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ARGUMENT
privind prezenta ediție 2014

După cum este menţionat în subtitlul cărţii, această lucrare este una
revizuită, completată şi actualizată după prima ediţie din anul 2005.
Publicarea acestei cărţi este determinată de mai multe motive:
- în primul rând, trecerea timpului a dus la multe schimbări în societatea şi
comunitatea internaţională, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi cele
non-guvernamentale înseşi cunoscând o transformare profundă dată atât de
factorii exogeni cât şi endogeni istorici, economici, politici, sociali, culturali, etc.;
- în al doilea rând, de la prima ediţie, au trecut aproape 10 ani, în curând, o
decadă plină de evenimente la toate nivelurile şi în toate domeniile, începând cu
crizele politice, economice, revoluţiile din lumea arabă, eşecul politicilor
neoliberale, conflictele din Estul Europei, creşterea importanţei diplomaţiei
parlamentare, evoluţiile şi transformările proiectului european, intensificarea
controverselor privind modelul economiei sociale de piaţă al Uniunii Europene şi
multe, multe altele;
- în al treilea rând, ne-a călăuzit nevoia de a da acestei lucrări mai multă
acurateţe şi obiectivitate dar şi dorinţa de a împărtăşi din experienţa câştigată
prin colaborarea cu mediul academic şi de cercetare; şi, nu în ultimul rând, a fost
şi este munca, plină de satisfacţii, cu studenţii şi masteranzii, cărora, împreună
cu cei mai-sus menţionaţi, le şi dedicăm această carte.

AUTORII
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− Comitetul Atlantic pentru Educaţie;
− Asociaţie Atlantică pentru Tinerii Lideri Politici
− Adunarea Atlanticului de Nord
− Asociaţia Internaţională a Dezvoltării
– Agenţia Europeană pentru Mediu
– Asociaţia Europeană a Liberului Schimb
− Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
− Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor
− Asociaţia Naţiunilor Sud-Est Asiatice
−Association of Southeast Asian Nations
− Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
− Asociaţia Tratatului Atlantic
− Actul Unic European
– Banca Europeană de Investiţii
– Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
− Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
– Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (al statelor
membre ale Tratatului de la Varşovia)
− Comisia de Drept Internaţional
– Comunităţile Europene
– Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
– Comunitatea Economică Europeană
– Curtea Internaţională de Justiţie
− Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
−Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor Medici de
Rezervă
− Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă
− Comitet de Experţi asupra Organizaţiilor Internaţionale
Nonguvernamentale
– Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial
Internaţional
– Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic
− Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi
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− Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale
Europene
− Congresul Puterilor Locale şi Regionale Europene
− Carta Transparency International
− Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa
– Drepturi Speciale de Tragere
– Consiliul Economic şi Social
– European Free Treaty Agreement
– Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
– Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură
– Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă
− Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
– Fondul Monetar Internaţional
− Fondul Social European
− Acordul General pentru Tarife şi Comerţ
− Human Rights Watch
− International Development Association
− Organizaţia Interguvernamentală Consultativă pentru
Navigaţie Maritimă
− Justiţie şi Afaceri Interne
− Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene
− Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului
− Médicins sans Frontières
− North Atlantic Assembly
− Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
– Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
– Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
− Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile
Omului
− Organizaţia Europeană pentru Cooperare Economică
– Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
– Organizaţia Internaţională a Muncii
– Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale
– Organizaţia Mondială a Comerţului
– Organizaţia Maritimă Internaţională
– Organizaţia Meteorologică Mondială
– Organizaţia Mondială a Sănătăţii
– Organizaţie Nonguvernamentală
− ONG-urile Europene de Dezvoltare
– Organizaţia Naţiunilor Unite
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– Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială
– Organizaţia Statelor Americane
− Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare
în
– Organizaţia Unităţii Africane
− Organizaţia Tratatului Asiei de Sud Est
– Politica Externă şi de Securitate Comună
− Parteneriatul pentru Pace (Partnership for Peace)
− Polonia şi Ungaria – Ajutor pentru Reconstrucţia
Economiilor
– Planul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
– Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană
– South East Asian Treaty Organization
− Societatea Financiară Internaţională
−Tratatul privind instituirea Uniunii Europene
− Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
– Uniunea Europeană
– Uniunea Europei Occidentale
– Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor
– Unitatea Monetară Europeană
– Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare
− Programul Naţiunilor Unite pentru Protecţia Mediului
– Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură
– Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
– Institutul Naţiunilor Unite pentru Formare şi Cercetare
– Uniunea Poştală Universală
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN SISTEMUL ORGANIZAȚIILOR
INTERNAȚIONALE

§ 1. Sistemul organizațiilor internaționale şi dezvoltarea
dreptului internațional
Secolul al XX-lea a fost un secol al războaielor calde şi reci iar a doua
jumătate a lui s-a caracterizat prin creşterea numărului de state. Statele nouapărute şi-au însuşit atribute minore ale suveranităţii, fără a fi conştientizat
problemele care au afectat întotdeauna vechile state: diversitatea etnică,
insuficienţa economică, slăbiciunea militară şi instituţională1.
În acelaşi timp, vechile state, care au beneficiat de avantajele evidente ale
suveranităţii, au iniţiat structuri cu caracter suprastatal (Uniunea Europeană,
ASEAN2), o serie de asociaţii economice, de la zone de liber schimb până la
uniuni economice. Pentru prima dată în ultimele două secole, lumea anilor ‘90 a
fost lipsită de orice sistem sau structură internaţională3.
Sfârşitul Războiului Rece, destrămarea sistemului comunist pe continentul
european au deschis noi perspective pentru o societate internaţională multipolară.
Dar lumea de după Războiul Rece nu mai era o lume liberă de arme nucleare.
Proliferarea nucleară nu mai reprezenta doar o ameninţare, ci un fapt real, iar
ameninţarea a ceea ce era definit drept un conflict nuclear regional era mai mult
decât alarmantă. Ca urmare, lumea nu era mai sigură pentru că Războiul Rece se
încheiase.
Accentuarea procesului de decolonizare a dus la o creştere a numărului de
state în Africa, Asia şi America Latină, iar importanţa lor în planul relaţiilor
internaţionale s-a amplificat. Astfel că pe tot globul apărea necesitatea organizării
politice a societăţii internaţionale prin constituirea organizaţiilor internaţionale.
1

Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Editura Alffa, Bucureşti, 2000, p. xii.
Association of South-East Asian Nations – Asociaţia Naţiunilor Sud-Est Asiatice.
3
Eric Hobsbawn, Secolul extremelor, Editura Lider, Bucureşti, 2000, p. 634.
2
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Una dintre trăsăturile fundamentale ale societăţii internaţionale contemporane
este tendinţa instituţionalizării raporturilor dintre state. Acestea continuă să fie
entităţi politice dominante ale sistemului contemporan de relaţii internaţionale. În
funcţie de interesele lor convergente sau divergente, pot să admită sau să refuze
reglementarea conflictelor dintre ele prin intermediul unei organizaţii internaţionale, pot accepta, în limitele actului constitutiv al organizaţiei, deciziile sau
cererile acesteia ori pot refuza cooperarea pentru punerea lor în aplicare. În
cazurile în care un stat este supus constrângerii, aceasta se realizează şi prin
acţiunile altor state.
Conceptul de societate internaţională în care acţionează normele de drept
internaţional este preferabil celui de comunitate internaţională. Potrivit unor
autori, conceptul de comunitate internaţională face referire la relaţiile
internaţionale privite în sens larg, cu legături mai mult afective, pe când societatea
internaţională defineşte mai bine stadiul actual al relaţiilor dintre entităţile care se
manifestă pe plan internaţional.1
Dezvoltarea relaţiilor dintre state a generat necesitatea formării unui cadru
ordonat care a determinat apariţia şi dezvoltarea dreptului internaţional.Relaţiile
internaţionale, la început rudimentare şi limitate ca obiect, au cunoscut o evoluţie
continuă, în timp ce dreptul internaţional a avut şi are o evoluţie inegală.
Din punct de vedere istoric, dreptul internaţional este strâns legat de
constituirea şi dezvoltarea statelor, a altor entităţi internaţionale şi de modificările
din relaţiile internaţionale. Apariţia pe scena internaţională a unor noi entităţi de
drept internaţional - organizaţiile internaţionale - şi participarea acestora la viaţa
internaţională au determinat redimensionarea şi reconceptualizarea dreptului
internaţional2. Creşterea continuă a numărului de organizaţii internaţionale se
manifestă în două planuri: pe de o parte, organizaţiile internaţionale se află la
originea dreptului convenţional, iar pe de alta ele creează, prin decizii unilaterale,
norme de drept internaţional.
Societatea internaţională este alcătuită din state şi organizaţii internaţionale
fiind caracterizată de consensul dintre state, potrivit căruia acestea au interese
1

Apud Ion Rusu, Organizaţii şi relaţii internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2002, p. 14.
2
Adrian Năstase, Cristian Jura, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public, Editura All
Beck, Bucureşti, 1999, p. 2; Dumitru Mazilu, Dreptul internaţional public, vol I, Ed. Lumina Lex,
Bucureţti, 2001, p.87.
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comune.1 Hedley Bull defineşte societatea internaţională ca o tentativă a statelor
de a reglementa conflictele şi de a coopera fiind o societate în care există instituţii
şi norme.2 Martin Griffiths3 în analiza principalelor curente existente în relaţiile
internaţionale, pe care le dezvoltă în lucrarea Relaţii internaţionale - şcoli,
curente, gânditori, consideră societatea internaţională ca unul dintre elementele
cele mai competitive din cadrul relaţiilor internaţionale şi că societatea internaţională, potrivit aceluiaşi gînditor Bull, nu trebuie redusă numai la organizaţii
internaţionale4. Iar Martin Wight admite, în lucrarea sa Politica de putere, că
existenţa societăţii internaţionale este legată de existenţa dreptului internaţional.5
Principiile şi normele sale reglementează conduita dintre state, stabilind drepturi
şi obligaţii reciproce.
Aşadar, obiectul de reglementare îl constituie relaţiile dintre state care apar şi
se dezvoltă în domenii diferite: politic, economic, tehnico-ştiinţific, social,
cultural etc. Pentru a fi reglementate de normele dreptului internaţional public,
relaţiile internaţionale dintre state trebuie să fie relaţii în care acestea să apară ca
titulare ale puterii lor suverane, iar comportarea lor în acest context trebuie să fie o
manifestare a puterii de stat pe plan extern.
De asemenea, dreptul internaţional public, prin normele sale, reglementează
nu numai relaţiile dintre state, ci şi dintre acestea şi alte subiecte de drept
internaţional, cum sunt naţiunile, popoarele şi organizaţiile internaţionale.
Deci, normele dreptului internaţional public reglementează relaţii internaţionale de interes reciproc pentru state, apariţia şi existenţa lor manifestându-se
într-un context asupra căruia exercită influenţă diferită o multitudine de factori de
ordin politic, economic, de tradiţii şi particularităţi, dar în cadrul căruia determinant este interesul statelor participante.6
Date fiind problemele vitale ale societăţii contemporane, interesele ei generale
– pacea, salvarea mediului ambiant, lupta împotriva terorismului, ş.a. – se afirmă
1

Stefano Guzzini, Realism şi relaţii internaţionale, traducere din limba engleză de Diana
Istrăţescu, Editura Institutul European, Iaşi, 2000, p. 95.
2
Apud Stefano Guzzini, Realism şi relaţii internaţionale, traducere din limba engleză de
Diana Istrăţescu, Editura Institutul European, Iaşi, 2000, p. 96.
3
Martin Griffiths, Relaţii internaţionale - şcoli, curente, gânditori, traducere colectiv cu
prefaţă de Ionel Nicu Sava, Editura Ziua, Bucureşti, 2003, p. 239.
4
Apud Martin Griffiths, Relaţii internaţionale - şcoli, curente, gânditori, traducere colectiv
cu prefaţă de Ionel Nicu Sava, Editura Ziua, Bucureşti, 2003, p. 240.
5
Martin Wight, Politica de putere, traducere din limba engleză de Tudor Florin, Editura
Arc, Chişinău, 1998, p. 115.
6
Constantin Andronovici, Drept internaţional public, Editura Graphix, Iaşi, 1993, p. 25.

