóãóñòèí, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
5. Ñûðêó Äèàíà, äîêòîð ïðàâà
Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
1. Ìàðêó Âèîðåë, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
2. Áàëàí Îëåã, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Îñìîêåñêó Íèêîëàå, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò, Êàôåäðà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ïðàâà
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé Ìîëäàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
3. Ãàìóðàðü Âèòàëèå: «Êîíöåïöèÿ ñóâåðåíèòåòà â ñîâðåìåííîì ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå,
ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 29.04.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:
1. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Ìàçèëó Äóìèòðó, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
4. Ìàðêó Âèîðåë, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
5. Ôóåðåà Àóãóñòèí, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
1. Êñàâèåð Ôèëèïï, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Ïàðèñ, Ôðàíöèÿ)
2. Áàëàí Îëåã, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Îñìîêåñêó Íèêîëàå, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò, Êàôåäðà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ïðàâà
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé Ìîëäàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
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4. Çàìôèð Íàòàëèÿ: «Ìåõàíèçì èìïëåìåíòàöèè â íàöèîíàëüíîå ïðàâî ìåæäóíàðîäíûõ íîðì
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû», ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 28.10.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:

1. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Íåãðó Êðèñòèíà, äîêòîð ïðàâà
4. Ïîïåñêó Äóìèòðà, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
5. Ìèõàéëåñêó Êîíñòàíòèí, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
3. Òèì÷åíêî Ëåîíèä, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (Õàðüêîâ, Óêðàèíà)
4. Ëàåâñêàÿ Åëåíà, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò (Ìèíñê, Áåëàðóñü)
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Îñìîêåñêó Íèêîëàå, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò, Êàôåäðà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ïðàâà ìåæäóíàðîäíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé Ìîëäàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
5. Öóðêàíó Êàðîëèíà: «Ïîëèòèêî-ïðàâîâûå àñïåêòû òðàíñãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè
ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà», ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 28.10.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:
1. Ñìîêèíý Àíäðåé, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
4. Äóêà Ãåîðãå, äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
5. Íåãðó Êðèñòèíà, äîêòîð ïðàâà
Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
1. Ïîïåñêó Äóìèòðà, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
2. Çàìôèð Ïàâåë, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è
ïðàâà ÀÍ Ìîëäîâû.
Íàó÷íûé êîíñóëüòàíò:
Ñàêîâè÷ Âàñèëèé, äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê
6. ×óáóê Ëèëèàíà: «Ïðàâà ÷åëîâåêà: ôèëîñîôñêî_ïðàâîâûå àñïåêòû», ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10 
ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 25.11.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:
1. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Ñûðêó Äèàíà, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò
4. Íàçàðèÿ Ñåðãåé, äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê
5. Àðõèëþê Âèêòîðèÿ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
1. Ìàçèëó Äóìèòðó, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
2. Áàëàí Îëåã, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Îñìîêåñêó Íèêîëàå, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò, Êàôåäðà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ïðàâà ìåæäóíàðîäíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé Ìîëäàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
7. Òóäîðèêý Âàëåíòèí: «Êîíöåïöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà è ýêñäðàäèöèÿ â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå»,
ñïåöèàëüíîñòü 12.00.10  ìåæäóíàðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî.
Äàòà çàùèòû: 29.04.2006 ã.
Ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà:
1. Áóðèàí Àëåêñàíäð, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïðåäñåäàòåëü)
2. Êèðòîàêý Íàòàëèÿ, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò (ó÷åíûé ñåêðåòàðü)
3. Êðåöó Âàñèëå, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
4. Ôóåðåà Àóãóñòèí, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
5. Ëàçàðü Êîíñòàíòèí, äîêòîð ïðàâà
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Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:
5. Êîìàí Ôëîðèàí, äîêòîð ïðàâà, ïðîôåññîð (Áóõàðåñò, Ðóìûíèÿ)
6. Ñûðêó Äèàíà, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:
Áàëàí Îëåã, äîêòîð ïðàâà, äîöåíò, Àêàäåìèÿ Ïóáëè÷íîãî Óïðàâëåíèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.

Ó÷åíûé Ñïåöèàëèçèðîâàííûé Ñîâåò
DH 15. 12.00.10  24.06.04
Èíñòèòóòà èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍ Ìîëäîâû

DEFENSE OF DOCTORAL THESES AT THE SPECIALTY
12.00.10  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
During the 2006, in the Specialised Scientific Board DH 15. 12.00.10  24.06.04 from the Institute of History, State
and Law of the Academy of Sciences of Moldova were defended the following theses:
1. The Prerequisites for Granting Diplomatic Protection to Nationals in Public International Law, at the
specialty 12.00.10  Public International Law, presented by Miss Cucoº Diana, at the meeting held on February 18,
2006, in the following composition:
1. Smochinã Andrei, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D.
3. Burian Alexandru, Doctor habilitat in Law, Professor
4. Arhiliuc Victoria, Doctor Habilitat in Law, Associate Professor
5. Popescu Dumitra, Ph.D., Professor, Romania (Bucharest)
Official referees:
1. Fuerea Augustin, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
2. Marcu Viorel, Ph.D., Profesor, Romania (Bucharest)
Scientific supervisor: Burian Alexandru, Doctor habilitat in Law, Professor, Director of the Institute of History,
State and Law of the Academy of Sciences of Moldova
2. Political and Legal Aspects of Co-operation Relations of the Council of Europe with the Republic of Moldova,
at the specialty 12.00.10  Public International Law, presented by Mr. Slonovschi Vitalie, at the meeting held on
February 18, 2006, in the following composition:
1. Burian Alexandru, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D.
3. Arhiliuc Victoria, Doctor Habilitat in Law, Associate Professor
4. Fuerea Augustin, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
5. Sîrcu Diana, Ph.D.
Official referees:
1. Marcu Viorel, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
2. Balan Oleg, Ph.D., Associate Professor, Academy of Public Administration
Scientific supervisor: Osmochescu Nicolae, Ph.D., Associate Professor, Chair of International Law and Foreign
Economic Relations, Moldova State University
3. The Concept of Sovereignty in the Contemporary International Law, at the specialty
12.00.10  Public
International Law, presented by Mr. Gamurari Vitalie, at the meeting held on April 29, 2006, in the following
composition:
1. Burian Alexandru, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D.
3. Mazilu Dumitru, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
4. Marcu Viorel, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
5. Fuerea Augustin, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
Official referees:
1. Xavier Filipp, Ph.D., Professor, France (Paris)
2. Balan Oleg, Ph.D., Associate Professor, Academy of Public Administration
Scientific supervisor: Osmochescu Nicolae, Ph.D., Associate Professor, Chair of International Law and Foreign
Economic Relations, Moldova State University
4. The Mechanisms of Implementing International Environmental Instruments into the Domestic Law of the
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Republic of Moldova, at the specialty 12.00.10  Public International Law, presented by Mrs. Zamfir Natalia, at
the meeting held on October 28, 2006, in the following composition:
1. Burian Alexandru, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D.
3. Negru Cristina, Ph.D.
4. Dumitra Popescu, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
5. Mihailescu Constantin, Doctor Habilitat in Georgraphy, Professor
Official referees:
3. Leonid Timcenco, Doctor Habilitat in Law, Professor, Ukraine (Harkov)
4. Elena Laevskaia, Ph.D., Associate Professor, Belarusi (Mensk)
Scientific supervisor: Osmochescu Nicolae, Ph.D., Associate Professor, Chair of International Law and Foreign
Economic Relations, Moldova State University
5. Political and Legal Aspects Regarding the Cross-boarding Co-operation in the Field of Environmental
International Law at the specialty 12.00.10  Public International Law, presented by Mrs. Turcanu Carolina, at
the meeting held on October 28, 2006, in the following composition:
1. Smochinã Andrei, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D.
3. Burian Alexandru, Doctor Habilitat in Law, Professor
4. Duca Gheorghe, Doctor Habilitat in Chemistry, Professor
5. Negru Cristina, Ph.D.
Official referees:
1. Dumitra Popescu, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
2. Zamfir Pavel, Ph.D., Associate Professor
Scientific supervisor: Burian Alexandru, Doctor habilitat in Law, Professor, Director of the Institute of History,
State and Law of the Academy of Sciences of Moldova
Scientific adviser: Sacovici Vasile, Doctor Habilitat in Political Sciences
6. Human Rights  Legal and Philosophical Aspects at the specialty 12.00.10  Public International Law,
presented by Mrs. Ciubuc Liliana, at the meeting held on November 25, 2006, in the following composition:
1. Burian Alexandru, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D., Associate Professor
3. Sîrcu Diana, Ph.D., Associate Professor
4. Nazaria Sergiu, Doctor Habilitat in Politology
5. Arhiliuc Victoria, Doctor Habilitat in Law, Associate Professor
Official referees:
3. Mazilu Dumitru, Ph.D., Professor, Romania (Bucharest)
4. Balan Oleg, Ph.D., Associate Professor, Academy of Public Administration
Scientific supervisor: Osmochescu Nicolae, Ph.D., Associate Professor, Chair of International Law and Foreign
Economic Relations, Moldova State University
7. Political Asylum and Extradition in International Law, at the specialty 12.00.10  Public International
Law, presented by Mr. Tudoricã Valentin, at the meeting held on December 16, 2006, in the following composition:
1. Burian Alexandru, Head, Doctor Habilitat in Law, Professor
2. Chirtoacã Natalia, Learned Secretary, Ph.D., Associate Professor
3. Creþu Vasile, Ph.D, Romania (Bucharest)
4. Fuerea Augustin, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
5. Lazari Constantin, Ph.D.
Official referees:
1. Coman Florian, Ph.D, Professor, Romania (Bucharest)
2. Sîrcu Diana, Ph.D., Associate Professor
Scientific supervisor: Balan Oleg, Ph.D., Associate Professor, Academy of Public Administration

Specialised Scientific Board
DH 15.12.00.10  24.06.04
from the Institute of History, State and Law
of the Academy of Sciences of Moldova
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CERINÞE PRIVIND MATERIALELE PREZENTATE SPRE PUBLICARE
Stimaþi colegi!
Enumerãm cerinþele privind materialele prezentate spre publicare:
1. Articolul sau studiul va fi înaintat sub formã de manuscris (în douã exemplare) ºi în format electronic (WinWord).
Pe manuscris se va indica data prezentãrii (revizuirii) articolului. Manuscrisul va fi semnat de cãtre autor.
2. Textul va fi editat în Word, cu caracteristicile Times New Roman; Font size 12; Space 1,5 ºi cu paginile numerotate.
3. Referinþele: notele bibliografice vor fi enumerate la sfârºitul textului în original: numele autorului, denumirea
lucrãrii, anul ºi locul ediþiei, pagina. În format electronic acestea vor fi editate în Word, cu caracteristicile Times New
Roman; Font size 10; Space 1.
4. Volumul: textul articolului sau studiului ºtiinþific nu va depãºi o coalã de autor, aproximativ 20 de pagini, al
comunicãrilor ºtiinþifice  10-12 pagini; al recenziilor  5 pagini.
5. Rezumatul: articolele vor fi însoþite în mod obligatoriu de un rezumat tradus într-o limbã de circulaþie internaþionalã
(englezã, francezã) în volum de pânã la 200 de cuvinte. În format electronic, acesta va fi editat în Word, Times New
Roman; Font size 11; Space 1. (Comunicãrile mici ºi recenziile nu necesitã asemenea rezumate.)
6. Extrasul din procesul-verbal al ºedinþei catedrei (secþiilor, sectoarelor instituþiilor academice) cu recomandarea
pentru publicare.
7. Recenzia articolului cu recomandarea pentru publicare prezentatã de 1-2 specialiºti cu grad ºtiinþific de doctor/
doctor habilitat în domeniul respectiv (pentru doctoranzi ºi competitori).
8. Materialul ilustrativ va fi prezentat în format A4, în formã graficã clarã, cu numerotarea poziþiei fiecãrui obiect,
însoþit de o legendã. Fotografiile ºi desenele vor fi numerotate ºi însoþite de explicaþii.
9. Date despre autor:
a) numele, prenumele;
b) data, luna, anul naºterii;
c) gradul ºi titlul ºtiinþific;
d) locul de muncã ºi funcþia ocupatã;
e) datele CPAS (codul asigurãrii sociale);
f) adresele de la serviciu ºi domiciliu, cu indicarea telefonului, faxului, e-mail-ului;
g) datele buletinului de identitate;
h) codul personal de identificare;
i) numele, prenumele autorului ºi titlul articolului în limbile românã, englezã ºi rusã.
10. Manuscrisele ºi varianta în format electronic pot fi prezentate direct la redacþie (I.I.S.D. al A.ª.M., str. 31
Telefon: (37322)
August 1989, nr. 82, Chiºinãu, MD 2012) sau trimise prin e-mail: dreptinternational@mail.md

23-33-10.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ
Óâàæàåìûå àâòîðû!
Íàïîìèíàåì òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ðóêîïèñåé, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ:
1. Ðóêîïèñü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ âìåñòå ñ åå ýëåêòðîííîé êîïèåé (ïðîãðàììíûé ðåäàêòîð
WinWord).
2. Òåêñò äîëæåí áûòü îòïå÷àòàí ÷åðåç 1.5 êîìïüþòåðíûõ èíòåðâàëà 14 øðèôòîì, ñíîñêè - 10 øðèôòîì.
Ñòðàíèöû äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû.
3. Íóìåðàöèÿ ñíîñîê ïîñòðàíè÷íàÿ, ñêâîçíàÿ.
4. Àâòîðîì òåêñò ñòàòüè (öèòàòû, öèôðû, ñíîñêè) äîëæåí áûòü âû÷èòàí è ñâåðåí.
5. Îáúåì ñòàòüè è èíôîðìàöèÿ î íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20-22 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö,
íàó÷íîãî ñîîáùåíèÿ  10-12, à ðåöåíçèè - 5 ñòðàíèö.
6. Ê ðóêîïèñè äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ:
1) ñïðàâêà îá àâòîðàõ (ñîàâòîðàõ) ñ óêàçàíèåì:
à) ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà;
á) ÷èñëà, ìåñÿöà, ãîäà ðîæäåíèÿ;
â) ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;
ã) îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, äîëæíîñòè;
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ä) íîìåðà ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà Ïåíñèîííîãî ôîíäà (CPAS);
å) äîìàøíåãî è ñëóæåáíîãî àäðåñîâ è òåëåôîíîâ;
æ) ïàñïîðòíûõ äàííûõ (ñåðèÿ, íîìåð, êåì è êîãäà âûäàí);
ç) ïåðñîíàëüíîãî èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà.
2) òðàíñëèòåðàöèÿ ôàìèëèè è èíèöèàëîâ àâòîðà è ïåðåâîä çàãëàâèÿ ðóêîïèñè íà àíãëèéñêèé ÿçûê.
3) ðåçþìå ñòàòüè íà àíãëèéñêîì èëè ôðàíöóçñêîì ÿçûêå (äî 200 ñëîâ).
4) Ðåöåíçèÿ è âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êàôåäðû î ðåêîìåíäàöèè ê ïå÷àòè (äëÿ àñïèðàíòîâ,
äîêòîðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé).
7. Àâòîðîì äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïåðâûé ýêçåìïëÿð ðóêîïèñè.
8. Ðóêîïèñè, íàïðàâëåííûå àâòîðîì íà äîðàáîòêó, ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðåäàêöèþ â ðåêîìåíäîâàííûé ñðîê
ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè èçìåíåíèÿìè è èñïðàâëåíèÿìè â òåêñòå (â îòïå÷àòàííîì âèäå) è ñ ýëåêòðîííîé êîïèåé.
9. Ðåöåíçèè ïðèñûëàþòñÿ âìåñòå ñ ðåöåíçèðóåìûìè êíèãàìè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðåöåíçèè îïóáëèêîâàíû
íå áóäóò.
10. Ñòàòüè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå (íå çàêàçíîé) íà àäðåñ ðåäàêöèè: ÌÄ 2012, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, Êèøèíåâ,
óë. 31 àâãóñòà 1989 ãîäà, ¹ 82.
11. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ íàñòîÿùèõ ïðàâèë ïî îôîðìëåíèþ ðóêîïèñè ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî íå ðàññìàòðèâàòü åå.

REQUIREMENTS REGARDING SCIENTIFIC PUBLICATINOS
Dear colleagues!
We want to remind you the requirements regarding manuscripts presented for publication:
1. The article or the study presented in written (two copies) and electronic formats (WinWord). On the written
version to be indicated: date of presentation (revision) of the article. The written version is signed by the author.
2. The text: Word, Times New Roman; Font size 12; Space 1,5. Pages shall be numbered.
3. References: bibliographical notes to be presented at the end of the text in the original form: authors name, works
title, year and place of publication, page. In electronic format: Word, Times New Roman; Font size 10; Space 1.
4. Length: article of study text shall not exceed 20-22 pages; for scientific presentations -10-12 pages; for reviews
 maximum 5 pages.
5. Summary. Articles shall be obligatorily accompanied by a summary translated into an international language
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Revista Moldoveneascã
de Drept Internaþional ºi Relaþii Rnternaþionale
Publicaþia ºtiinþifico-teoreticã ºi informaþional-practicã Revista Moldoveneascã de Drept Internaþional ºi Relaþii
Internaþionale reprezintã un eveniment important ºi unic în viaþa ºtiinþificã a Moldovei, fiind prima revistã de specialitate
în þara noastrã. Din consiliul redacþional fac parte eminenþi savanþi, specialiºti în domeniul dreptului internaþional,
ºtiinþelor politice ºi relaþiilor internaþionale din diferite state ale lumii. Acest aspect confirmã faptul cã revista este
deschisã pentru publicarea articolelor ºi materialelor ºtiinþifice de diverse orientãri.
Selectarea materialelor este efectuatã de consiliul redacþional, format în majoritatea sa din colaboratori ºtiinþifici ai
Secþiei drept internaþional ºi relaþii internaþionale a Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a
Moldovei.
Cercetãrile, concluziile ºi interpretãrile expuse în materialele publicate în revista noastrã aparþin autorilor materialelor
ºi nu pot fi considerate ca reflectând politicile ºi opiniile consiliului redacþional sau ale Institutului de Istorie, Stat ºi
Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
În cazul republicãrii materialelor, indicarea sursei este obligatorie.

Ìîëäàâñêèé æóðíàë
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé
Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííî-ïðàêòè÷åñêîå èçäàíèå «Ìîëäàâñêèé æóðíàë ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé» - âàæíîå è óíèêàëüíîå ÿâëåíèå â íàó÷íîé æèçíè Ìîëäîâû, òàê êàê ýòîò æóðíàë
ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì íàó÷íûì èçäàíèåì â íàøåé ñòðàíå. Â ñîñòàâ åãî Ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
âõîäÿò êðóïíåéøèå þðèñòû-ìåæäóíàðîäíèêè è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ïîëèòè÷åñêèõ íàóê è ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî æóðíàë îòêðûò äëÿ ïóáëèêàöèè íàó÷íûõ ñòàòåé ñàìîé ðàçíîé
íàïðàâëåííîñòè.
Îòáîð ñòàòåé è ñîäåðæàíèå æóðíàëà îïðåäåëÿþòñÿ ðåäêîëëåãèåé, â ñîñòàâå êîòîðîé â îñíîâíîì íàó÷íûå
ñîòðóäíèêè Îòäåëà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé Èíñòèòóòà èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è
ïðàâà Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû.
Ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ â íàøåì æóðíàëå íå âñåãäà îçíà÷àåò, ÷òî Ðåäêîëëåãèÿ ðàçäåëÿåò òî÷êó çðåíèÿ àâòîðà.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëà ññûëêà íà íàø æóðíàë îáÿçàòåëüíà.

Moldavian Journal
of International Law and International Relations
The academic and informative-practical periodical publication Moldavian Journal of International Law and International Relations is a very important and uncial event at the scientific live of Moldova. In the composition of its
Editorial Council the most eminent international lawyers, scientists in political sciences and international relations
from different countries of the word are invited. That means the magazine is opened for publication any scientific
articles of the most various directions.
The choice of the articles and the essence of the magazine is determined by the Editorial Bond composed mostly of
scientists of the Department of International Law and International Relations of the Institute of History, State and Law
of the Academy of Sciences of Moldova.
The publication of the material in our magazine doesnt always mean that the Editorial Board agrees with the
authors, point of view.
In reprinting of our material à footnote should be done mentioning the source.
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