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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Am iniţiat acest proiect sub coordonarea domnului Prof. univ. dr. Dumitru 

Mazilu, însă anumite împrejurări au condus la schimbări în echipa de cercetare. 

Am avut onoarea să fiu coordonată de un specialist recunoscut în domeniul 
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“Dreptul mării – tendinţe şi orintări contemporane” (1980) şi “ Dreptul păcii- de la 

dreptul războiului şi al păcii la Dreptul păcii” (1983), ambele publicate la Editura 

Academiei Române. 

Domnul Prof.univ.dr. Dumitru Mazilu este un reputat profesor universitar 

din anul 1970, doctor în drept din anul 1964; doctor Honoris Causa al Colegiului 

American al Elveţiei din 1991; doctor Honoris Causa al Academiei de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza” (septembrie 2002); doctor Honoris Causa al Universităţii 

internaţionale “Albert Schweitzer” din Geneva (noiembrie 2002); doctor Honoris 

Causa al Universităţii “Ovidius” din Constanţa (aprilie 2006) şi doctor  Honoris 

Causa al Universităţii Maritime din Constanţa (mai, 2008). 

Doresc să îi mulţumesc domnului prof. univ. dr.  Dumitru Mazilu pentru că a 

avut încă de la început toatală deschidere în ceea ce mă priveşte şi m-a sfătuit de 

fiecare data să fac o cercetare temeinică care să reprezinte un suport juridic poate şi 

pentru generaţiile viitoare. 

Astfel, gândurile mele bune se îndreaptă către domnul Prof. univ. dr. 

Dumitru Mazilu de la care am învăţat că rigoarea studiului şi a documentării 

conduc la elaborarea unei lucrări temeinice şi de la care am primit sfaturi care mi-

au fost de un real folos pe parcursul elaborării prezentei teze. 
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Cercetarea şi scrierea acestei teze s-a întemeiat în principal pe lucrările 

elaborate de autorii celebrii din acest domeniu, ale căror lucrări le-am citit şi le-am 

apreciat. 

Aceste lucrari au constituit şi reprezintă şi astăzi elemente de referinţă pentru 

orice cercetător în domeniul dreptului internaţional public. 

Originalitatea lucrării constă într-un aspect pe care l-am urmărit în mod 

special, acela că studiind diferitele probleme ce privesc normele jus cogens am 

ajuns la concluzia că aceste norme sunt deosebit de complexe şi îmbină elemente 

legislative atât din dreptul internaţional cât şi din dreptul intern.  

Lucrarea este redactată în aşa fel încât să reprezinte şi o sursă de informaţie 

pentru cei interesaţi de normele jus cogens la nivel teoretic şi practic. 

În încheierea acestor rânduri aş dori să mulţumesc şi membrilor comisiei 

care m-au ajutat să continui acest proiect finalizat cu prezenta teză de doctorat. 

 

  Drd. Cazan-Bălaşa Mădălina 
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INTRODUCERE 

Actualitatea temei. Atacurile teroriste din ultimii ani, conflictele armate şi 

instabilitatea socială din societatea contemporană conduc la necesitatea efectuării 

unei ample analize asupra normelor jus cogens care ar trebui să fie respectate şi 

asupra mijloacelor politice şi diplomatice existente la îndemâna tuturor naţiunilor 

ca pârghii în stoparea diferitelor dispute. 

Consider că eficienţa unui stat depinde, în mare măsură, de respectarea 

principiilor şi normelor fundamentale ale dreptului internaţional, acestea 

reprezentând regulile de conduită cele mai generale şi care asigură pacea şi 

securitatea internaţională.  

Normele jus cogens s-au dezvoltat concomitent cu dreptul internaţional şi se 

află într-o continuă schimbare în funcţie de evoluţiile societăţii contemporane. 

Realizarea unei analize-diagnostic a situaţiei existente la nivelul normelor  

jus cogens presupune identificarea consecinţelor care apar ca urmare a 

nerespectării normelor imperative jus cogens, a priorităţii acestor norme în raport 

cu altele, a resurselor existente în vederea aplicării şi respectării acestora. 

Etapa realizării analizei-diagnostic este necesară pentru formularea unei 

strategii coerente privind aplicarea unitară a acestor norme jus cogens şi evitarea 

apariţiei unor conflicte. 

Elaborarea unei teze care să vorbească despre semnificaţia instituţiei jus 

cogens, necesitatea normelor imperative în dreptul internaţional, regimul juridic al 

normelor imperative jus cogens şi să evidenţieze care sunt în concret aceste norme 

este necesară în vederea stabilirii direcţiei de evoluţie a relaţiilor internaţionale în 

contextul gravelor încălcări care se petrec sub forma atacurilor teroriste şi 

diverselor conflicte la nivel mondial. 
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Pentru omenirea aflată în plină dezvoltare, întreaga problematică abordată în 

teza de doctorat este extrem de importantă şi utilă în orientarea strategiilor generale 

privind gestionarea acţiunilor eventual agresive şi eradicarea cât de mult posibil a 

atacurilor teroriste şi agresive care se petrec în ultima perioadă în lume. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor 

de cercetare 

Este cunoscut faptul că, de-a lungul timpului au fost întreprinse acţiuni 

pentru stoparea războiului şi instaurarea păcii în lume, însă nu de puţine ori acestea 

au rămas fără rezultat.  

Astfel, analizând evoluţia dreptului internaţional public, se poate urmări în 

mod concret, cum funcţionează mecanismele juridice instituite la nivel 

internaţional în cadrul diferitelor structuri organizaţionale internaţionale şi rolul 

acestora din urmă în apariţia şi consolidarea normelor de drept.  

Analizarea dreptului internaţional şi a normelor internaţionale de drept ne 

arată că statul şi organizaţiile sale internaţionale nu au evoluat într-o manieră lentă 

ci mai de grabă într-o formă revoluţionară. 

În dreptul intern, problema ierarhiei normelor este de ordin general și se 

soluționează printr-o serie de principii bine stabilite, cu caracter de drept 

imperativ.Există o situaţie diferită în privinţa ierarhiei în sistemul de drept 

internaţional.   

Dreptul internaţional este caracterizat de echivalenţa izvoarelor de drept 

care oferă alternativa unei analize substanţiale a normelor plasate în eșaloanele 

superioare raportat la normele naţionale incluse în dreptul imperativ.  

Această situaţie are rolul de a produce o consecinţă importantă privind 

norma imperativă pe care o transformă dintr- o normă de validitate a producţiei 

normative într-o normă de prioritate între principii şi reguli stabilite în vederea 

rezolvarii conflictelor între state.  
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Prin urmare, anularea normelor ar reprezenta sancţiunea drastică şi 

esenţială a conceptului jus cogens, care s-ar diminua datorită mecanismului de 

prioritate în aplicabilitate. 

Respectarea normelor jus cogens este importantă şi din perspectiva 

prevenirii apariţiei unui conflict armat de natură a destabiliza societatea şi a 

instaura panica în lume. 

Problematica utilizării forţei armate în relaţiile internaţionale datează de la 

apariţia societăţilor organizate în stat şi a sistemului internaţional de state bazat pe 

relaţii de cooperare şi confruntare între ele.  

 În antichitate războiul era forma cea mai vizibilă a raporturilor dintre state, 

iar norma de drept care reglementa aceste raporturi s-a denumit dreptul războiului, 

făcându-se distincţie între dreptul subiectiv al statelor de a face război şi 

obiceiurile de purtare a războiului.  

La romani, această distincţie s-a materializat în folosirea unor expresii 

diferite pentru dreptul subiectiv şi obiectiv al războiului, primul fiind denumit jus 

ad bellum iar cel d-al doilea jus in bello denumiri cu semnificaţie până în zilele 

noastre.  

Chiar şi astăzi când dreptul subiectiv al statelor de a recurge la forţă armată 

s-a transformat în jus ad pacem, dreptul păcii fundamentat pe interdicţia folosirii 

de către state a forţei ca instrument al politicilor naţionale şi pe monopolul 

Consiliului de Securitate asupra utilizării forţei armate, continuă să manifeste 

conflictele armate, pentru limitarea efectelor distructive ale acestora existând 

dreptul internaţional umanitar care reprezintă protecţia drepturilor omului în 

situaţii excepţionale ale războiului, de fapt, străvechiul jus in bello al romanilor. 

Scopul şi obiectivele lucrării. Având în vedere actualitatea temei, 

complexitatea şi caracterul amplu al investigaţiei, modul de evidenţiere a normelor 

jus cogens din diverse perspective în literatura de specialitate, în prezenta lucrare 
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mi-am propusː studierea şi analizarea complexă a normelor de jus cogens şi a 

mijloacelor politico-diplomatice prin intermediul cărora acestea sunt respectate 

astfel încât să nu se ajungă la atragerea răspunderii statelor pentru încălcarea 

acestora.  

Pentru realizarea scopului indicat, au fost trasate următoarele obiectiveː 

- Enunţarea conţinutului principiilor cu valoare jus cogens; 

- Cercetarea semnificaţiei instituţiei juridice jus cogens; 

- Reflectarea cadrului legislativ privind normele jus cogens; 

- Cercetarea rolului diplomaţiei şi al negocierilor politico-diplomatice în 

soluţionarea paşnică a diferendelor; 

- Evidenţierea rolului structurilor de cooperare interguvernamentală în 

respectarea normelor imperative; 

- Analizarea răspunderii internaţionale a statelor şi organizaţiilor 

internaţionale precum şi a sistemului de sancţiuni în dreptul internaţional 

pentru încălcarea normelor jus cogens; 

- Elaborarea propunerilor privind respectarea normelor jus cogens şi 

menţinerea ordinii şi securităţii la nivel internaţional. 

 

Obiectul cercetării îl constituie elaborarea unor mecanisme juridice care să 

modernizeze instrumentele legislative existente referitoare la normele jus cogens şi 

crearea unei politici externe de securitate comună mai puternice care să reziste cu 

succes în faţa atacurilor teroriste sau oricăror conflicte internaţionale. 

Metodologia cercetării ştiinţifice 

 

În vederea realizării obiectivelor propuse, au fost aplicate următoarele 

metode de cercetareː  
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1.  metoda logică de cercetare juridică - ca sumă a procedeelor, tehnicilor şi 

operaţiunilor metodologice şi gnoseologice specifice, care reliefează structura 

şi dinamica raporturilor dintre componentele sistemului juridic existent într-o 

societate, la momentul desfăşurării analizei specifice obiectivelor tezei;  

2. metoda istorică de analiză a dreptului internaţional din domeniul vizat de 

teză, întrucât dreptul, prin esenţa sa urmează drumul evoluţiei societăţii umane, 

oglindind nivelul de dezvoltare al acesteia. În egală măsură, această metodă 

reliefează permanentele conceptelor juridice analizate, constantele acestora pe 

parcursul unor etape istorice mai lungi, dându-ne astfel posibilitatea să reliefăm 

importanţa cunoaşterii acestor norme juridice. 

3. metoda comparativă de cercetare juridică, care va respecta cele patru reguli 

ale comparaţiei juridice: a. compară ceea ce este comparabil, (afirmativ sau 

contrastant) în materia conceptelor utilizate de dreptul internaţional; b. 

comparaţia trebuie făcută întotdeauna în contextul legal în care instituţiile 

juridice comparate se încadrează; c. comparaţia trebuie să analizeze totalitatea 

izvoarelor de drept cu referire la tema abordată, din sistemele juridice 

comparate; d. comparaţia trebuie să analizeze şi evoluţia în timp a noţiunilor 

comparate, în procesul de evoluţie şi aplicare a acestora în alte state. De 

asemenea, comparaţia, ca metodă utilizată pentru găsirea unor puncte comune 

de definire a conceptelor general acceptate în domeniul supus cercetării, va 

respecta regula celor trei termeni logici utilizaţi în analiză: comparatum, 

comparandum, tertium comparationis, ca rezultat superior, comun, reieşit din 

analiza instituţiilor comparate şi aplicabil tuturor sistemelor supuse analizei. 

4. metode general-ştiinţifice precumː sistemică, analogia, analiza şi sinteza, 

inducţia şi deducţia; 

5. metode universale, filosofice, care se folosesc în toate ştiinţele şi se bazează pe 

legităţile universale ale realităţii; 
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Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată de 

valul de atacuri teroriste din ultimii ani, dorinţa oamenilor de a se găsi 

instrumente concrete prin care să se stopeze gravele încălcări ale normelor  jus 

cogens şi de a se asigura securitatea la nivel internaţional prin metode militare 

mai eficiente. 

 Pentru soluţionarea acestor probleme, societatea are nevoie de anumite 

elaborări teoretice care ar putea servi drept punct de plecare pentru adoptarea unor 

instrumente juridice moderne şi eficiente în vederea asigurării stabilităţii in lume 

şi avansarea spre o nouă calitate a vieţii cotidiene.Este vorba despre un cadru 

legislativ şi a unor politici noi de securitate care ar putea să ducă la o societate mai 

dezvoltată şi mai sigură. 

Structura tezeiː Lucrarea de faţă cuprindeː cuvânt înainte, abrevieri,  

introducere, cinci capitole, concluzii, peopuneri şi bibliografie. Fiecare capitol este 

divizat în subcapitole, care definesc aspecte separate ale lucrării. 

În capitolul unu ”Rolul şi importanţa principiilor cu valoare jus cogens în 

desfăşurarea normală a relaţiilor internaţionale” sunt abordate elemente legate 

de apariţia şi evoluţia normelor jus cogens, elementele definitorii şi izvoarele 

acestora, efectele şi sancţiunea normelor imperative şi conţinutul principiilor cu 

valoare jus cogens dreptului internaţional public. 

În capitolul al doilea ”Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale” 

este evidenţiat în principal conţinutul mijloacelor diplomatice şi jurisdicţionale şi 

rolul acestora în soluţionarea diferendelor dintre state, iar în subsidiar este abordată 

problema legată de rolul negocierilor în soluţionarea diferendelor internaţionale şi 

rolul diplomaţiei în soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale şi în 

promovarea intereselor globale. 

În capitolul al treilea ”Rolul structurilor de cooperare interguvernamentală 

în respectarea normelor imperative jus cogens” sunt studiate normele de drept 
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aplicabile organizaţiilor internaţionale şi procesele de formare ale organizaţiilor 

internaţionale precum şi rolul diverselor organizaţii de impact pe plan internaţional 

în dezamorsarea situaţiilor conflictuale şi în respectarea normelor jus cogens. 

De asemenea, sunt analizate funcţiile organelor organizaţiilor internaţionale 

în respectarea normelor  jus cogens. 

În capitolul al patrulea ”Răspunderea internaţională pentru încălcarea 

normelor jus cogens” este examinată problema răspunderii internaţionale a 

statelor respectiv organizaţiilor internaţionale şi a sancţiunilor în dreptul 

internaţional contemporan. 

 În capitolul al cincilea ” Consecinţele nerespectării normelor imperative  

jus cogens în dreptul internaţional contemporan” sunt analizate situaţii care s-au 

petrecut în context internaţional şi care au un puternic impact asupra stabilităţii 

internaţionale şi a ordinii de drept respectiv activismul, hacktivismul şi terorismul 

internaţional (informatic). 

În Concluzii şi propuneri sunt generalizate rezultatele obţinute pe parcursul 

cercetării, principalele sugestii şi propuneri privind măsurile de îmbunătăţire a 

politicilor externe şi de securitate comună. 
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În Capitolul I ”Rolul şi importanţa principiilor cu valoare jus cogens în 

desfăşurarea normală a relaţiilor internaţionale” se relevă faptul că drumul spre 

o sinteză a tuturor aspectelor ce cuprind această temă a putut fi parcurs urmărind 

diversitatea încercărilor de definire a normelor  jus cogens de către diverşi autori 

specialişti ai dreptului şi diverse entităţi internaţionale. 

Comisia de Drept Internaţional definea jus cogens ca fiind ”norme 

imperative ale dreptului internaţional de la care nu se permite nici o derogare.”
1
 

În Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor
2
, jus cogens este 

definit ca fiind ”o normă imperativă a dreptului recunoscută de comunitatea 

internaţională a statelor în ansamblul ei, drept normă de la care nu este permisă 

nici o derogare şi care nu poate fi modificată decât printr-o nouă normă a 

dreptului internaţional general general, având acelaşi caracter”
3
.  

În articolul 64 al aceleiaşi convenţii se precizează că ”în cazul în care 

survine o nouă normă imperativă a dreptului internaţional general, orice tratat 

existent, care este în conflict cu această normă, devine nul şi îşi încetează 

efectele”.
4
 

 Statele ” nu pot deroga de la aceste principii în acordurile dintre ele, în 

relaţiile bilaterale sau locale. Aceasta decurge din importanţa pe care ansamblul 

statelor o acordă acestor principii pentru reglementarea raporturior 

internaţionale” 
5
. 

Sprijinindu-se pe definiţia dată de Convenţia de la Viena din anul 1969 

Dicţionarul de drept internaţional public a dat următoarea definiţie pentru noţiunea 

jus cogens gentium: “expresie latină însemnând dreptul internaţional imperativ, 

                                                           
1 
Art.37, Proiectul Comisiei de Drept internaţional 

2 
Adoptată la 23 mai 1969 

3 
Art.53, Tratate în conflict cu o normă imperativă a dreptului internaţional general jus cogens, Convenţia cu 

privire la Dreptul tratatelor, Viena 1969 
4
 Art. 64, Apariţia unei noi norme imperative a dreptului internaţional general jus cogens, Convenţia de la Viena din 

1969. A se vedea şi dispoziţiile art. 103 din Carta Naţiunilor Unite 
5
 Ibidem 
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desemnând totalitatea principiilor şi normelor de drept internaţional universal 

valabile, obligatorii pentru toate statele, în aşa fel încât prin convenţiile lor nu pot 

deroga de la ele.” 
6
 

În ceea ce priveşte principiile fundamentale ale dreptului internaţional cu 

valoare jus cogens, acestea realizează o sinteză a ansamblului normelor dreptului 

internaţional, generalizarea maximă a acestora, stabilind cu cea mai mare autoritate 

drepturi şi îndatoriri cu caracter universal. 

Ca şi alte norme ale dreptului internaţional, principiile fundamentale fac 

obiectul evoluţiei constante. 

Principiile dreptului internaţional sunt enunţate în diferite documente 

internaţionale şi analizate intens de doctrină şi se poate observa că există concepţii 

diferite cu privire la denumirea şi numărul lor. 

Obiectivul urmărit în capitolul întâi a fost de a analiza dimensiunea normelor 

jus cogens şi a principiilor dreptului internaţional şi rolul acestora în dreptul 

internaţional contemporan.  

De asemenea, a fost definită noţiunea jus cogens, au fost determinate 

elementele constitutive ale acestui concept de drept internaţional public, inclusiv 

rolul acestora în aplicarea şi respectarea ordinii de drept la nivel internaţional. 

Analiza efectuată în cadrul acestui capitol, a permis definirea conceptului jus 

cogens şi relevarea esenţei conţinutului noţiunilor cu care se operează în teza de 

doctorat. Clarificările efectuate în vederea înţelegerii normelor jus cogens 

constituie suportul pentru abordarea în continuare a mijloacelor politico-

diplomatice în soluţionarea diferendelor internaţionale. 

                                                           
6
 Dicţionar de drept internaţional public, coordonator Ionel Cloşcă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1982, p.168 
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 În Capitolul II ”Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale” se 

evidenţiază faptul că reglementarea paşnică a diferendelor reprezintă unul din 

principiile fundamentale ale dreptului internaţional. 

 Analiza efectuată în acest capitol arată că atât în trecut cât şi în prezent în 

funcţie de modul cum operează, mijloacele paşnice au existat şi există în societatea 

contemporană, iar ele pot fi împărţite în cele fără caracter jurisdicţional sau 

diplomatice (negocierea, ancheta, bunele oficii, medierea, concilierea), cele cu 

caracter jurisdicţional (arbitrajul şi jurisdicţia obligatorie) şi procedurile din cadrul 

organismelor şi organizaţiilor internaţionale. 

 Analiza realizată în capitolul al doilea, scoate în evidenţă atât mijloacele 

fără caracter jurisdicţional sau diplomatice cât şi mijloacele cu caracter 

jurisdicţional după cum urmeazăː 

 a) Negocierea este o modalitate relativ uşoară de soluţionare paşnică a 

diferendelor intervenite între state şi se utilizează de foarte multe dintre acestea.  

 “Recurgerea la tratative” 
7
 ca şi în cazul altor mijloace paşnice fără caracter 

jurisdicţional oferă avantajul contactului direct al părţilor implicate ceea ce creează o 

importanţă deosebită pentru găsirea unei soluţii reciproc avantajoase. 

 b) Bunele oficii reprezintă acţiunea unui terţ care încearcă să convingă 

statele în conflict să ajungă la rezolvarea disputei dintre ele pe calea negocierilor. 

 c) Medierea reprezintă acţiunea unui terţ prin care acesta participă direct la 

negocieri şi propune părţilor soluţii, urmărind realizarea unui acord.  

 d) Ancheta internaţională este o tehnică tradiţională folosită în cazurile în 

care între părţile la un diferend există divergenţe asupra situaţiei de fapt, caz în 

care se apelează la terţe persoane care nu sunt implicate în litigiu. 

                                                           
7
 Maliţa Mircea, Teoria şi practica negocierilor, Edit. Politică, Bucureşti, 1972, pag 56 
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 e) Concilierea internaţională este mijlocul de reglementare care constă în 

analizarea diferendului de către o comisie şi propunerea unei soluţii cu caracter de 

recomandare de obicei sub forma unui raport. 

 Mijloacele paşnice cu caracter jurisidicţional presupun faptul că 

rezolvarea diferendului se face prin hotărârea unui organ arbitral sau judecătoresc, 

căruia statele îi supun diferendul. Sunt mijloace care conferă unui terţ sarcina de a 

reglementa un diferend în mod obligatoriu şi definitiv. 

 Recurgerea la aceste mijloace presupune consimţământul părţilor în 

diferend. 

 Arbitrajul şi reglementarea judiciară sunt proceduri contradictorii, fiecare 

parte prezentându-şi pretenţiile şi temeiurile scris şi oral. Acestea vizează 

soluţionarea pe fond a diferendului, iar soluţia dată trebuie să se întemeieze pe 

dreptul internaţional, în afară de cazul în care părţile convin altfel. Decizia este 

definitivă şi obligatorie şi trebuie să fie motivată. 

 Treptat, cu deosebire în secolele XVIII-lea şi al XIX-lea, omenirea a 

conştientizat că rezolvarea diferendelor internaţionale prin mijloace paşnice 

constituie ”o normă imperativă”
8
 ”a dreptului internaţional”

9
. “Mijloacele paşnice 

de soluţionare a litigiilor sunt astăzi instituţii recunoscute ale dreptului 

internaţional.”
10

 

 Statuând în competenţa Forumului mondial atribuţii de cea mai mare 

importanţă cu privire la soluţionarea paşnică a diferendelor, Carta Organizaţiei 

Naţiunilor Unite consacră, un adevărat sistem de mecanisme şi proceduri la care 

                                                           
8
  Doctrina este cvasiunanimă în includerea acestei norme între cele jus cogens 

9
  Ch.Rousseau, Droit international public approfondi, Paris, 1958, pp.261 şi urm. 

10
 Louis Delbez, Manuel de droit international public , Paris, 1951, pp.268 şi urm. 
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trebuie să recurgă ”părţile în orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în 

primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”(art.33)
11

 

 Potrivit Cartei, “părţile au obligaţia să acţioneze pentru soluţionarea 

diferendului, înainte de toate, prin aceste mecanisme şi proceduri şi numai în cazul 

în care nu reuşesc să-l rezolve prin intermediul lor ele îl vor supune Consiliului de 

Securitate (art. 37) şi Adunării Generale (art.35).” 
12

  

De asemenea, acest capitol urmăreşte să prezinte rolul diplomaţiei pe scena 

politică internaţională. Evoluţia diplomaţiei scoate în evidenţă capacitatea acestui 

instrument de a se adapta la nevoi şi valori noi ale societăţii internaţionale la un 

anumit moment şi într-un cadru istoric dat. 

Diplomaţia statelor îşi foloseşte influenţa atât în interes propriu, cât şi în 

interesul celorlalţi. Astfel, diplomaţia dovedeşte că promovează prosperitatea şi 

susţine valorile democratice  şi  consolidarea stabilităţii pentru toţi cetăţenii. 

 Ulterior, având în vedere importanţa mecanismelor şi procedurilor de 

reglementare paşnică în menţinerea şi consolidarea păcii, am ales să prezint  

contribuţia fiecăruia dintre ele la soluţionarea diferendelor posibile în relaţiile 

internaţionale precum şi a locului ce le revine în structurile generale ale păcii. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 A se vedea şi Pellet Allain, Le reglement pacifique des differend în Droit international public, PUF, Paris, 1981, 

p.131 şi urm.; Settlement of disputes, în Encyclopedia, p.154 şi urm. 
12

 Carta ONU, art 35 şi art.37 
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În Capitolul III ”Rolul structurilor de cooperare interguvernamentală în 

respectarea normelor imperative jus cogens”, s-au supus analizei politicile 

adoptate de diverse structuri de cooperare interguvernamentală şi rolul acestora în 

respectarea normelor imperative jus cogens. 

”Ideea instituționalizării cooperării interstatale prin intermediul unor 

formule organizaționale s-a manifestat în cele mai variate domenii, dar forma 

actuală de manifestare a organizațiilor internaționale izvorăşte din necesitatea de 

a asigura o manifestare organizată a unei politici comune a păcii și a securității 

colective.”
13

 

Societatea Națiunilor a fost creată la inițiativa președintelui american 

Woodrow Wilson care a propus înființarea unei organizații a națiunilor având 

ca obiect furnizarea de garanții reciproce de independență politică și teritorială. 

 Ulterior, deși inițiativa a aparținut președintelui american, întrucât 

Congresul American a refuzat, Statele Unite nu au devenit membru al Societății 

Națiunilor.
14

 Durata de viață a acestei organizații internaționale a fost una destul de 

scurtă întrucât aceasta a funcţionat doar în perioada interbelică. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, a luat naştere Organizaţia 

Naţiunilor Unite – ONU care funcţionează şi în prezent ca singura organizaţie 

cu caracter permanent, general şi cu vocaţie universală reală, în prezent 192 de 

state fiind membre în această organizaţie. 

Aşa cum se precizează din preambulul Cartei, “scopul suprem al 

organizaţiei este de a feri generaţiile viitoare de flagelul războiului, prin unirea 

                                                           
13

 Heiskanem V., The rationality of the use of force and the evolution of the international organization, The 

legitimacy of international organization, Coicaud J.-M., Heiskanen V,(eds.), United Nations University Press, 

Tokyo, New York, Paris, 2001, p.163 și urm 
14

 Această decizie a făcut ca prima organizație internațională cu vocație universală să rămână o organizație 

predominant europeană și cu o arie de acțiune evident limitată. 
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forţelor membrilor ei, în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale...( 

alin. 1-2)”.
15

 

ONU are îndatorirea să menţină pacea şi securitatea internaţională şi să ia 

măsuri colective pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi 

pentru reprimarea actelor de agresiune. 

De asemenea, scopul Naţiunilor Unite este “să dezvolte relaţii prieteneşti 

între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a 

popoarelor şi dreptului lor de a dispune de ele însele şi să ia orice alte măsuri 

potrivite pentru consolidarea păcii mondiale…(pct.1-4 art.1)”
16

. 

Pentru a realiza aceste scopuri fundamentale Organizaţia Naţiunilor Unite 

trebuie să acţioneze în baza principiului egalităţii suverane, îndeplinirii cu bună-

credinţă a obligaţiilor asumate potrivit Cartei, rezolvării diferendelor lor 

internaţionale prin mijloace paşnice, astfel încât pacea şi securitatea internaţională 

să nu fie puse în primejdie. 

O altă organizaţie importantă care a fost concepută ca o formă a 

cooperării statelor europene ca state aparţinând aceluiaşi continent Conferinţa 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa, a reprezentat o structură regională de 

pace, care a devenit treptat organism permanent al securităţii pe continentul care a 

fost cel mai puternic lovit de cele două conflagraţii mondiale. 

De asemenea, Consiliului Europei are un rol important în ceea ce priveşte 

pacea şi securitatea internaţională 

Scopul Consilului Europei, aşa cum este definit de Statut, este “de a realiza 

o mai mare unitate între membrii săi în scopul salvgardării şi realizării idealurilor 

şi principiilor, care sunt moştenirea lor comună şi a facilitării progresului lor 

                                                           
15

 A se vedea şi Goodrich L., Hambro E, Simmons Anne Patricia, Charter of the United Nations, third and revised 

edition, Columbia University Press, 1969, p.11 şi urm.; L. Goodrich, The United Nations, New York, 1959, p.9 şi 

urm. 
16

 Vezi Goodrich L., Hjambro E., Simmons Anne Patricia, Op. cit, pag. 43 
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economic şi social.”
17

 Potrivit statutului, acest scop va fi realizat prin discutarea 

aspectelor de interes comun şi prin încheierea de acorduri în domeniile economic, 

social, cultural, ştiinţific, juridic şi administrativ, precum şi prin respectarea pe mai 

departe a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

La nivel european, Uniunea Europeană cu ajutorul structurilor sale 

veghează la respectarea păcii şi securităţii internaţionle.  

Obiectivele Uniunii sunt enumerate în art. 3 TUE. Astfel, ”Uniunea 

urmăreşte să promoveze pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor 

sale.Totodată, Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi 

justiţie, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a 

persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele 

externe, dreptul de azil, imigrarea, precum şi prevenirea criminalităţii şi 

combaterea acestui fenomen.”
18

 

Prin urmare, alături de multe alte obiective, Uniunea Europeana, potrivit 

dispoziţiilor art.3 alin (5) TUE „în relaţiile sale cu restul comunităţii 

internaţionale, îşi afirmă şi promovează valorile şi interesele şi contribuie la 

protecţia cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea 

durabilă a planetei, solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, comerţul 

liber şi echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia drepturilor omului şi, în special, 

a drepturilor copilului, precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului 

internaţional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor 

Unite.”
19

 

Analiza funcţiilor organizaţiilor internaţionale este foarte importantă 

întrucât ele au capacitatea de a adopta norme de conduită la nivel 

                                                           
17

 Art.1 lit.a din Statutul Consiliului Europei 
18

 Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene - principii, acţiuni, libertăţi -,  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2016, p.26 
19

 Art.3 alin. (5) TUE 
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international.Prin urmare, în cadrul acestui capitol am considerat oportun să le 

prezint şi să evidenţiez rolul lor pentru studiul tezei. 

Funcţiile legislative sau cvasilegislative ale organizaţiilor internaţionale 

sunt importante întrucât le oferă capacitatea de a adopta norme de conduită la nivel 

internaţional, aspect care este de cele mai multe ori prevăzut în mod expres în 

tratatele constitutive ale organizaţiilor internaţionale. 

Adoptarea normelor se face mai degrabă sub auspiciile organizaţiilor 

internaţionale decât chiar de organizaţiile internaţionale. 

Astfel, organizaţiile internaţionale acţionează ca forum de adoptare a unor 

convenţii multilaterale. 

Tratatele constitutive ale multor organizaţii internaţionale prevăd în cadrul 

funcţiunilor unora sau mai multora dintre organele lor încheierea sau aprobarea 

unor convenţii multilaterale care să reglementeze aspecte din domeniul relaţiilor 

internaţionale în cadrul cărora funcţionează organizaţiile cu vocaţie de 

universalitate şi regionale. 

Funcţiile judiciare sau cvasijudiciare şi exercitarea acestora în cadrul 

organizaţiilor internaţionale joacă un rol extrem de important în context 

internaţional. 

Pentru soluţionarea litigiilor dintre state, cele mai cunoscute instituţii la nivel 

internaţional cu funcţii judiciare sunt Curtea Internaţională de Justiţie, organ 

principal al ONU şi Curtea Permanentă de Arbitraj înfiinţată în 1899 şi care 

reprezintă o instituţie de soluţionare prin mijloace judiciare a disputelor dintre 

state. 

Există, de asemenea, instituţii juridice înfiinţate mai recent ca organisme 

independente sau în cadrul unor organizaţii internaţionale a căror primă funcţie a 

fost soluţionarea litigiilor interstatale. În această categorie intră Tribunalul 

Internaţional privind Dreptul Mării, înfiinţat prin Convenţia privind Dreptul Mării 
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de la Montego Bay din 1982 sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului înfiinţată 

prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950.   

Alături de litigiile dintre state, aceste organisme soluţionează şi litigii în care 

sunt implicaţi şi alţi actori ai societăţii internaţionale. 

Funcţiile administrativ-executive sunt caracteristice oricărei organizaţii 

internaţionale şi foarte importante pentru organizarea acesteia. În cadrul acestor 

funcţiuni intră managementul organizaţiei internaţionale care se realizează de către 

secretariatul organizaţiei condus de Secretarul General al acesteia şi implementarea 

regulilor şi obligaţiilor în cadrul organizaţiei internaţionale. 

Rolul tradiţional al organizaţiilor internaţionale a fost acela de a asigura 

forme instituţionalizate de cooperare interstatală. 

În acest sens, organizaţiile internaţionale sunt cunoscute mai ales sub forma 

de organizaţii internaţionale de cooperare
20

. 

Majoritatea organizaţiilor internaţionale existente în lumea contemporană 

sunt organizaţii internaţionale de cooperare, constituite de state prin voinţa lor. 

Hotărârile organelor în care sunt structurate organizaţiile internaţionale de 

cooperare au în general valoare de recomandare. 

Forma instituţionalizată a organizaţiilor internaţionale contemporane de 

cooperare a evoluat de-a lungul timpului, ajungându-se ca asemenea foruri iniţial 

exclusiv de cooperare să-şi impună voinţa direct şi independent asupra statelor 

membre. 

In conţinutul acestui capitol se evidenţiază faptul că rolul structurilor de 

cooperare interguvernamentală în respectarea normelor jus cogens este unul foarte 

important, iar mecanismele de aplicare a politicilor de securitate comună şi de 

menţinere a păcii au constituit o preocupare constantă a naţiunilor şi se dezvoltă în 

continuu.  

                                                           
20

 R. Miga Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, pag.16 şi urm. 
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Evaluarea impactului şi eficienţa acestor organizaţii internaţionale reprezintă 

elementul-cheie în strategia oricărei societăţi care doreşte să se dezvolte şi să 

menţină pacea şi stabilitatea. 

Consider că este necesară o analiză constantă a performanţei organizaţiilor 

internaţionale care aplică politici de menţinere a păcii, a managementului folosit de 

acestea şi al gradului de implicare în ceea ce priveşte prevenirea şi înlăturarea 

ameninţărilor împotriva păcii, întrucât sunt aspecte esenţiale care ar putea ajuta 

omenirea să lupte împotriva diferitelor atacuri armate sau cibernetice. 

 

În Capitolul IV ”Răspunderea internaţională pentru încălcarea normelor 

jus cogens” au fost analizate răspunderea statelor, a organizaţiilor internaţionale şi 

sancţiunile care intervin în caz de nerespectare a normelor de drept. 

 Normele juridice privind răspunderea se aplică şi organizaţiilor 

internaţionale, în calitatea lor de subiecte derivate. 

 Această răspundere se referă la obligaţia statului agresor de a suporta sub 

diferite forme urmările actelor sale ilicite, ”care pot merge de la acoperirea 

pagubelor materiale, până la sancţiunile cele mai riguroase, admise de dreptul 

internaţional”
21

. 

Răspunderea organizaţiilor internaţionale pentru faptele international 

ilicite este consecinţa firească a drepturilor şi obligaţiilor pe care le exercită 

organizaţia internaţională în cadrul relaţiilor internaţionale. 

“Condiţiile atragerii răspunderii organizaţiilor internaţionale pentru fapte 

internaţional ilicite sunt aceleaşi ca şi în cazul răspunderii statelor” 
22

 pentru 

faptele internaţional ilicite proprii şi constau în comiterea unui fapt internaţional 

                                                           
21

 Grigore Geamănu, Dreptul internaţional penal şi infracţiunile internaţionale, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, 

pag.278 
22

 R.Miga-Beşteliu, Drept Internaţional Public, op. Cit.pag.28 
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ilicit sub forma unei acţiuni sau omisiuni care încalcă o obligaţie internaţională şi 

imputabilitatea faptului internaţional public. 

Aceste condiţii sunt considerate ca necesare şi suficiente pentru a stabili 

răspunderea. A treia condiţie, prejudiciul, deşi nu este expres prevăzută la art. 3 din 

Proiectul de articole privind răspunderea organizaţiilor internaţionale, apare însă pe 

parcursul proiectului.  

O organizaţie internaţională care răspunde pentru comiterea unui fapt 

internaţional ilicit are obligaţia încetării acestui fapt dacă acesta are caracter 

continuu, obligaţia oferirii asigurărilor şi garanţilor de nerespectare a faptului 

internaţional ilicit, dacă circumstanţele comiterii lui impun acest lucru şi, evident, 

obligaţia reparării prejudiciului cauzat.
23

 

Diversele încercări de codificare a normelor privind răspunderea 

internaţională a statelor au pornit de la premisa că încălcarea unei obligaţii 

internaţionale creează un nou regim juridic, un set distinct de drepturi şi obligaţii. 

Tendinţa în sistemul internaţional actual este de a institui regimuri juridice 

specifice care aduc şi norme specifice în materia responsabilităţii (regimul 

dreptului mării, regimul comerţului internaţional, regimul activităţilor spaţiale 

etc.). 

Această dezvoltare a dreptului răspunderii prin lex specialis (prin excelenţă 

norme care derogă de la regimul general), în cadrul a ceea ce numim self-

contained regime, scade dramatic relevanţa actuală a unui drept general al 

răspunderii care este dispositivum. 

Normele privind răspunderea internaţională stabilesc consecinţele care 

decurg din încălcarea unei obligaţii asumate. Răspunderea internaţională apare, 

                                                           
23

 Repararea prejudiciului se poate face fie sub forma reparaţiei în natură, fie a compensării prin echivalent, fie a 

satisfacţiei, după cum se poate face în toate formele cumulativ. 
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astfel, ca sancţiune de ordin general pentru încălcarea obligaţiilor internaţionale 

(fără a exclude sancţiunile specifice, prevăzute în anumite tratate sau care răspund 

unei anumite încălcări a unei obligaţii). 

Analizate distinct de faptul ilicit „generator", actele materiale care constituie 

sancţiunile sunt, cu excepţia actelor de retorsiune, acte internaţionale ilicite.  

Interesul examinării acestei teme decurge din reformele importante din 

ultimii ani din cadrul sistemului european de control, care au impus o mare rigoare 

în evaluarea modului în care statele membre ale Consiliului Europei, respectă 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

 Pe de altă parte, actualitatea subiectului decurge şi din consolidarea 

sistemului naţional, politic şi juridic, de protecţie a drepturilor fundamentale ale 

omului. 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, Consiliului Europei şi 

al NATO, criteriile politice în domeniul respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului şi standardele democratice asumate reprezintă o 

preocupare permanentă, firească pentru un stat de drept. 

În concluzie, necesitatea instituirii unui regim sancţionator în cazul în care 

este încălcată ordinea juridică internaţională decurge din cerinţele cooperării 

internaţionale pentru protecţia valorilor comune, din ce în ce mai mult pentru 

protecţia omului, ca valoare supremă. 

 

Ultimul capitol al lucrării, Capitolul V ”Consecinţele nerespectării 

normelor imperative jus cogens în dreptul internaţional contemporan” prezintă 

noile modalităţi de încălcare a normelor jus cogens respectiv activismul, 

hacktivismul şi terorismul informatic. 
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Conform actualelor prevederi legislative terorismul cibernetic reprezintă o 

anumită activitate din spaţiul virtual care se manifestă prin ameninţări care prezintă 

pericol public şi afectează securitatea naţională. 

Criminalitatea organizată influenţează viaţa economică, ordinea socială, 

administraţia publică şi justiţia. 

Consider că instituirea crimei organizate poate duce la dispariţia 

independenţei justiţiei şi credibilităţii acţiunii politice, astfel încât societăţile 

organizate în stat să ajungă în imposibilitatea de a asigura drepturile şi libertăţile 

civile ale cetăţenilor săi. 

Delicvenţa cibernetică este un fenomen al prezentului cu importante 

repercusiuni asupra societăţii, iar computerul a devenit un factor criminogen care 

oferă cadrul pentru înfăptuirea infracţiunilor. 

Pentru a evidenţia mai bine amploarea fenomenului am prezentat în cadrul 

acestui capitol cateva exemple concrete de incidente în care diverşi indivizi au 

perturbat buna funcţionare a societăţii internaţionale întrucât au efectuat diverse 

acţiuni în afara legii.  

O parte din indivizi au ales să perturbe sistemul de computer al turnului de 

control al unui aeroport, alţii au efectuat atacuri informatice la adresa serverelor 

NASA ori au spart sisteme informatice folosite de bănci şi de companiile care emit 

cărţi de credit, iar scopul tuturor a fost acela de a periclita ordinea de drept şi 

siguranţa internaţională. 

Scopul abordării acestei teme este de a atrage atenţia asupra fenomenului 

atacurilor cibermetice din ultima perioadă, atacuri care în mod evident nu respectă 

normele jus cogens şi de a propune măsuri care să elimine în timp acţiunile de 

acest fel.  
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CONCLUZII  

Având în vedere toate aspectele menţionate în prezenta teză, consider că este 

important ca toate statele să respecte normele jus cogens care sunt reglementate 

atât prin tratate internaţionale cât şi prin alte instrumente şi care stau la baza 

oricărui stat democrat.  

Prezumția fundamentală a democrației o reprezintă că o persoană nu este 

superioară alteia, ci că fiecare individ este egal cu celălat şi trebuie sa respecte atât 

normele de drept interne cât şi pe cele internaţionale. 

Aşadar, consider că egalitatea politică ar trebui să însemne atât protejarea 

drepturilor și libertăților cetăţenilor cât și asigurarea egalității acestor drepturi și 

libertăți prin oferirea de oportunități egale. 

O concepție normativă a democrației presupune nu numai că membrii unei 

societăţi au drepturi și libertăți, ci că aceştia trebuie să aibă posibilități de 

exercitare a acestor drepturi în mod egal.  

Realizarea democrației depinde de faptul ca membrii unei societăţi să fie 

participanti activi în politica democratică. Acest lucru înseamnă că se impune să 

aibă posibilități reale de a participa și influența în mod direct atunci când se iau 

decizii importante pentru naţiune. 

Regimurile politice sunt fie democratice, fie totalitare si răspund după o 

anumită concomitenţă la „producţia” generală a sistemului social. Alegerea unuia 

sau altuia dintre aceste moduri de existenţă este o tentativă specifică de organizare 

a conducerii societăţii. Se poate spune că un regim se naşte dintr-o alegere politică 

şi nu valorează decât prin această alegere.  

Indiferent de regimul politic al unei societăţi, aceasta trebuie să accepte 

anumite principii, cutume şi reguli care să-i orienteze activitatea politică într-un 

anumit sens, determinând însă şi natura regimului. 
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Prin urmare, orice colectivitate politică are o Constituţie care 

reglementezează forma puterii, principiile succesiunii, raporturile dintre membrii 

colectivităţii şi autorităţi. 

Ideea de Constituţie, concepută ca organizare politică, este identică pentru 

toate tipurile de regimuri, indiferent dacă se poate face distincţie absolută între ele 

sau nu.  

Un regim politic antidemocratic va avea o constituţie ce va restrânge 

drepturile şi libertăţile democratice.  

Pe de altă parte, o Constituţie care nu este autoritară poate să garanteze 

juridic doar un număr mic de drepturi din ansamblul celor considerate în zilele 

noastre ca fiind inerente naturii umane. 

Elaborarea treptată a unui cadru normativ şi sprijinirea planurilor de acţiune 

concrete, trebuie asumate de statele membre în diverse forumuri internaţionale într-

o direcţie de reformă, care să reprezinte cheia altor transformări profunde. 

Nerespectarea normelor dreptului internaţional precum şi săvârşirea unor 

acţiuni inamicale împotriva altor state sau încălcarea drepturilor acestora sunt acte 

care, potrivit dreptului internaţional dau dreptul statelor lezate de a lua unele 

măsuri de constrângere paşnică cu caracter de sancţiune, de preferat fără a se 

ajunge la război. 

Referitor la lupta impotriva terorismului consider că statele ar trebui să 

întreprindă o acţiune de securitate colectivă, deoarece terorismul a început să fie 

una din infracţiunile cele mai periculoase pentru existenţa şi progresul societăţii 

mondiale 

Deşi terorismul a fost şi ar putea să se manifeste şi în continuare ca 

expresie a unei voinţe şi acţiuni individuale, el presupune cu necesitate asocierea 

infracţională.  

Chiar dacă sunt puţini la număr, teroriştii ştiu să se organizeze şi să 
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exploateze punctele nevralgice ale organizării statale şi internaţionale sub imperiul 

anonimatului şi având avantajul iniţiativei şi surprinderii, organizaţiile teroriste au 

drept caracteristică intimidarea prin acte de cruzime şi violenţă . 

Deşi a fost prezent în toate epocile istorice, am putea spune că în epoca 

globalizării el a atins culmea organizării pentru a-şi îndeplini scopul de 

dezorganizare a societăţilor statale şi a ordinii internaţionale. 

 Cu timpul, s-a putut observa că actele de terorism individual au fost din ce 

în ce mai rare iar asocierea şi organizarea în comiterea actelor de terorism a devenit 

metoda predilectă, ceea ce a sporit periculozitatea infracţiunii. 

În ultimii ani, actele de terorism au îngrijorat întreaga comunitate 

internaţională întrucât s-au evidenţiat diverse forme inedite de asociere şi au avut 

loc manifestări organizate inclusiv prin implicarea directă sau indirectă a unor 

state. 

Formele variate de manifestare a terorismului a făcut ca societatea 

internaţională să adopte mai multe convenţii de limitare a anumitor aspecte 

specifice ale terorismului, între care: Convenţia de la Tokio din 1963 referitoare la 

infracţiunile şi alte acte survenite la bordul aeronavelor; Convenţia de la Haga din 

1970 pentru reprimarea capturii ilicite de aeronave (luarea de ostatici); Convenţia 

de la Montreal din 1971 pentru reprimarea actelor ilicite dirijate contra securităţii 

aviaţiei civile (sabotajul); Convenţia din 1973 pentru prevenirea şi reprimarea 

infracţiunilor contra persoanelor aflate sub protecţie internaţională, inclusiv agenţii 

diplomatici; Convenţia internaţională contra luării de ostatici din 1979; Convenţia 

contra torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; 

Convenţia din 1997 pentru interzicerea atacurilor teroriste cu bombe
24

 . 

 În scopul coordonării luptei împotriva terorismului internaţional, Naţiunile 

                                                           
24

 J.Patrnogic, Z.Meriboute, Terrorism and International Law, International Institute of Humanitarian Law, 

Collection of publications no.5, 1986,p.9-16. 
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Unite au adoptat mai multe rezoluţii iar Consiliul Europei a elaborat în anul 1977 

Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului care a preluat unele elemente 

din instrumentele menţionate. 

Toate aceste instrumente juridice internaţionale se referă la terorism ca 

infracţiune care trebuie combătută prin mijloace luate de state individual, chiar 

dacă terorismul semnifică inclusiv în timp de pace un război total contra ordinii 

juridice existente, un război al cărui scop ar justifica orice mijloace. 

Astfel, în Declaraţia asupra măsurilor de eliminare a terorismului 

internaţional a Adunării Generale a ONU din 1994 se menţiona faptul că statele 

membre ale Naţiunilor Unite reafirmă fără echivoc condamnarea tuturor actelor, 

metodelor şi practicilor teroriste ca fiind criminale şi nejustificabile, oriunde şi de 

oricine ar fi comise. 

 În Preambulul Convenţiei pentru interzicerea atacurilor teroriste cu bombe 

se precizează expres că acţiunile militare ale statelor sunt guvernate de reguli de 

drept internaţional situate în afara cadrului acestei convenţii şi că excluderea 

anumitor acţiuni din zona de acoperire a Convenţiei nu absolvă sau nu conferă 

caracter legal actelor cunoscute ca ilegale ori implică urmărirea sub incidenţa altor 

legi.  

Oricum, până la sfârşitul secolului al XX-lea, potrivit prevederilor dreptului 

internaţional, statele acţionau în mod individual împotriva terorismului 

internaţional şi aveau doar obligaţia de cooperare judiciară pentru reprimarea 

acestei crime care se considera că le afectează interesele suverane.     

Inspirate de intoleranţă sau extremism, acţiunile teroriste se îmbinau strâns 

încă din vremea respectivă la fel ca şi în prezent cu alte tipuri de acte criminale, 

cum ar fi traficul de droguri, spălarea de bani, traficul de fiinţe umane, traficul 

ilegal de arme sau de materiale nucleare ori alte produse potenţial mortale, şi 
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acestea infracţiuni cu caracter internaţional pentru care se cerea întrajutorarea 

judiciară şi cooperarea dintre state. 

 Pentru a asigura pacea şi securitatea, trebuie să se ţină seama de rolul politic 

şi militar al statelor, al diferitelor organizaţii internaţionale, ori regionale, ca şi de 

cerinţele societăţii internaţionale în ansamblul său.  

Aceasta ar putea fi o soluţie pentru problemele actuale cu care se confruntă 

societatea contemporană. 

O altă soluţie aflată la îndemâna tuturor oamenilor este solidaritatea pe care 

cetăţenii planetei ar trebui sa o manifeste în fiecare zi. Aceasta din urmă reprezintă 

calea cea mai sigură pentru depăşirea tuturor conflictelor de interese din societate. 

 Renunţarea la interesele politice, economice, sociale, individualiste şi 

clientelare în favoarea marilor proiecte ale lumii cum ar fi eradicarea sărăciei, 

protecţia mediului şi lupta împotriva terorismului presupune solidaritate. 

Societatea actuală reclamă o asemenea abordare atât din partea cetăţenilor, 

cât mai ales, din partea factorilor de răspundere politici, civici sau economici care 

dirijează destinele omenirii.  

Toată lumea trebuie să fie concentrată şi focalizată pe rezolvarea acestor 

probleme, să umanizeze noţiunea abstractă de solidaritate şi să o aducă în realitatea 

imediată a relaţiilor dintre oameni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

PROPUNERI 

 

Pentru respectarea normelor imperative jus cogens consider că se impun 

următoarele măsuri care sunt menite să reformeze sistemul existent în prezent la 

nivel internaţionalː 

- Este necesară o cooperare internaţională solidă a tuturor statelor în 

domeniul politicii externe, în sensul unei politici unice de cooperare cu 

instrumente diplomatice, financiare şi militare integrate. 

 

Politica externă a statelor reprezintă o activitate susţinută a fiecărui stat în 

direcţia realizării în raporturile cu alte state a intereselor şi ţelurilor sale 

fundamentale. Altfel spus reprezintă o activitate susţinută pentru crearea condiţiilor 

favorabile înfăptuirii scopurilor şi orientărilor implicate de realizarea intereselor 

statelor. 

Principalul instrument de realizare a politicii externe a statelor este 

diplomaţia, care – prin mijloacele sale specifice, în primul rând prin intermediul 

misiunilor diplomatice- promovează politica externă a statului respectiv. 

De asemenea, este necesar să se aloce fonduri la nivel internaţional pentru 

dezvoltarea zonei politicii externe, iar acestea să fie direcţionate către sectoare 

specifice din ţările partenere, de exmplu: armata, industria de armament, 

infrastructura militara etc. Aceste sectoare trebuie să beneficieze de sprijin prin 

intermediul unor programe derulate de ţările partenere. Sprijinul bugetar ar trebui 

să constea în transferuri de fonduri către trezoreria naţională  a ţărilor în urma unui 

dialog politic intens. Ulterior, ar fi utile măsuri pentru evaluarea şi îmbunătăţirea 

impactului acestor fonduri, iar ajutorul acordat trebuie să fie în funcţie de nevoile 

identificate de către o anumită ţară. 
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În urma consolidării ţărilor care au nevoie de aceste fonduri trebuie să se 

propună reforme partenerilor care doresc să facă parte din acest proiect comun în 

sensul de a promova democraţia, drepturile omului şi statul de drept. 

Scopul acestei politici comune ar trebui să fie parteneriatul cu o serie de 

grupuri şi organizaţii, în paralel cu relaţiile dintre UE si guverne. 

 

- În ceea ce priveşte definirea politicii externe şi de securitate colectivă 

consider că este necesar să se efectueze studii care să identifice problemele 

reale ale statelor, cauza concretă a acestor probleme, acţiunile care ar 

trebui să fie întreprinse în vederea soluţionării problemelor, cine se va 

ocupa să le soluţioneze şi până la ce data. 

 

- Sunt necesari responsabili direcţi în materie de apărare care să fie constant 

instruiţi şi pregătiţi si care să transmită cunostinţele lor şi altor state astfel 

încât să se realizeze un pilon de securitate comun.  

 

Responsabilii trebuie să funcţioneze în baza unei strategii care presupune 

schimb de informaţii şi instruire continuă în vederea diminuării dezastrelor care se 

produc ca urmare a unui atac terorist şi măsurile concrete care vor fi luate în 

vederea menţinerii securităţii colective. 

 

- Adoptarea deciziilor comune în cazul în care o situaţie internaţională 

impune o acţiune cu caracter operativ din partea UE, consider că ar trebui 

să fie luată de către responsabilul cu gestionarea aestui pilon însă după ce se 

consultă în prealabil cu reprezentaţii tuturor statelor membre, această 

consultare având rolul de a stabili obiectivele strategice, mijloacele care 

trebuie utilizate, condiţiile care stau la baza acţiunii şi durata dacă este cazul. 
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- De asemenea, ar trebui să existe o informare continuă extrem de 

transparentă şi în cazul în care intervine o schimbare a împrejurărilor care 

influenţează clar situaţia care a făcut obiectul unei decizii luate şi asumate, 

responsabilul cu gestionarea domeniului de securitate comună ar trebui să 

propună spre dezbatere revizuirea deciziei luate şi adoptarea alteia prin vot 

democratic. 

 

În cazul în care este necesară luarea unei decizii care priveşte securitatea 

colectivă în raport cu o situaţie particulară existentă într-un stat membru şi în 

absenţa unei decizii a responsabilului cu pilonul care urmăreşte securitatea, statele 

trebuie să aibă libertatea să adopte în regim de urgenţă măsurile care consideră 

că se impun, ţinând seama de interesul general al comunităţii şi cu o prealabilă 

informare. 

 

- Cooperarea statelor ar trebui sa aibă la bază misiuni care pot contribui la 

combaterea terorismului cum ar fi misiuni umanitare, misiuni de consiliere 

şi de asistenţă în probleme militare, misiuni de prevenire a conflictelor şi de 

menţinere a păcii, misiuni ale forţelor de luptă pentru gestionarea crizelor, 

inclusiv misiuni de restabilire a păcii şi operaţiuni de stabilizare după 

încetarea conflictelor. 

 

- Elaborarea unui cod cât mai complet care să incrimineze acţiunile contra 

păcii şi securităţii umanităţii, răspunderea statelor pentru faptele săvârşite 

de persoanele sau organele lor, consacrarea îndatoririi statelor de a 

adopta reglementări interne pentru combaterea crimelor contra păcii şi 

securităţii umanităţii şi care să precizeze procedura care trebuie aplicată 
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pentru urmărirea şi pedepsirea celor vinovaţi de comiterea unor asemenea 

fapte şi instanţele competente să o aplice. 

 

Multă vreme războiul de agresiune a fost considerat un act licit nefiind 

incriminat şi, în consecinţă, neexistând o răspundere pentru acţiunile care au dus la 

declanşarea şi desfăşurarea sa. În cadrul raporturilor internaţionale, statele mai 

puternice şi mai bine înarmate trăgeau la răspundere statele mai mici şi mai slabe, 

în cunoscuta formulă a dreptului învingătorului de a impune statului învins 

condiţiile sale. 

 Războiul de agresiune era considerat o modalitate licită de rezolvare a 

litigiilor existente între state, răspunderea acestora fiind întemeiată pe dreptul celui 

mai tare.  

Obligaţiile internaţionale erau încălcate, iar războiul era un mijloc la 

îndemâna statului mai puternic pentru a-şi satisface tendinţele de cotropire şi 

asuprire a altor popoare. 

Evident, o asemenea conduită reprezintă încălcarea cea mai directă şi mai 

violentă a cerinţelor egalităţii în drepturi, cooperării şi respectului reciproc în 

relaţiile interstatale, generând acea răspundere obiectivă pe care o are agresorul 

pentru actele de ameninţare sau violare a păcii, prin acţiunile de pregătire, 

declanşare şi desfăşurare a războiului de agresiune. 

Prin urmare, în raport de gravitatea faptelor consider că trebuie să se recurgă 

la sancţiuni diplomatice, economice sau chiar la folosirea forţei armate în acele 

cazuri în care este vorba despre un act de agresiune sau de violare a păcii.  

Actul de agresiune sau orice altă acţiune prin care pacea şi securitatea 

internaţională sunt încălcate ar trebui să implice o mare răspundere politică a 

statului agresor. 
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Aceste măsuri pot cuprinde: întreruperea totală sau parţială a relaţiilor 

economice, a comunicaţiilor feroviare, maritime, aeriene, poştale, telegrafice, prin 

radio, a mijloacelor de comunicaţie, precum şi ruperea relaţiilor diplomatice.  

În acele situaţii în care se constată că aceste măsuri sunt insuficiente, statele 

pot alege să întreprindă cu ajutorul forţelor aeriene, maritime sau terestre orice 

acţiune care se dovedeşte a fi necesară pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi 

securităţii internaţionale. Asemenea acţiuni pot viza demonstraţii, măsuri de 

blocadă sau terestre. 

În cazul unui act de agresiune sau al oricăror alte acţiuni care periclitează 

pacea şi securitatea se produc, de regulă, şi daune materiale, pentru care sunt 

necesare obligaţii de reparare care pot fi realizate prin restituirea sau plata unei 

despăgubiri. 

 

- De asemenea, este necesară şi crearea unei proceduri comune referitoare 

la cooperarea judiciară, civilă şi penală dintre autorităţile competente din 

toate statele, cum ar fi servicii de poliţie , servicii vamale, servicii 

specializate în vederea prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor. 

 

Aceste servicii ar trebui sa coopereze eficient în baza procedurii comune, 

astfel încât informaţiile să circule cu usurinţă şi persoanele care au un 

comportament infracţional să fie prinse si sancţionate în conformitate prevederile 

legale într-un timp cât mai scurt. 

 

- Stoparea acţiunilor teroriste şi restanilirea ordinii şi liniştii publice se 

poate realiza doar prin crearea unei armate europene în UE care să 

vegheze la apărarea comună în cadrul UE şi care să coopereze permanent 

în vederea atingerii unor obiective comune.  
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În acest sens, statele care îşi doresc să facă parte din acest proiect ar trebui să 

îşi marească bugetul alocat pentru îmbunătăţirea performenţelor propriei armate, să 

întreprindă demersuri pentru sprijinirea misiunilor civile şi militare şi să coopereze 

mai intens în proiecte care au la bază acest obiectiv. Aceste forţe de menţinere a 

păcii ar trebui să efectueze operaţiuni comune de dezarmare, misiuni umanitare şi 

de salvare, consiliere şi asistenţă militară şi să gestioneze crizele prin restabilirea 

păcii. 

 

- Prin urmare, se impune transformarea armatelor militare existente la 

nivelul UE în sensul creării unui standard de armată unanim agreat care să 

deţină o infrastructură militară dotată în concordanţă cu nişte norme 

predefinite, să existe o strategie comună de apărare care să fie aplicată de 

acestea şi să se efectueze periodic activitate de instruire şi educare a forţelor 

armate în concordanţă cu noile caracteristici ale mediului de securitate. 

 

- De asemenea este necesară dezvoltarea politicii internaţionale privind 

ajutorul umanitar şi protecţia civilă şi extinderea reţelei mondiale de 

birouri specializate în domeniul ajutorului umanitar.  

Reacţia în caz de dezastru ar trebui să combine mai multe acţiuni printre care 

strategii de limitare a efectelor schimbărilor climatice, reducerea riscului de 

producere a dezastrelor, îmbunătăţirea nivelului de pregătire în caz de dezastre, 

facilitarea tranziţiei în momentul în care se termină intervenţia de urgenţă, prin 

elaborarea unor strategii de ajutor pentru dezvoltare şi sporirea capacităţii de 

rezistenţă a populaţiilor. 
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- Crearea unui instrument juridic care să conţină regulile de conduită 

obligatorie pentru subiectele de drept internaţional menit să stabilească 

drepturile şi îndatoririle lor în protecţia omului în timp de conflict armat. 

 

Acest instrument juridic trebuie creat după ce în prealabil, se realizează o 

consultare cu reprezentanţii tuturor statelor membre care îşi vor exprima poziţia lor 

cu privire la aspectele care consideră că trebuie menţionate în acesta. Principiile 

care ar trebui să stea la baza acstui instrument sunt claritatea, transparenţa, 

eficienţa, aplicabilitatea prioritară şi echitatea. 

 

- În vederea combaterii terorismului este necesară alcătuirea unei comisii de 

specialitate la nivel internaţional care să analizeze riscurile teroriste, să se 

ocupe de detectarea acestora şi instituirea unor măsuri pentru neutralizarea 

lor. Pentru a putea acţiona eficient trebuie să se analizeze care sunt sursele 

de risc, care sunt principalele vulnerabilităţi pentru statele lumii şi în ce ţări 

există risc crescut de atac terorist. 

 

- De asemenea, se impune constituirea unei comisii care să supravegheze 

entităţile unde există riscuri de terorism şi care să stocheze datele cu 

caracter personal o perioadă de timp în scopul de a depista eventualele 

atacuri teroriste. 

 

- Un rol important trebuie să îl aibă şi parlamentele naţionale care ar trebui 

să constituie mecanisme de supraveghere pentru a preveni abuzurile 

teroriste, stabilind normele pe baza cărora se pot efectua diferite 

supravegheri în spaţiile unde există suspiciuni de atacuri teroriste. 
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- În zona de atacuri cibernetice, în vederea depistării şi sancţionării cu 

uşurinţă a atacurilor cibernetice este necesar să se creeze un sistem de date 

internaţional care să poată fi accesat cu uşurinţă. În prezent, fiecare stat 

are un sistem specific de stocare a datelor, lucru care îngreunează diversele 

anchete internaţionale.În acest sens, consider că este necesar să se 

armonizeze politica externă, ţinându-se seama şi de propriile politici interne 

ale statelor. 

 

- Pentru eficientizarea luptei împotriva ciberterorismului este necesar să se 

creeze mecanisme de apărare şi structuri specializate care să funcţioneze 

pe baza unor proceduri bine definite. 

 

Autorităţile din toate ţările trebuie să coopereze mai strâns pentru a putea  

să gestioneze toate situaţiile legate de atacurile cibernetice şi să dezvolte 

mecanisme de cooperare, alertă şi iniţiativă astfel încât să poată lupta împotriva 

acestor fenomene. 

Pentru combaterea terorismului internaţional consider că toate statele 

interesate ar trebui să semneze Convenţia Europeană pentru reprimarea 

terorismului
25

 în vederea realizării unei uniuni mai strânse între membrii săi având 

în vedere înmulţirea actelor de terorism din ultima perioadă, precum şi alte 

convenţii necesare stopării acestui fenomen. 

În concluzie, consider că trebuie respectate cu stricteţe anumite obiective 

astfel încât să se creeze naţiuni unite care să restabilească pacea în lume, 

respectiv: 

                                                           
25

 Adoptată la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977, Ratificată de România prin Legea nr. 19/1997. Textul a fost publicat 

în Monitorul Oficial nr.34/1997  
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- Să se menţină pacea şi securitatea internaţională, şi, în acest scop să fie 

luate măsuri colective pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor 

împotriva păcii şi pentru reprimarea oricăror acte de agresiune.  

- Să se dezvolte relaţii prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea 

principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune 

de ele însele. 

- Să se realizeze cooperarea internaţională în rezolvarea problemelor 

internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în 

promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale pentru toţi, fără discriminare. 

- Să se creeze un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor către 

atingerea acestor scopuri commune. 

 

Renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa reprezintă esenţa construcţiei 

păcii în lume, deoarece numai pe această cale se pot construi raporturi de încredere 

între naţiuni, înfăptuindu-se una din aspiraţiile cele mai luminoase ale popoarelor: 

buna convieţuire, dezvoltarea paşnică, la adăpost de ingerinţele altora în treburile 

interne şi externe proprii.  

Asigurarea păcii implică: abandonarea definitivă a concepţiei dreptului celui 

mai tare; recunoaşterea dreptului egal al tuturor, indiferent de mărime, forţă 

economică sau militară, la pace şi securitate.  

Nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa – incluzând interzicerea 

actelor de folosire a forţei armate, a presiunilor politice, economice şi de altă 

natură, deci a oricărei forme de forţă- reprezintă condiţia asigurării păcii şi 

securităţii internaţionale, a dezvoltării şi progresului tuturor naţiunilor. 
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Edificarea unui sistem de relaţii paşnice în lume reflectă năzuinţa popoarelor 

de a elimina practicile şi metodele bazate pe forţă, cerinţa de a exclude starea de 

neîncredere şi insecuritate. 

Folosirea forţei şi ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale este o 

emanaţie a societăţilor bazate pe exploatare socială şi asuprire naţională. 

Dezvoltarea umanitaţii, paşii făcuţi spre civilizaţie în ultimele decenii au 

conturat, inclusiv în documente internaţionale, necesitatea imperativă a 

abandonării forţei din raporturile interstatale. 

În urma experienţei tragice a celui de-al doilea război mondial, acţiunea 

statelor în direcţia eliminării oricăror manifestări ale politicii de forţă şi ameninţare 

cu folosirea forţei a căpătat noi valenţe, a devenit o preocupare constantă. 

Încă de la constituirea Organizaţiei Naţiunilor Unite s-a subliniat necesitatea 

abolirii forţei în relaţiile internaţionale şi statornicirii unui climat de pace, de 

încredere şi securitate pentru toate naţiunile. 

Chiar în preambulul Cartei se proclamă hotărârea popoarelor Naţiunilor 

Unite de a nu se face uz de forţă în relaţiile dintre state, consemnându-se voinţa lor 

de a acţiona în realizarea acestui deziderat major, statuând obligaţia pentru toţi 

membrii organizaţiei de a se abţine, în relaţiile lor internaţionale, de a recurge la 

ameninţarea cu forţa sau la folosirea forţei. 

 În acest fel, încă de la adoptarea Cartei şi crearea organizaţiei mondiale se 

stipula în mod solemn trecerea la un drept al păcii, al bunei vecinătăţi, al înţelegerii 

şi convieţuirii tuturor naţiunilor.  

Asigurarea unor relaţii paşnice în lume este de neconceput fără 

recunoaşterea efectivă a dreptului egal al tuturor statelor, indiferent de mărime, 

forţă economică sau militară, la pace şi securitate, deoarece numai în acest fel se 

creează condiţii pentru promovarea cooperării şi conlucrării între state, naţiuni şi 

popoare într-un climat de încredere şi stimă reciprocă.  
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Într-o viziune ştiinţifică consecventă sunt, desigur, importante reglementările 

cu caracter juridic; este însă indiscutabil că numai printr-o schimbare a conţinutului 

politic al relaţiilor internaţionale se poate face efectivă renunţarea la forţă şi la 

ameninţarea cu forţa. 

Pacea implică participarea cu drepturi egale a statelor la realizarea marilor 

obiective ale depăşirii subdezvoltării, înfăptuirii progresului economic şi social. 

Într-un sistem internaţional întemeiat pe echitate şi justiţie, diferendele, 

litigiile care apar nu pot fi soluţionate prin forţă, ci numai prin mijloace paşnice.  

În condiţiile noi ale dezvoltării societăţii umane, pe măsură ce tendinţele 

spre democratizarea relaţiilor internaţionale se înscriu tot mai pregnant în procesele 

transformatoare care au loc pe plan mondial, renunţarea la forţă şi la ameninţarea 

cu forţa devine un obiectiv de luptă al popoarelor cu posibilităţi de înfăptuire 

efectivă. 

Cu toate că sursele de încordare se menţin, cu toate că au apărut noi stări şi 

momente conflictuale, situaţii grave de folosire a forţei în relaţiile internaţionale, 

trebuie să se perfecţioneze continuu formele, procedeele şi mijloacele de prevenţie 

şi de rezolvare a lor sub egida ONU. 

Renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa, precum şi la toate actele ce 

constituie factori de insecuritate şi permanentă sursă de încordare reprezintă un 

imperativ al desfăşurării normale a relaţiilor dintre state, un principiu şi, în acelaşi 

timp, o normă fundamentală a dreptului păcii. 

Statornicirea şi dezvoltarea unui climat de bună înţelegere şi colaborare între 

toate statele lumii presupun recunoaşterea şi respectarea dreptului fiecărui popor de 

a-şi alege liber calea dezvoltării sale, în mod independent şi suveran. 

Buna convieţuire internaţională impune cu necesitate consacrarea şi 

înfăptuirea practică, în politica curentă a tuturor statelor, a cerinţelor decurgând din 

aplicarea principiului abolirii forţei şi ameninţării cu forţa.  
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Renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa constituie nu numai un 

principiu, alături de celelalte principii ale relaţiilor dintre toate statele lumii, ci ar 

trebui să fie şi un important obiectiv politic. 

Surprinderea corelaţiilor dintre renunţarea la agresiune şi abolirea forţei şi 

consacrarea lor drept coordonate fundamentale ale noului sistem de relaţii 

internaţionale conturează sensul unei construcţii a păcii, bazate pe exigenţe 

democratice, pe justiţie şi echitate. 

Realizarea cerinţelor abolirii forţei şi ameninţării cu forţa, eliminarea 

agresiunilor din viaţa internaţională ar reprezenta un angajament important din 

partea statelor, a cărui asumare ar acţiona ca o eficientă piedică politico-juridică şi 

morală împotriva intenţiilor sau planurilor agresive.  

Un asemenea angajament ar contribui la îngrădirea câmpului de acţiune al 

cercurilor reacţionare care mizează pe folosirea forţei şi a ameninţării cu forţa în 

relaţiile internaţionale.  

Oamenii de stat, renunţând la limbajul ameninţării, la folosirea forţei şi la 

demonstraţiile de forţă, manifestând realism, înţelepciune şi răbdare, pot găsi, prin 

tratative, soluţii reciproc acceptabile în cele mai complexe şi mai spinoase 

probleme ale relaţiilor internaţionale. 

Interesele destinderii şi securităţii reclamă eforturi active, perseverente 

pentru explorarea şi folosirea tuturor posibilităţilor-politice, economice, cultural-

ştiinţifice, de cooperare, contacte multilaterale- de aşezare a raporturilor între ţări 

pe făgaşul paşnic dorit de toate naţiunile.  

De aceea, compatibile cu un climat autentic şi real de pace şi securitate pot fi 

numai acţiunile politice calme, constructive pentru asigurarea terenului fertil al 

comprehensiunii şi încrederii între state. 

Aşezarea relaţiilor interstatale pe bazele unanim acceptate ale dreptului şi 

justiţiei – şi, în acest sens, realizarea în practică a principiului renunţării la forţă – 
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ar contribui la crearea unor noi premise pentru soluţionarea ulterioară, treptată, pas 

cu pas, şi a altor probleme. Aceasta ar deschide, în acelaşi timp, câmp larg 

dezvoltării unui climat de rodnică şi echitabilă colaborare interstatală, în beneficiul 

fiecărei ţări, influenţând puternic destinderea în relaţiile dintre toate statele lumii. 
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