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IMPLICAREA ONU, NATO, UE ŞI OSCE
ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII UMANITĂŢII
INVOLVEMENT OF UNO, NATO, EU, AND OSCE IN THE
MAINTENANCE OF THE SECURITY OF HUMANITY
Asist.univ.dr.av. Anelis-Vanina ISTRĂTESCU*

Statele nu mai pot face faţă, în mod individual, avalanşei provocate de mutaţiile din sfera geopolitică şi militară,
coalizarea lor în menţinerea securităţii constituind chintesenţa regulilor aflate la temelia statului de drept, a ordinii juridice
pe care se fundamentează societăţile civilizate. În ecuaţia jocurilor de putere, organizaţiile şi alianţele internaţionale – create
inclusiv pentru îndeplinirea unor scopuri militare – joacă un rol esenţial în contracararea riscurilor ce afectează securitatea
umanităţii, în lumina idealurilor şi raţiunilor care au condus la formarea lor pornind de la ideea că cea mai redutabilă „armă”
este cooperarea la toate nivelurile şi pe toate palierele.
Pe aceleaşi principii funcţionează astăzi şi ONU, NATO, UE şi OSCE, ale căror intervenţii în segmentul afacerilor
militare reflectă capacitatea lor de a-şi perfecţiona arsenalul, prin prisma lecţiilor învăţate de-a lungul istoriei, dar şi de a se
adapta la formele noi ale războiului actual, având ca protagonişti şi armatele neregulate ale unor entităţi politice nonstatale,
al căror comportament în sfera relaţiilor internaţionale nu încetează să ne surprindă.
The States are no longer capable of facing individually the effect of the mutations that occurred in the geo-political and
military area, so their entry into coalitions made for the maintenance of security represents the quintessence of the rules
applicable in the law-based State and of the legal order which civilized societies are based on. In the equation of power
games, the international organizations and alliances – established for military purposes inclusively – play a major role in the
fight against risks affecting the security of humanity, in the light of the ideals and reasons taken into consideration upon their
establishment, bearing in mind the fact that the most redoubtable “weapon” is cooperation at all levels and in all areas.
The same principles are also applied to the activity of UNO, NATO, EU, and OSCE of which interventions in the
military affairs reflect their capability to improve their arsenal view of the lessons learned throughout history and to adapt
themselves to the new forms of the present wars having also as protagonists, the irregular armies of some non-state political
entities whose behavior in the international relations field is continuously surprising.
Cuvinte-cheie: securitate; cooperare; supremaţia legii; stabilitate; pace; ordine.
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Este un truism că securitatea rămâne o
problemă de actualitate, motiv pentru care mă voi
axa, în cele ce urmează, pe abordarea activităţii
desfăşurate de marile organizaţii şi alianţe
internaţionale pentru salvgardarea securităţii, în
îndeplinirea obiectivului atât de greu de atins, al
menţinerii şi al consolidării păcii globale. Aceasta
întrucât riscurile şi ameninţările conturate în
ultimii ani au reflectat faţetele cameleonice ale
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războiului modern, în care lupta propriu-zisă
dintre „combatanţi” nu mai îmbracă doar forma
participării directe în teatrele de operaţii, ci s-a
extins în multiple domenii, precum cel cibernetic,
informaţional sau tehnologic, conturând astfel
imaginea unui „război multidimensional”, pentru
combaterea căruia se impune reunirea eforturilor
liderilor statali în plan politic, juridic şi militar.
ONU şi securitatea globală
Apariţia ONU pe scena internaţională a
constituit un moment crucial în istoria umanităţii,
pentru realizarea scopurilor proiectate la crearea
ei, şi anume menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, dezvoltarea relaţiilor prieteneşti
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dintre naţiuni, realizarea cooperării internaţionale
în rezolvarea problemelor cu caracter economic,
social, cultural sau umanitar1, în lumina deciziei
statelor semnatare ale Cartei Naţiunilor Unite de „a
izbăvi generaţiile viitoare de flagelul războiului”.
În timp ce pentru unii doctrinari Consiliul de
Securitate al ONU constituie un veritabil poliţist
al securităţii internaţionale, având ca funcţiune
subsidiară cea de guvernare şi supranaţională în
scopul îndeplinirii sarcinilor interne ale statului
eşuat2, pentru alţii, existenţa ONU facilitează
eforturile multinaţionale în sensul îngrădirii,
limitării şi chiar opririi unui război, în cazul în care
părţile beligerante sunt de acord să fie îngrădite,
limitate şi împiedicate de la a-şi duce lupta până
la capăt3.
O privire retrospectivă asupra intervenţiilor
operate de ONU în conflictele armate sau focarele
conflictuale cu consecinţe dezastruoase asupra
vieţii şi integrităţii fizice ori psihice a civililor ne
susţine punctul de vedere, conducând la concluzia
că organizaţia şi-a demonstrat pe deplin, chiar
dacă uneori în modalităţi mai mult sau mai
puţin criticabile, atributul de garant al securităţii
internaţionale, de veritabil gardian al valorilor
ocrotite în statul de drept, clădit pe principiul
supremaţiei legii şi pe respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale individuale. Putem aminti
aici deciziile recente ale Consiliului de Securitate
al ONU în domeniul menţinerii păcii şi securităţii
internaţionale şi prevenirii conflictelor (Rezoluţia
nr. 2.171 din 21 august 2014), protejării civililor în
conflictele armate (Rezoluţia nr. 2.175 din 29 august
2014) ori cele privind ameninţările la adresa păcii
şi securităţii internaţionale cauzate de acte teroriste
(Rezoluţia nr. 2.178 din 24 septembrie 2014), toate
aceste rezoluţii relevând preocuparea constantă a
naţiunilor de a identifica vulnerabilităţile la care
este expusă omenirea şi de a găsi soluţiile cele mai
adecvate la problemele rămase încă fără rezolvare.
Pe lângă adoptarea de rezoluţii destinate
reglementării unor chestiuni generale în domeniul
securităţii globale, ONU s-a implicat şi continuă
să se implice pregnant în operaţiile complexe de
stabilitate şi sprijin desfăşurate în diverse teritorii
ale unor state, prin intermediul Consiliului de
Securitate, între atribuţiile căruia se numără şi cea
privind cercetarea oricărei dispute sau situaţii de
natură a produce fricţiuni internaţionale, precum
şi cea de a acţiona militar împotriva agresorilor.
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Astfel, prin Rezoluţia nr. 2.174 din 27 august
2014 referitoare la Libia s-a decis că furnizarea,
vânzarea sau transferul de arme şi muniţii în Libia
vor fi supuse în prealabil aprobării Comitetului
(par. 8); prin Rezoluţia nr. 2.180 din 14 octombrie
2014 privitoare la Haiti s-a luat decizia extinderii
mandatului MINUSTAH (trupe armate şi forţe
poliţieneşti) pe teritoriul ţării până la data de 15
octombrie 2015 pentru menţinerea securităţii,
în contextul organizării de alegeri parlamentare
şi prezidenţiale; prin Rezoluţia nr. 2.183 din 11
noiembrie 2014 privind Bosnia şi Herţegovina,
Consiliul de Securitate al ONU a autorizat statele
membre să acţioneze în cooperare cu Uniunea
Europeană pentru a continua pe o perioadă de
12 luni, începând cu data adoptării rezoluţiei,
funcţionarea forţei multinaţionale de stabilizare
EUFOR ALTHEA, sub control şi comandă reunite.
şi exemplele ar putea continua, evidenţiind aportul
incontestabil adus de organizaţia internaţională
mai sus-amintită la reconstrucţia instituţională şi
normativă a popoarelor afectate, la menţinerea unui
climat de pace şi ordine socială.
La fel de relevantă pentru asigurarea
securităţii umanităţii este şi activitatea din ultima
perioadă a comisiilor create la nivelul ONU,
în scopul monitorizării şi investigării violărilor
aduse drepturilor omului, prin prezentarea de
rapoarte, precum Raportul A/HRC/25/63 din
7 februarie 2014 adoptat de Comisia abilitată
cu cercetarea situaţiei din Republica Populară
Democrată Coreeană4, căreia i s-a recomandat
adoptarea urgentă de reforme profunde politice
şi instituţionale, modificarea Codului Penal şi a
Codului de Procedură penală, în scopul abrogării
prevederilor privind aşa-zisele infracţiuni antistat
şi anti-popor, respectarea deplină a dreptului la un
proces echitabil şi garanţiilor consfinţite prin Pactul
cu privire la Drepturile Civile şi Politice, abolirea
pedepsei cu moartea, promovarea prin educaţie
a respectului drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale, urmărirea şi trimiterea în judecată
a persoanelor responsabile de comiterea de crime
împotriva umanităţii, ratificarea Convenţiilor
adoptate în materia protejării persoanelor împotriva
dispariţiei forţate, drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, a Statutului de la Roma al Curţii Penale
Internaţionale, precum şi acceptarea imediată a
prezenţei unei baze de lucru şi a asistenţei acordate
de Biroul Înaltului Reprezentant al Naţiunilor Unite
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pentru Drepturile Omului şi alte entităţi abilitate
ale Naţiunilor Unite.
Încălcări similare de drepturi ale omului au fost
constatate şi de Comisia mandatată cu monitorizarea
situaţiei din Siria, stat confruntat cu lupta continuă
dintre forţele guvernamentale şi grupuri armate
nonstatale5 şi atacuri ale luptătorilor extremişti,
astfel cum rezultă din Raportul A/HRC/2760 din 13
august 2014 privind Siria6, prin care s-au formulat
de asemenea, unele recomandări: respectarea
drepturilor omului şi a dreptului internaţional
umanitar, implementarea efectivă a rezoluţiilor
Consiliului de Securitate privitoare la asistenţa şi
accesul la ajutorul umanitar, judecarea şi tragerea
la răspundere a persoanelor vinovate de încălcări
ale drepturilor omului şi ale dreptului internaţional
umanitar, încetarea folosirii ilegale şi arbitrare a
armamentului, permiterea accesului pe teritoriul
ţării a organismelor şi a grupurilor de monitorizare
în domeniul drepturilor omului şi luarea măsurilor
necesare pentru a le asigura protecţia. Pe aceeaşi linie
de gândire, s-a recomandat cu fermitate comunităţii
internaţionale să impună embargo şi să înceteze
furnizarea de armament în această ţară, să sprijine
finanţarea operaţiilor umanitare şi extinderea
ajutorului umanitar, iar Consiliul de Securitate să
acţioneze pentru deferirea situaţiilor constatate
către organismele judiciare competente (între care
şi Curtea Penală Internaţională) şi să eficientizeze
aplicarea şi implementarea dispoziţiilor dreptului
internaţional al drepturilor omului şi ale dreptului
umanitar.
Nu poate fi omisă în această cercetare nici
contribuţia decisivă în menţinerea securităţii
a Curţii Internaţionale de Justiţie, organismul
judiciar principal al ONU, în competenţa căruia
se circumscriu litigiile privitoare la încălcările
normelor dreptului internaţional, a căror soluţionare
serveşte atât la reglementarea raporturilor juridice
concrete deduse judecăţii, cât şi la prevenirea
comiterii unor încălcări similare de drepturi, prin
standardele de conduită impuse părţilor litigante
şi prin principiile evocate în cuprinsul deciziilor
pronunţate. Învestirea acestui organ judiciar
cu soluţionarea unor dispute juridice legate de
delimitarea unor teritorii şi fixarea graniţelor
dintre părţile aflate în conflict (Burkina Faso v.
Nigeria7, Peru v. Chile8 ) ori a unor cauze având ca
obiect încetarea experienţelor cu arme nucleare şi
dezarmare nucleară (Insulele Marshall v. Pakistan,
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Insulele Marshall v. India ori Insulele Marshall v.
Regatul Unit9), ne confirmă susţinerile, ţinând seama
de impactul tranşării disputelor existente asupra
stabilităţii internaţionale, în general şi asupra celei
regionale, în particular, din perspectiva afacerilor
militare derulate în teritoriile respective.
Misiunea de restabilire a ordinii de drept
înfăptuită prin intermediul ONU se completează
şi prin jurisprudenţa tribunalelor speciale
internaţionale (Tribunalul Penal Internaţional
pentru Fosta Iugoslavia, Tribunalul Penal
Internaţional pentru Rwanda) sesizate de Consiliul
de Securitate cu judecarea unor cauze privind
încălcări ale dreptului internaţional umanitar, în
virtutea prerogativelor conferite acestuia prin art.
41 din Carta Naţiunilor Unite, continuând şi în
prezent prin Mecanismul Rezidual Internaţional
pentru Tribunalele Penale10 instituit prin Rezoluţia
nr. 1.966 (2010) a Consiliului de Securitate al ONU
şi completat prin rezoluţiile sale ulterioare (cea
mai recentă fiind Rezoluţia nr. 2.130/2013). Acest
mecanism urmăreşte continuarea demersurilor de
cercetare, judecare şi tragere la răspundere penală
a autorilor infracţiunilor care se sustrag anchetelor
sau ale căror cauze nu s-au finalizat.
Iată deci, cât de complexă este implicarea
ONU în menţinerea climatului de stabilitate şi
ordine mondială, atât de fragil şi de instabil în
contextul noilor provocări şi ameninţări. Indiferent
de opiniile nuanţate privind locul pe care îl ocupă
această organizaţie în domeniul afacerilor militare,
ale cărei decizii continuă să alimenteze polemici
şi controverse în comunitatea internaţională, dar şi
critici vehemente din partea susţinătorilor ardenţi
ai principiului neintervenţiei, se poate afirma,
cu convingere, că fără ONU istoria omenirii ar fi
urmat un curs diferit şi că securitatea globală ar fi
fost privată de unul dintre cei mai vajnici protectori
ai ei.
NATO – gardian al securităţii
Crearea NATO în 1949 în temeiul Tratatului
Nord-Atlantic a stat sub semnul obiectivului
primordial al organizaţiei, acela de a salvgarda
libertatea şi securitatea membrilor săi, prin mijloace
politice şi militare, realitatea faptică demonstrândune că cooperarea dintre naţiuni, fundamentată
pe solidaritate şi întrajutorare, rămâne remediul
cel mai eficient pentru escaladarea conflictelor şi
gestionarea crizelor ce afectează şi destabilizează
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umanitatea, dincolo de diferenţele de ordin politic,
militar, juridic, economic, social şi cultural existente
între statele aliate.
Explicitarea modalităţilor de interacţiune
din cadrul contingentelor militare multinaţionale
a condus la distincţia dintre multinaţionalitatea
orizontală, formă tradiţională de interacţiune
între forţele armate aliate, constând în alăturarea
unităţilor naţionale individuale în cadrul aceleiaşi
grupări sau chiar cooperarea unor corpuri de
armată din ţări diferite, caracterizată prin întruniri
la nivelul cartierelor generale sau în domeniul
logistic şi multinaţionalitatea verticală, de esenţa
căreia este constituirea unor contingente mixte, bi
sau multinaţionale, la un eşalon inferior, în scopul
declarat de a alătura unităţi naţionale diferite,
de a încuraja dialogul dintre soldaţi de diferite
naţionalităţi, de a îmbunătăţi înţelegerea reciprocă
şi a diminua prejudecăţile mutuale11.
Conceptul de „apărare colectivă” consacrat prin
art. 5 din Tratatul de la Washington a făcut posibilă
extinderea Alianţei, prin cooptarea de noi membri
de pe două continente (în prezent totalizând 28 de
state), animaţi de ideea consultării şi cooperării în
domeniul apărării şi securităţii, dar şi de participarea
în operaţii multinaţionale de gestionare a crizelor,
prin prisma Conceptului Strategic adoptat la
Summitul NATO de la Lisabona din 2010, care îi
conturează şi îi potenţează atribuţiile Alianţei.
De altfel, obiectivele apărării colective,
managementul crizelor şi securitatea prin cooperare
au fost reafirmate şi în Declaraţia Summitului NATO
din Ţara Galilor din 5 septembrie 2014, prin care
NATO a aprobat Planul de Acţiune pentru creşterea
nivelului de reacţie, pentru a putea răspunde cu
promptitudine schimbărilor intervenite în mediul
de securitate, provocărilor şi implicaţiilor strategice
generate de conduita Rusiei, ca şi riscurilor şi
ameninţărilor venite din Orientul Mijlociu şi din
Africa de Nord (pct. 5). Prin aceeaşi Declaraţie,
NATO a lansat şi Conceptul Naţiunilor-Cadru, în
temeiul căruia statele aliate acţionează în grupuri
multinaţionale pentru dezvoltarea reunită a forţelor
şi capabilităţilor lor, sub coordonarea unei naţiunicadru, pentru implementarea conceptului punânduse bazele iniţiale a trei grupuri multinaţionale de
lucru coordonate de Germania, Anglia şi Italia, iar
alte astfel de grupuri fiind în curs de formare (pct.
67). În plus, prin Declaraţia specificată s-a aprobat
şi Iniţiativa privind Construirea Capacităţilor
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de Apărare şi de Securitate Conexe destinată
consolidării angajamentelor asumate faţă de aliaţi
şi susţinerii stabilităţii Alianţei, părţile semnatare
convenind să extindă aplicarea iniţiativei şi în
Georgia, Iordania şi Republica Moldova şi să
furnizeze asistenţa pentru asigurarea apărării şi
securităţii în Libia, inclusiv prin dezvoltarea de
parteneriate cu ONU, UE şi OSCE (pct. 89).
Descrisă fie ca bloc constructiv indispensabil
unei noi şi stabile ordini mondiale12 ori ca expresie
instituţională a unei viziuni comune asupra
legitimităţii13, NATO se află într-un continuu proces
de restructurare şi de metamorfozare, încercând
să înveţe din trecutul istoric, să se ancoreze în
prezent şi să îşi proiecteze strategia viitoarelor
acţiuni întreprinse în exercitarea rolului său activ,
proclamat încă de la data înfiinţării ei, prin lupta
asiduă condusă împotriva terorismului, prin acţiuni
de apărare împotriva atacurilor cibernetice, ca şi
prin promovarea contribuţiei femeilor în domeniul
păcii şi securităţii.
Astfel, operaţiile şi misiunile conduse de NATO
în Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Irak, Pakistan,
Sudan şi Libia din perioada 1992-2011 au avut o
evoluţie sinuoasă, dar în acelaşi timp, au desăvârşit
experienţa coaliţiei în rezolvarea conflictelor şi
crizelor globale ori regionale şi au pavat drumul
acţiunilor actuale din zone deosebit de sensibile
ale Globului. Mă refer, spre exemplu, la misiunea
NATO din Afganistan, unde Alianţa coordonează
activitatea ISAF14, mandatată cu extinderea
autorităţii Guvernului afgan pentru crearea
mediului funcţionării instituţiilor democratice şi
garantării respectării principiului supremaţiei legii
şi desfăşoară concomitent activităţi de pregătire şi
instruire a unui corp militar profesionist constituit
din afgani (ANSF), capabil să asigure securitatea
propriei ţări, Alianţa angajându-se să acorde
asistenţa şi sprijinul financiar necesar susţinerii
acestei noi forţe de securitate începând din 2015,
în cadrul Misiunii Resolute Support, reglementată
juridic prin Convenţia asupra Statutului Forţelor
(SOFA) semnată în 30 septembrie 2014.
La fel de constructivă pentru asigurarea
securităţii este şi Misiunea NATO din Kosovo,
derulată prin intermediul trupelor aliate reunite
sub titulatura de Forţa NATO pentru Kosovo
(KFOR),15 a căror prezenţă în zonă este esenţială
în prezervarea păcii şi stabilităţii şi continuă în
temeiul Rezoluţiei nr. 1.244/1999 a Consiliului
Martie, 2015
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de Securitate al ONU, având o înrâurire decisivă
asupra dialogului mediat de UE dintre Serbia şi
Kosovo, axat în principal, pe rezolvarea disputei
privitoare la zona nordică a Kosovo şi materializat
prin semnarea unui Pact cuprinzând un set de
principii privind normalizarea relaţiilor dintre cele
două state în aprilie 2013, sprijinit de Alianţa NordAtlantică. Implicarea NATO în stabilizarea regiunii
afectate a vizat, între altele, menţinerea siguranţei
şi ordinii publice, prezervarea securităţii graniţelor,
interzicerea contrabandei transfrontaliere cu
armament, implementarea unui program referitor
la tranzacţiile cu arme, muniţii şi exploziv pe
teritoriul Kosovo, distrugerea armamentului, dar
s-a concentrat şi pe rezolvarea unor probleme
majore de care depinde însăşi funcţionarea statului
kosovar, respectiv înfiinţarea de instituţii civile,
crearea unui sistem legislativ şi judiciar propriu,
aplicarea mecanismului punitiv indispensabil
combaterii infracţionalităţii.
În analiza contribuţiei NATO în domeniul
securităţii internaţionale, merită amintit şi sprijinul
substanţial furnizat actualmente de Alianţă Uniunii
Africane, prin asistenţa oferită în Misiunea din
Somalia (AMISOM)16, în domeniul aerian şi
maritim, prin trimiterea de experţi specializaţi
în diverse domenii (strategic, financiar, logistic,
managementul forţei armate, resurse umane, IT),
instruirea în programele şcolilor NATO, ca şi
prin suportul oferit African Standby Force (ASF),
pentru ca această nouă forţă militară regională să
devină perfect operaţională şi să poată asigura prin
propriile sale capabilităţi, stabilitatea întregului
continent african în timpul crizelor.
Participarea NATO în demersurile actuale de
consolidare a securităţii globale nu se limitează însă
la spaţiul terestru, acţiunile sale desfăşurându-se şi
în spaţiul maritim, respectiv în Marea Mediterană,
în cadrul Operaţiunii Active Endeavour17, prin
monitorizarea constantă a transporturilor operate
de nave prin Strâmtoarea Gibraltar, întărind astfel
siguranţa regiunii, contracarând terorismul practicat
în largul mării şi contribuind la combaterea eficientă
a activităţilor de contrabandă şi proliferare a
armelor de distrugere în masă. În paralel, acţiunile
NATO se îndreaptă şi în direcţia combaterii
pirateriei maritime în largul Cornului Africii, prin
coordonarea Operaţiunii Ocean Shield18a cărei
realizare îmbracă forme multiple: monitorizarea
aeriană a navelor, prevenirea şi neutralizarea
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deturnărilor de nave, reprimarea jafurilor armate,
distrugerea bazelor şi materialului logistic utilizat
de piraţi, escortarea şi reţinerea navelor.
Cercetarea ştiinţifică a rolului Alianţei NordAtlantice în opera de menţinere a păcii şi a securităţii
globale nu ar fi completă, fără evidenţierea
importanţei eforturilor depuse de NATO în
combaterea terorismului, prin angajarea sa în
numeroase iniţiative de natură politică, operaţională,
conceptuală, militară, tehnologică şi ştiinţifică,
consolidate prin elaborarea şi implementarea unui
Ghid de combatere a terorismului lansat în cadrul
Summitului de la Chicago din 2012 şi dezvoltarea
unei ample activităţi pe trei planuri: prin crearea
unui forum permanent de consultare transatlantică,
prin folosirea capabilităţilor sale militare şi civile
în scopul combaterii terorismului şi gestionării
consecinţelor atacurilor teroriste, prin cooperarea
în parteneriate împreună cu alte organizaţii
internaţionale (ONU, UE şi OSCE) sau state
nonmembre ale Alianţei. În considerarea raţiunilor
pe care îşi fundamentează propria existenţă, NATO a
decis, în aprilie 2014, suspendarea cooperării civile
şi militare cu Rusia, inclusiv în sfera combaterii
terorismului, condamnând intervenţia militară
nelegală a Rusiei în Ucraina, soldată cu încălcarea
flagrantă a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii
Ucrainei, ca şi tentativa de a anexa Crimeea
teritoriului rus, într-o manieră incompatibilă cu
principiile dreptului internaţional şi îndeosebi cu
principiul supremaţiei legii, reafirmat de NATO
prin toate instrumentele sale normative.
Pe fundalul suspendării cooperării dintre NATO
şi Rusia, raporturile de cooperare dintre NATO şi
Ucraina s-au intensificat, materializându-se pe de o
parte, în sprijinirea Ucrainei în procesul de reformare
a sistemului ei de apărare şi securitate, esenţial
pentru deplina instaurare a regimului democratic
în această ţară, prin coordonarea furnizării de
asistenţă umanitară şi medicală în zonele afectate
de criza cu Rusia, iar pe de altă parte, prin
ajutorul acordat NATO de Ucraina în gestionarea
misiunilor sale curente din Afganistan şi Kosovo,
colaborarea dintre cele două entităţi devenind mai
solidă, odată cu adoptarea unei declaraţii comune
în septembrie 2014 a Comisiei NATO-Ucraina la
Summitul din Ţara Galilor, prin care Rusia a fost
aspru condamnată pentru destabilizarea deliberată
şi continuă a Ucrainei de est, ca şi pentru aşa-zisa
anexare a Crimeii.
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În abordarea locului pe care îl joacă NATO
în actualul mediu de securitate trebuie subliniată
şi implicarea Alianţei în acţiunile de combatere a
cyber-terorismului, transpuse prin noua politică19
promovată în cadrul Summitului din Ţara Galilor
din septembrie 2014, potrivit căreia apărarea
cibernetică constituie parte integrantă a apărării
colective, iar dreptul internaţional se aplică şi
în spaţiul cibernetic. Noua politică constituie o
piatră de încercare pentru aliaţi, întrucât aduce ca
elemente inovatoare, restructurarea guvernanţei
în apărarea cibernetică, procedura de asistenţă
a aliaţilor, ca şi integrarea apărării cibernetice în
planurile operaţionale, stipulând necesitatea de
intensificare a cooperării cu parteneri privaţi din
domeniul industrial.
Nu în ultimul rând, NATO a depus şi
continuă să depună diligenţe pentru înlăturarea
impedimentelor privind participarea femeilor în
prevenirea, gestionarea şi rezolvarea conflictelor,
ca şi în operaţiile de restabilire a păcii, protejarea
drepturilor persoanelor de sex feminin, prevenirea
violenţelor decurgând din conflicte de natură
sexuală, prin dezvoltarea durabilă de parteneriate
cu alte organizaţii internaţionale, cea mai recentă
iniţiativă în acest sens reprezentând-o Noua
Politică NATO din 2014 referitoare la Femei, Pace
şi Securitate, în care se reflectă punerea în practică
a principiilor cristalizate prin Rezoluţia Consiliului
de Securitate al ONU nr. 1.325/2000 şi a rezoluţiilor
conexe subsecvente.
Analiza riguroasă a acţiunilor NATO din
ultimul deceniu, în care se înscrie şi dezvoltarea
parteneriatelor cu ONU, UE şi OSCE, cu precădere
în domeniile de interes vital pentru menţinerea
păcii globale, ne determină să concluzionăm că
Alianţa Nord-Atlantică şi-a însuşit pe deplin
valenţele „abordării cuprinzătoare a securităţii”,
înţelegând nevoia stringentă de protecţie a
omenirii în faţa noilor provocări şi ameninţări ale
contemporaneităţii.
Uniunea Europeană în mediul actual
de securitate
Formarea Uniunii Europene în constelaţia
colectivităţilor de state reunite pentru realizarea
intereselor economice şi politice comune a
marcat în mod decisiv pleiada demersurilor
privind apărarea securităţii globale, consfinţind
cooperarea interstatală în lupta acerbă condusă
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pentru promovarea şi ocrotirea drepturilor
omului, elaborarea şi implementarea politicii de
securitate şi apărare comună, combaterea fermă
a infracţionalităţii transfrontaliere, ceea ce a
reprezentat un pas uriaş în îndeplinirea dezideratului
de consolidare a păcii şi ordinii sociale.
Idealul Uniunii Europene de ancorare în viaţa
societăţii a rolului central al omului şi a drepturilor
lui inviolabile şi inalienabile, precum şi respectarea
acestor drepturi, s-au inspirat atât din moştenirea
culturală religioasă şi umanistă a statelor europene,
cât şi din experienţele Consiliului Europei în
promovarea libertăţilor fundamentale, astfel încât,
la fel ca ţările ce o compun sau ca organizaţia
CE, Uniunea se bazează pe valorile respectării
demnităţii umane, democraţiei, egalităţii şi statului
de drept, încercând să ofere cetăţenilor săi un spaţiu
de libertate, securitate şi justiţie (…)20.
Beneficiul colaborării cu principalii actori
angrenaţi în misiuni şi operaţii de prezervare a
securităţii a fost înţeles în profunzime şi de UE,
care, prin dezvoltarea de alianţe strategice cu alte
organisme şi organizaţii internaţionale, transpuse
în declaraţii, acorduri sau convenţii, a devenit, la
rândul său, un fervent susţinător al stabilităţii, dar
şi un promotor al valorilor ocrotite prin acţiuni
militare colective, punând astfel în aplicare efectivă
principiile proclamate în Tratatul de la Lisabona,
prin care s-a impus şi conceptul de Politică de
Apărare şi Securitate Comună (PSAC).
În viziunea noii legi europene fundamentale,
implicarea UE în domeniul gestionării militare a
crizelor include dreptul de a recurge la acţiuni de
dezarmare, de a desfăşura misiuni umanitare şi
de evacuare, de a acorda asistenţă şi consiliere în
probleme militare, de a restabili pacea şi de a conduce
operaţii de stabilizare în perioada postconflictuală,
toate aceste prerogative fiindu-i conferite Uniunii în
considerarea rolului său substanţial în edificarea şi
protejarea securităţii europene, ca parte integrantă
a securităţii globale. În acest context, UE devine
un „pion” esenţial în jocurile de putere derulate
pe harta lumii, în care acţiunile militare trebuie
să îndeplinească atât o funcţie preventivă, cât
şi o funcţie combativ-constructivă, atunci când
interesele umanităţii o cer.
Sub aspect normativ, UE s-a preocupat, între
altele, de elaborarea Strategiei europene de securitate
din 12 decembrie 2003 (fondată pe contracararea
ameninţărilor, asigurarea securităţii vecinătăţilor
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sale, dezvoltarea unei ordini internaţionale bazate
pe multilateralism efectiv), dar şi de adoptarea
Strategiei UE contra proliferării armelor de
distrugere în masă din 2003 (stipulând importanţa
multilateralismului, necesitatea promovării unui
mediu regional şi internaţional stabil, cooperarea
strânsă cu parteneri-cheie); reglementarea
comerţului cu arme (implementată prin Decizia
2010/336/PESC din 14 iunie 2010 a Consiliului
Uniunii Europene); combaterea comerţului ilicit
cu arme de calibru mic şi armament uşor pe calea
aerului, prin adoptarea Strategiei Uniunii Europene
de combatere a acumulării ilicite şi a traficului
ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor
(SALW), precum şi de muniţie aferentă – Strategia
UE privind SALW din 2003 (în aplicarea cărora
s-a adoptat Decizia 2010/765/PESC a Consiliului
Uniunii Europene din 2 decembrie 2010);
controlarea exporturilor, transferului, serviciilor
de intermediere şi tranzitului produselor cu dublă
utilizare, prin edictarea Regulamentului Consiliului
UE nr. 428 din 5 mai 2009 (reglementându-se situaţia
bunurilor cu utilizare civilă şi militară, sub aspectul
procedurii şi condiţiilor de tranzacţionare).
Pentru atingerea obiectivului de întărire şi
de perfecţionare a capabilităţilor sale militare,
eforturile UE s-au manifestat de-a lungul evoluţiei
sale şi în plan instituţional, prin crearea Comitetului
Militar al Uniunii Europene21 (având atât funcţia
de forum pentru cooperare şi consultare militară a
statelor unionale în domeniul prevenirii conflictelor
şi managementul crizelor, cât şi funcţia de evaluare
a opţiunilor militare strategice, de consiliere şi
planificare a operaţiilor pe timp de criză) şi Agenţiei
Europene de Apărare22 (însărcinată cu dezvoltarea
capacităţii de apărare în situaţii de criză, promovarea
cooperării în domeniul armamentului, consolidarea
bazei industriale şi tehnologice, creşterea eficacităţii
cercetării şi tehnologiei) ori prin consacrarea instituţiei
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politică de securitate comună şi a unui
Serviciu european pentru acţiune externă,23 care au
sporit capacitatea Uniunii de a răspunde ameninţărilor
asupra securităţii cetăţenilor europeni.
Incursiunea noastră ştiinţifică în acţiunile
militare recente derulate de UE relevă faptul că
această comuniune de state îşi conştientizează
atributul de instrument eficace al securităţii şi
pune un accent deosebit pe respectarea principiului
supremaţiei dreptului, garantarea drepturilor
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omului, perfecţionarea capabilităţilor umane,
tehnice şi logistice şi profesionalizarea corpului
forţelor armate proprii, consolidarea sistemului de
apărare şi securitate colectivă, finanţarea acţiunilor
militare, îmbunătăţirea procedurilor de lucru în
teatrele de operaţii.
Operaţiunea EUFOR ALTHEA24 constituie un
exemplu elocvent de implicare a Uniunii Europene în
acţiunile actuale de menţinere a securităţii în Bosnia
şi Herţegovina, pentru a-i sprijini stabilizarea şi a-i
facilita integrarea europeană, ceea ce se traduce
prin suportul uman, material şi logistic acordat
forţelor militare naţionale în procesul de formare
şi instruire continuă, ţinând seama de imperativul
asigurării păcii în zona de Balcanilor de Vest, în
realizarea unuia dintre obiectivele fundamentale
ale Politicii de Apărare şi Securitate Comună:
prevenirea conflictelor.
Aportul militar al UE se dovedeşte la fel
de vizibil şi pe continentul african, unde statele
unionale au decis, în 2014, să lanseze Operaţiunea
militară EUFOR RCA25, a cărei dislocare a fost
aprobată prin Rezoluţia nr. 2.134 din 28 ianuarie
2014 a Consiliului de Securitate al ONU, pentru a
asigura un mediu stabil de securitate pe teritoriul
Republicii Central Africane, în zona Bangui,
astfel încât să se permită acordarea de ajutoare şi
asistenţă umanitară populaţiei civile supuse unui
regim auster de violenţă şi teroare.
Eforturile UE de sprijinire a păcii, de protejare
a populaţiei civile şi de reconstrucţie a statelor
africane confruntate cu un grad de infracţionalitate
extrem de ridicat s-au reflectat şi în alte misiuni
militare de mare anvergură pentru securitatea
regională: EUSEC RD Congo26 (axată pe susţinerea
autorităţilor congoleze în reconstrucţia armatei
naţionale şi crearea cadrului necesar redresării
economice şi sociale a statului), EUTM-Mali27
(implicată în acţiuni de sprijin pentru restaurarea
ordinii constituţionale şi democratice, susţinerea
autorităţilor statale în exercitarea suveranităţii asupra
teritoriului malian, combaterea crimei organizate şi
a actelor teroriste) şi EUTM Somalia28 (mandatată
cu antrenarea forţelor armate somaleze, protejarea
civililor, familiarizarea militarilor somalezi cu
normele de drept internaţional umanitar şi normele
de protecţie a drepturilor omului, furnizarea
consultanţei strategice şi activităţi de mentoring).
La fel ca şi NATO, UE se alătură acţiunilor
militare maritime angajate în zona Cornului Africii
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şi a Oceanului Indian, derulând în acest sens,
propriile sale operaţii şi misiuni militare, respectiv
EU NAVFOR Somalia – Operaţia Atalanta29
şi EUCAP Nestor30, care implică depistarea,
prevenirea şi reprimarea pirateriei şi a jafurilor
armate, protecţia navelor transportatoare de hrană,
monitorizarea activităţilor de pescuit, consolidarea
securităţii maritime, întărirea sistemului judiciar
sub aspectul procedurilor aplicate pentru cercetarea,
urmărirea, judecarea şi condamnarea persoanelor
găsite vinovate de comiterea de infracţiuni în
spaţiul maritim.
Pe lângă misiunile şi operaţiile militare
complexe desfăşurate de forţele UE la scară
planetară, Uniunea şi-a orientat priorităţile şi către
îndeplinirea unor misiuni civile aflate în plină
desfăşurare la ora actuală, ale căror obiective se
circumscriu conceptelor apărării şi securităţii
comune: EUBAM Libia31 (focalizată pe susţinerea
Libiei în perioada postconflict, prin transfer de
know-how, în scopul dezvoltării securităţii şi
managementul graniţelor terestre, maritime şi
aeriene); EUCAP Sahel Niger32 (concentrată pe
combaterea ameninţărilor la adresa securităţii,
terorismului, crimei organizate şi migraţiei
nelegale şi pe susţinerea securităţii energetice, prin
sprijinul acordat forţelor de securitate nigeriene în
instruirea şi dezvoltarea strategiilor operaţionale
şi a competenţelor tehnice); EUCAP Sahel Mali33
(mandatată cu sprijinirea statului malian în
instaurarea ordinii democratice şi constituţionale,
menţinerea durabilităţii păcii şi a autorităţii statale
pe întregul teritoriu, prin furnizarea de instruire şi
consiliere strategică); EULEX Kosovo34(constând
în acordarea de asistenţă autorităţilor kosovare în
implementarea principiului supremaţiei legii, cu
accent pe întărirea sistemului naţional judiciar şi
puterii judecătoreşti, prin monitorizare, mentorat
şi consultanţă); EUAM Ucraina35(abilitată cu
susţinerea autorităţilor ucrainene în elaborarea
strategiilor de securitate, reformarea sistemului
poliţienesc şi sistemului judiciar, acordarea de
consultanţă strategică, implementarea aplicării şi
garantării principiului supremaţiei legii); EUBAM
Moldova şi Ucraina36 (misiune cu caracter tehnic
şi consultativ, menită a sprijini, prin consiliere şi
instruire, reformarea sectorului vamal şi securizarea
graniţelor, îndeosebi a graniţei ucrainianomoldovene şi ucrainiano-transnistrene, prevenirea
şi depistarea actelor de contrabandă şi a traficului
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ilicit de mărfuri şi de fiinţe vii).
Misiunilor evocate anterior le-am putem
adăuga şi misiunile EUPOL Afganistan37 şi EUPOL
Copps/Palestinian Territories38 iniţiate de Uniunea
Europeană în vederea reformării sistemului
poliţienesc şi celui judiciar, în special, în sfera penală,
dezvoltarea infrastructurii de profesionalizare şi
instruire a poliţiştilor şi personalului de securitate
şi ordine publică, armonizarea legislaţiei interne
cu normele dreptului internaţional, asigurarea
garanţiilor pentru aplicarea principiului supremaţiei
legii şi respectarea drepturilor omului în teritoriile
afgane şi palestiniene profund afectate de criză şi
instabilitate.
Complexitatea acţiunilor UE în scopul
menţinerii păcii locale, regionale ori globale, ce
îmbracă inclusiv forma misiunilor militare şi civile,
ne demonstrează fără putinţă de tăgadă că conceptul
de apărare şi securitate comună reglementat prin
Tratatul de la Lisabona nu a rămas în stadiu pur
teoretic, ci s-a integrat perfect în realitatea faptică
a mediului actual de securitate aflat într-o continuă
dinamică, schimbare şi incertitudine.
OSCE în era securităţii – Situaţia
din Ucraina
Crearea OSCE în urma reformării fostei
Conferinţe pentru Securitate şi Cooperare în
Europa şi impunerea ei în decorul geopolitic şi
strategic al lumii moderne, alături de alte mari
organizaţii şi organisme internaţionale focalizate
pe menţinerea păcii globale, nu a condus doar la
însufleţirea „peisajului” securităţii, dar a încununat,
în egală măsură, diligenţele liderilor statali de a
contracara prin toate mijloacele, mecanismele şi
instrumentele, flagelurile care zdruncină temelia
stabilităţii globale, aducând o gravă şi iremediabilă
atingere drepturilor omului, principiilor dreptului
internaţional şi ordinii sociale.
Spre deosebire de subsistemul Consiliului
Europei, care abordează protecţia drepturilor
omului dintr-o perspectivă mai juridică, ori acela al
UE, care pune accentul pe instituţii şi mecanisme
supranaţionale, subsistemul OSCE, mai cuprinzător
sub aspectul numărului de state participante şi
cu implicaţii extraregionale (America de Nord,
Mediterana, Orientul Îndepărtat al Federaţiei Ruse),
are în vedere corelaţiile dintre securitate, cooperarea
economică şi libertăţile democratice, dezvoltând în
mod progresiv un mecanism original al dimensiunii
umane39. Activitatea sa este bazată pe conceptul de
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securitate comprehensivă, comună şi indivizibilă.
A promovat obiectivele civile ale drepturilor
omului, domnia legii, instituţiile democratice, presa
liberă, desfăşurarea de alegeri libere şi corecte şi
o guvernare bună; alături de aspectele politice şi
militare tradiţionale ale securităţii40.
Natura multidimensională şi extrem de complexă a activităţii acestei organizaţii internaţionale
ne face să înţelegem că prezervarea securităţii
constituie un obiectiv de maximă prioritate al
umanităţii, pentru îndeplinirea căruia statele
membre trebuie să se aşeze la masa tratativelor,
să depăşească barierele de ordin politic, social,
economic, cultural sau religios care le separă şi le
definesc profilul, să facă concesii reciproce şi să
înveţe din experienţele individuale ori comune,
pentru a găsi cele mai viabile soluţii, punând astfel
pe piedestalul suprem al valorilor, fiinţa umană,
cu toate drepturile şi libertăţile sale fundamentale.
Numai în acest mod, OSCE va deveni un real for
al dezbaterii şi deciziei colective, în care vocea
popoarelor unite se va face auzită, chiar şi de cei
pentru care conflictul reprezintă cuvântul de ordine.
De altfel, prin însăşi Strategia de la Maastricht41,
aliaţii organizaţiei au subliniat că slaba guvernare
şi omisiunea statelor de a asigura instituţii
democratice corespunzătoare şi funcţionale care
să promoveze stabilitatea, pot genera intensificarea
ameninţărilor42.
Tocmai de aceea, OSCE şi-a şlefuit de-a
lungul timpului propriile mecanisme de menţinere
a securităţii, acţiunile sale fiind dintre cele mai
variate, extinzându-se din sfera politică, orientată
pe promovarea principiilor bunei guvernări
şi regulilor democraţiei, în cea militară şi de
securitate, materializându-se prin operaţii şi
misiuni de control a traficului cu arme şi muniţii,
securizarea graniţelor şi reformarea sistemului
vamal, prevenirea şi soluţionarea conflictelor,
reformarea sistemului militar şi nu în ultimul
rând, în sfera juridică, unde organizaţia militează
fervent pentru aplicarea principiului supremaţiei
legii, protejarea drepturilor omului, combaterea
terorismului şi traficului de persoane, respectarea
libertăţilor jurnalistice, drepturilor minorităţilor
şi principiului nediscriminării. Dacă adăugăm la
acestea şi implicarea OSCE în protecţia mediului
şi a educaţiei, ne putem da seama de capacitatea
polivalentă a acestui organism internaţional de a
contribui la prezervarea securităţii.
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Cercetarea activităţii OSCE din ultima perioadă
ne arată că conceptul de securitate cuprinzătoare
este mai actual decât oricând în viziunea naţiunilor
membre, pentru care conflictul nu reprezintă o
piesă de teatru la care asistă ca simpli spectatori, ci
o realitate palpabilă şi incontestabilă căreia trebuie
să i se adapteze permanent.
Şi poate că cel mai ilustrativ exemplu
al prezentului este conflictul din Ucraina, în
aplanarea căruia OSCE s-a implicat substanţial şi
necondiţionat, pornind de la premisa că rezolvarea
diplomatică s-ar dovedi cheia succesului, sens în
care s-au derulat mai multe întrevederi şi negocieri
atât la nivel prezidenţial, cât şi la nivel ministerial,
cu participarea unor diplomaţi experimentaţi în
dezamorsarea conflictelor, rezultatul medierii
constând în semnarea Protocolului de la Minsk
din 5 septembrie 2014 urmat de un memorandum
de implementare convenit de reprezentanţii
Grupului de Contact Trilateral privind Ucraina
(format din Rusia, Ucraina şi OSCE) şi de liderii
autoproclamatelor state Donetsk şi Lugansk, în
scopul încetării violenţelor din regiunea ucraineană
Donbass. Între cele 12 puncte ale Protocolului
specificat s-au numărat asigurarea monitorizării
permanente a graniţei ucrainiano-ruseşti, crearea
unor zone de securitate în regiunile de graniţă dintre
cele două state, precum şi retragerea din Ucraina a
grupurilor armate nelegale, echipamentului militar,
precum şi a luptătorilor şi mercenarilor (pct. 4 şi 10
din Protocol).
Pe de altă parte, situaţia din Ucraina a format şi
formează inclusiv la ora actuală obiectul Misiunii
Speciale de Monitorizare a OSCE43 începută la
21 martie 2014 şi îndeplinită prin intermediul a
250 de observatori, care colectează informaţii
relevante şi raportează periodic faptele constatate,
implicându-se şi în acţiuni de mediere între părţile
aflate în conflict pentru normalizarea relaţiilor şi
detensionarea diferendelor apărute şi semnalând
repetat insecuritatea permanentă la care sunt expuşi
şi imposibilitatea de a pătrunde pe teritoriul Crimeei.
O dovadă a vigilenţei reprezentanţilor OSCE în
monitorizarea securităţii din această regiune o
reprezintă adoptarea de către Consiliul Permanent
al organizaţiei a unei Declaraţii din 18 iulie 2014, în
urma prăbuşirii avionului Malaysia Airlines Flight
MH17 în Ucraina, declaraţie prin care naţiunile aliate
au solicitat securizarea accesului reprezentanţilor
OSCE şi ai altor organisme internaţionale în zona
205

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“

impactului şi în regiunile din proximitate, păstrarea
intactă a urmelor accidentului şi a rămăşiţelor
umane şi materiale aflate la faţa locului şi au
sprijinit efectuarea unei investigaţii internaţionale
transparente şi independente, în coordonare cu
Organizaţia Internaţională de Aviaţie Civilă şi
experţi judiciari şi tehnici. Misiunea specială de
observare a situaţiei din Ucraina se derulează în
paralel cu misiunea OSCE de monitorizare a celor
două puncte de control aflate la graniţa Rusiei cu
Ucraina (Gukovo şi Donetsk), la invitaţia Federaţiei
Ruse, pentru a se verifica atât gradul de risc la
adresa securităţii locale, cât şi intrările şi ieşirile
derulate între teritoriile celor două state.
Asumându-şi pe deplin atribuţiile şi rolul său
în asigurarea securităţii, OSCE s-a implicat şi în
acţiuni militare de control pe teritoriul Ucrainei,
astfel de misiuni derulându-se în perioada martiemai 2014, în baza Documentului de la Viena
din 2011, prin observatori şi inspectori militari
din ţări membre OSCE, între care şi România,
având ca sarcină, verificarea aspectelor militare
privitoare la securitate în arealul monitorizat. De
altfel, în cadrul dezbaterilor purtate cu privire la
criza ucraineană, înşişi reprezentanţii militari ai
statelor aparţinând OSCE au reamintit importanţa
respectării Codului de conduită privind aspectele
politico-militare ale securităţii din 1994, arătând
că după douăzeci de ani de la adoptarea sa, actul
menţionat a redobândit o nedorită „actualitate”
în timpul conflictului din Ucraina şi au rechemat
comunitatea ţărilor aliate să îşi continue eforturile
constante pentru consolidarea prevederilor sale şi
să faciliteze construcţia securităţii şi încrederii în
regiunile aflate sub ocrotirea OSCE şi dincolo de
acestea44.
Prin prisma competenţelor ce îi sunt conferite,
OSCE s-a preocupat şi de monitorizarea situaţiei
respectării drepturilor omului pe teritoriul
ucrainian, prin misiunea organizată în perioada
martie-mai 2014 în mai multe oraşe şi regiuni
expuse conflictualităţii, sub tutela Biroului pentru
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului şi
Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale.
La finalul misiunii s-a adoptat Raportul Biroului
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului
din cadrul OSCE din 12 mai 2014, în care s-au
consemnat grave încălcări ale drepturilor şi
libertăţilor fundamentale individuale, precum
crima şi agresiunile fizice, intimidarea victimelor
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ori dispariţiile forţate, dar şi faptul că efectul crizei
din Ucraina s-a răsfrânt şi asupra minorităţii tătare
şi ucrainene din Crimeea, constând în special, în
interzicerea folosirii limbii materne, ceea ce a
generat o stare perpetuă de tensiune şi a alterat
relaţiile interetnice.
Recomandările OSCE45 s-au adresat mai întâi
autorităţilor ucrainene, cărora li s-a solicitat să ia
măsuri imediate pentru respectarea drepturilor
omului şi celor aparţinând minorităţilor, pentru a
asigura anchetarea promptă, imediată şi efectivă a
infracţiunilor, plasarea forţelor armate sub control
democratic şi atragerea răspunderii pentru acţiuni
militare ilicite, armonizarea legislaţiei existente
cu cea internaţională şi adoptarea unor legi noi,
conforme dreptului internaţional. Statului ucrainian
i s-a recomandat să implementeze în legislaţia
sa, toate recomandările privitoare la drepturile
minorităţilor decurgând din mecanismele de
protecţie ale ONU, OSCE şi Consiliul Europei,
să îşi revizuiască propria legislaţie în vederea
garantării drepturilor minorităţilor, să adopte
politici şi strategii pe termen lung care să permită
integrarea internaţională, să asigure transparenţa
şi participarea celor interesaţi în verificarea
progreselor făcute cu privire la minorităţi.
Pe de altă parte, prin acelaşi raport, OSCE s-a
adresat în mod direct şi autorităţilor ce exercită
controlul de facto al Peninsulei Crimeea, cărora
li s-a recomandat să acorde prioritate maximă
garantării drepturilor omului şi drepturilor
minorităţilor, să acţioneze urgent pentru a asigura
drepturile minorităţilor, îndeosebi celor aparţinând
comunităţii tătare şi ucrainene aflate în zonă şi
contactele personale între membrii familiilor
separate în cele două teritorii, să faciliteze dreptul la
rezidenţă a persoanelor aflate în Crimeea, să elimine
discriminările aplicate rezidenţilor din Crimeea, să
permită observatorilor interni şi internaţionali să
monitorizeze situaţia minorităţilor din peninsulă.
Se observă că OSCE nu rămâne în pasivitate, ci
dimpotrivă, veghează atent la respectarea dreptului
şi a valorilor pe care acesta le ocroteşte, pornind de
la premisa că securitatea nu poate exista fără ordine
juridică, cum nici dreptul nu se poate aplica eficient
decât în condiţii de securitate deplină.
Sunt principii pe care liderii responsabili de
criza din Ucraina ar trebui să le înveţe, să le respecte
şi să le pună în practică, înţelegând că pacea este
singura cale spre progresul şi stabilitatea omenirii.
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NOTE:
1 Art. 1 din Carta Naţiunilor Unite semnată la San
Francisco, la 26 iunie 1945.
2 M.M. Neag (coordonator), ş.a., Securitatea umană
în conflictele şi crizele internaţionale, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010, p. 287.
3 C.S. Gray, Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale
– O introducere în istoria strategică, Editura Polirom, Iaşi,
2010, p. 317.
4 Raportul A/HRC/25/63 prezintă şi violări ale
drepturilor şi libertăţilor fundamentale rezultate din detenţia
arbitrară, aplicarea torturii şi executarea pedepselor (par. 5663) comise de forţe poliţieneşti şi de securitate exonerate
de orice răspundere, cât şi comiterea de crime împotriva
umanităţii, sub forma exterminării, uciderii, aplicării torturii,
încarcerării, violului, avortului forţat, persecutării pe criterii
politice, rasiale sau de sex, dispariţiei forţate a persoanelor,
precum şi provocarea cu ştiinţă a înfometării prelungite (par.
74-79).
5 Grupuri antiguvernamentale, Statul Islamic al Irakului
şi Al-Sham (ISIS), grupuri de protecţie a kurzilor (YPG).
6 Raportul consemnează, între altele, comiterea de
violări în rândul civililor şi a noncombatanţilor (masacre şi
alte forme de ucidere ilegală, luarea de ostatici, tortură şi rele
tratamente) ori încălcări comise în timpul ostilităţilor (atacuri
nelegale sau folosirea de arme ilicite).
7 Decizia Curţii din 16 aprilie 2013.
8 Decizia Curţii din 27 ianuarie 2014.
9 Cauzele menţionate se află pe rolul Curţii. La data
de 24 aprilie 2014, Insulele Marshall au acţionat în justiţie
Pakistan, India, Regatul Unit şi Irlanda de Nord în faţa CIJ,
reclamând omisiunea statelor pârâte de a înceta experienţele
cu arme nucleare şi dezarmarea nucleară, soluţionarea acestor
cauze fiind estimată în 2015.
10 Mecanismul a devenit funcţional din data de 1 iulie
2012 pentru Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda
şi respectiv din data de 1 iulie 2013 pentru Tribunalul Penal
Internaţional pentru fosta Iugoslavia.
11 A se vedea în acest sens, P. Klein, Forţele armate
multinaţionale, în Securitatea internaţională şi Forţele
Armate, J. Callaghan şi F. Kernic, coord., Editura Tritonic,
Bucureşti, 2004, pp. 212-213.
12 H. Kissinger, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti,
2007, p. 716.
13 G.C. Maior, Incertitudine. Gândire strategică şi
relaţii internaţionale în secolul XXI, Editura RAO, Bucureşti,
2009, p. 160.
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14 Creată de Naţiunile Unite în 2001, International
Security Assistance Force (ISAF) se află sub coordonarea
NATO din 2003, fiind susţinută de 48 de naţiuni în septembrie
2014.
15 Trupele NATO totalizând iniţial 50.000 de militari
au fost dislocate în Kosovo la 12 iunie 1999, în 2014
cuantificând 5.000 de militari.
16 Misiunea NATO din Somalia a început în 2007,
suportul acordat în spaţiul aerian şi maritim fiind autorizat şi
în prezent de Consiliul Nord-Atlantic (NAC).
17 Începută în 6 octombrie 2001, Operaţiunea Active
Endeavour avea în 2014 cele patru atribuţii conferite prin
mandatul reglementat de Strategia Maritimă a Alianţei
(Alliance Maritime Strategy) din 2011: descurajarea şi
apărarea colectivă, managementul crizelor, securitatea prin
cooperare, securitatea maritimă.
18 Operaţiunea Ocean Shield demarată în august
2009 a urmat celor două operaţiuni anterioare ale NATO din
2008-2009, Operation Allied Provider şi Operation Allied
Protector, mandatul său fiind extins până la finalul anului
2016.
19 Politica NATO din 2014 în domeniul cyberterorismului a fost precedată de alte două politici adoptate
anterior de Alianţa Nord-Atlantică în acest domeniu, prima în
ianuarie 2008, iar cea de-a doua, în iunie 2011.
20 I. Dragoman, Dreptul european al drepturilor
omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2009, pp. 254-255.
21 Înfiinţat prin Decizia Consiliului din 22 ianuarie
2001.
22 Creată prin Acţiunea Comună 2004/551/PESC din
12 iulie 2004 a Consiliului Uniunii Europene.
23 Bazele acestor instituţii au fost puse prin Tratatul de
la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
24 Aprobată prin Acţiunea Comună a Consiliului UE nr.
2004/570/CFSP din 12 iulie 2004 şi începută la 2 decembrie
2004, operaţiunea se continuă şi în prezent sub comandă
şi control reunite împreună cu ONU, potrivit Rezoluţiei
Consiliului de Securitate ONU nr. 2.123/2013, derulându-se
cu sprijinul capabilităţilor şi echipamentelor furnizate de
NATO, în baza Acordurilor „Berlin Plus”.
25 Mandatul EUFOR RCA a fost prelungit până la 15
martie 2015 prin Decizia Consiliului UE nr. 2014/775/CFSP
din 7 noiembrie 2014.
26 Misiunea a fost dislocată în Congo în iunie 2005,
fiind extinsă până la 30 iunie 2015.
27 Declanşată în 18 februarie 2013, misiunea reuneşte
în prezent 23 de state membre, între care şi România.
28 Lansată la 10 aprilie 2010, mandatul misiunii a fost
prelungit până în martie 2015.
29 Mandatul UE în Somalia a început în 2008, fiind
prelungit până în decembrie 2014.
30 Demarată în 2012, misiunea urmăreşte consolidarea
capacităţii maritime pentru cinci ţări: Djibouti, Kenya,
Somalia, Seychelles şi Tanzania.
31 Misiunea UE în Libia a fost aprobată de către
Consiliul UE la 22 mai 2013.
32 Mandatul misiunii a debutat în urma Deciziei
Consiliului UE nr. 2012/392/CFSP din 16 iulie 2012, fiind
extins prin Decizia nr. 2014/482/CFSP din 22 iulie 2014.
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33 Misiunea înfiinţată de Consiliul UE la 15 aprilie
2014 se integrează în conceptul de abordare cuprinzătoare a
securităţii promovat de UE în zona Sahel, alături de Misiunea
EUCAP Sahel Niger.
34 Apreciată drept cea mai amplă misiune civilă
desfăşurată de UE, misiunea a fost lansată în 2008, sub
auspiciile Deciziei Consiliului de Securitate ONU nr.
1244/1999 privind rezolvarea crizei din Kosovo.
35 Misiunea a fost înfiinţată de Consiliul Uniunii
Europene la 22 iulie 2014.
36 Misiunea a debutat în noiembrie 2005, în urma
scrisorii comune adresate UE de Preşedinţii Ucrainei şi
Moldovei, fiind prelungită succesiv de trei ori, mandatul
actual expirând la data de 30 noiembrie 2015.
37 Misiunea începută în 2007 a fost extinsă până în
31 decembrie 2014, cooperând cu ISAF aflat sub conducerea
NATO.
38 Iniţiată în 2005, mandatul său a fost prelungit până
la 30 iunie 2015.
39 I. Dragoman, Protecţia juridică a drepturilor
omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2008, p. 159.
40 P. Duţă, Scenarii ale cooperării Consiliului de
Securitate cu organizaţiile regionale, în Volumul Sesiunii
Anuale internaţionale de comunicări ştiinţifice „Politici şi
Strategii în gestionarea conflictualităţii”, volumul IV, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008,
p. 197.
41 Adoptată în cadrul Adunării Consiliului Ministerial
al OSCE desfăşurat în perioada 1-2 decembrie 2003.
42 Pentru amănunte, OSCE Secretariat. Conflict
Prevention. Centre Operations Service, The OCE Concept of
Comprehensive and Co-operative Security, pp. 11-12, Viena,
2009.
43 Mandatul misiunii a fost extins până în martie 2015.
44 Aspecte reflectate în discursul gl.lt. Aldo C.
Schellenberg, Comandantul Forţelor Armate Aeriene
Elveţiene cu ocazia celei de-a douăzecea aniversări a Codului
desfăşurate în iulie 2014 la Viena.
45 A se vedea în detaliu, pp. 122-125 din Raport.
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