RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI

DIPLOMAÞIE
- între teorie ºi practicã -

ELENA CHIRIÞÃ

„O cãlãtorie de o mie de mile începe cu primul pas.”
Lao-Zi (570 – 490 î. Ch.), filozof chinez

2

RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI DIPLOMAÞIE

ELENA CHIRIÞÃ

RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI

DIPLOMAÞIE
- între teorie ºi practicã -

EDITURA UNIVERSITARÃ
Bucureºti
3

ELENA CHIRIÞÃ
Redactor: Gheorghe Iovan
Tehnoredactor: Ameluþa Viºan
Coperta: Monica Balaban

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusã de Consiliul
Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria
editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
CHIRIÞÃ, ELENA
Relaþii internaþionale ºi diplomaþie între teorie ºi practicã / Elena
Chiriþã. - Bucureºti : Editura Universitarã, 2016
ISBN 978-606-28-0425-1
327(100)

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062804251

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã lucrare nu poate
fi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare

Copyright © 2016
Editura Universitarã
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE
comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti
www.editurauniversitara.ro

4

RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI DIPLOMAÞIE

CUPRINS

Prefaþã....................................................................................................

7

Capitolul I
Politica externã. Relaþii internaþionale ...............................................

11

Capitolul II
Geopolitica ºi geostrategia în relaþiile internaþionale ........................

73

Capitolul III
Globalizarea ºi statul ............................................................................

83

Capitolul IV
Relaþii diplomatice. Diplomaþia ca profesie de stat ..........................

95

Capitolul V
Misiunea diplomaticã. Membrii corpului diplomatic ºi consular .... 121
Capitolul VI
Documente ºi corespondenþã diplomaticã ......................................... 159
Capitolul VII
Circulaþia persoanelor. Cooperare juridicã internaþionalã .............. 173
Capitolul VIII
Protecþie diplomaticã ºi consularã ...................................................... 185
Capitolul IX
Limbaj diplomatic ºi comunicare publicã .......................................... 197
Capitolul X
Imunitãþi ºi privilegii ............................................................................ 205
Capitolul XI
Cariera diplomaticã. Formarea profesionalã .................................... 225
Capitolul XII
Uzanþe de protocol instituþional .......................................................... 239
Bibliografie ............................................................................................ 259
5

ELENA CHIRIÞÃ

„Nu este nevoie sã ai multe cãrþi, ci sã ai cãrþi bune.”
Seneca
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PREFAÞÃ

Tema diplomaþiei ºi a relaþiilor internaþionale, în general, a reprezentat
unul dintre subiectele abordate în ultimii ani, dovedind interesul publicului,
dar ºi al specialiºtilor pentru înþelegerea modului în care funcþioneazã sistemul
diplomatic în perioada modernã ºi rolul sãu special în promovarea politicii
externe a României. În acest peisaj bogat în apariþii editoriale, cartea doamnei
Elena Chiriþã, intitulatã „Relaþii Internaþionale ºi Diplomaþie - între teorie ºi
practicã” constituie un adevãrat eveniment editorial. Aceasta se datoreazã
faptului cã autoarea îmbinã trei calitãþi. Este în primul rând un jurnalist
profesionist cu o bogatã activitate, specializatã într-o mãsurã însemnatã pe
domeniul relaþiilor internaþionale ºi diplomaþiei, exercitatã atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. În al doilea rând, este o cercetãtoare cunoscutã a domeniului ºi
autoarea unor cãrþi cum ar fi: „Puterea Imaginii în Relaþiile Publice. Norme de
protocol ºi comunicare eficientã”, „Diplomaþi în jurul lumii”, „Cum vorbim în
public. Exerciþii de oratorie” sau „Politicã ºi Diplomaþie”. În al treilea rând,
autoarea are ºi o experienþã diplomaticã în activitatea practicã; în calitatea sa
de soþie de ambasador în Venezuela ºi excelentã vorbitoare de limba spaniolã,
s-a implicat în activitãþile curente ale misiunii diplomatice. În plus, a fost
acreditatã ºi a participat la o serie de reuniuni internaþionale organizate de
Programul Naþiunilor Unite pentru Mediul Înconjurãtor, Programul Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare, Organizaþia pentru Agriculturã ºi Alimentaþie sau
Agenþia Internaþionalã pentru Energia Atomicã. La toate acestea se adaugã ºi
numeroasele proiecte editoriale de diplomaþie publicã pe care le-a iniþiat în
calitate de jurnalist la ziarul România Liberã, unde a coordonat publicaþia
„Girueta Diplomaticã”, precum ºi colaborarea cu revista „Clipa” din California,
ziarul „Vocea Ta” din Nürnberg sau cu „Radio România Actualitãþi” ºi „Radio
Naþional Venezuela”. Ca recunoaºtere publicã a activitãþii sale de scriitoare,
Uniunea Zariºtilor Profesioniºti din România i-a conferit Premiul de Excelenþã
pentru volumul „Holocaust - Destine la rãscruce”, în anul 2013.
Activitatea de ziarist, de cercetãtor ºi de participant activ la viaþa
diplomaticã se reflectã pe deplin în cartea pe care o prezintã cititorilor interesaþi
7
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de relaþiile internaþionale, în general, dar ºi de instrumentele pe care diplomaþia
le foloseºte în activitatea sa practicã. Nu este un manual de diplomaþie, dar
conþine suficiente informaþii pentru cei interesaþi, cum ar fi, de exemplu,
deosebirea dintre diplomaþia bilateralã ºi diplomaþia multilateralã, diplomaþia
prin organizaþii ºi conferinþe internaþionale, diplomaþia la nivel înalt, istoricul
diplomaþiei, organizarea ºi funcþionarea corpului diplomatic, rolul ambasadelor
ca instituþii de reprezentare a statelor ºi de protecþie a intereselor lor, ca ºi a
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor din statele reprezentate. La aceste teme de
ordin general care privesc diplomaþia, se adaugã o serie de capitole care prezintã
o importanþã practicã în activitatea diplomaticã, cum ar fi: cariera diplomaticã,
informaþiile clasificate ºi protecþia acestora, instituþia azilului în dreptul
internaþional cu prezentarea specificului latino-american, singura zonã în care
existã ºi este respectat azilul diplomatic, respectiv refugierea unor persoane
sau mai degrabã personalitãþi în sediul unei ambasade sau privilegiile ºi
imunitãþile diplomatice.
Datã fiind experienþa sa profesionalã ca ziaristã, dar ºi personalã în calitate
de membru al corpului diplomatic românesc, autoarea prezintã în mod articulat
ºi bine documentat câteva teme importante pentru activitatea diplomaticã, dar
ºi în viaþa de zi cu zi, cum ar fi: limbajul diplomatic ºi comunicarea publicã,
uzanþele de protocol instituþional care pot fi o sursã de inspiraþie ºi în viaþa
socialã, în general, sau de etichetã socialã, inclusiv o interesantã descriere a
unor obiceiuri ºi superstiþii de care trebuie sã se þinã cont în activitatea
diplomaticã, dar ºi în relaþiile sociale, în general.
O altã faþetã a cãrþii este aceea de a prezenta publicului larg o serie de
evenimente importante sau chiar cruciale pentru relaþiile internaþionale care
au avut efecte ºi asupra þãrii noastre. În afarã de analiza autoarei, lucrarea
include citate memorabile ºi fotografii care ilustreazã textul.
Ambasador Teodor Meleºcanu
Ministru de Externe (1992-1996; 2014)
Bucureºti, 2016
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NOTÃ DIN PARTEA AUTOAREI

Motto:
„Nu citi pentru a contrazice ºi combate,
nici pentru a gãsi ceva pe care sã-l
critici ºi de care sã vorbeºti de rãu, ci
pentru a cântãri ºi cerceta.”
Francis Bacon, filosof englez

Cartea mea nu avanseazã teorii noi în materie de relaþii internaþionale

ºi diplomaþie; noutatea constã însã în modul pragmatic în care sunt abordate
noþiunile teoretice, unele existente de secole. Mi-am propus sã îmbin, pe
înþelesul publicului larg, teoria cu exemplele practice.
O atenþie deosebitã am acordat-o tehnicilor ºi instrumentelor utilizate
în politica externã, în relaþiile internaþionale, în activitatea diplomaticã ºi
consularã. Diplomaþia Vaticanului este o altã temã de maxim interes care nu
putea sã lipseascã din acest volum. În contextul marilor frãmântãri politice ºi
globalizãrii de secol XXI, mai mult ca niciodatã, Sfântul Scaun poate juca
rolul principal în soluþionarea paºnicã a diferendelor dintre state.
Lucrarea este structuratã tematic, ºi nu în ordinea cronologicã a
diferitelor curente de gândire. O simplã parcurgere a titlurilor enumerate în
cuprins vã va oferi posibilitatea de a avea o primã viziune asupra conþinutului.
Într-o lume în continuã transformare politicã ºi economicã, o lume în
care nici ameninþãrile militare nu lipsesc, activitatea în domeniul relaþiilor
internaþionale devine din ce în ce mai intensã ºi necesitã resurse umane bine
pregãtite, actori cu multe calitãþi. Actorii prezenþi pe scena politicii
internaþionale nu sunt doar ºefii de state ºi ambasadorii, aºa cum s-a crezut
multã vreme. Dupã cãderea Cortinei de Fier, la nivel mondial, organizaþii
interguvernamentale ºi neguvernamentale, instituþii publice ºi private,
9
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corporaþii multinaþionale ºi companii naþionale se afirmã din ce în ce mai
mult ca o nouã paradigmã în relaþiile dintre state, conducând, aºa cum era de
aºteptat, la creºterea interesului pentru o carierã în domeniul relaþiilor
internaþionale, opþiune manifestatã nu doar de cãtre absolvenþii facultãþilor
de ºtiinþe politice ºi relaþii internaþionale, ci ºi de alte categorii de vârstã ºi
profesii.
În diplomaþie sau în oricare alt domeniu tangibil cu politica externã ºi
relaþiile internaþionale, activitatea nu trebuie sã se facã „dupã ureche”; aici
este nevoie de viziune, de formare continuã, de perseverenþã, de multe
cunoºtinþe teoretice, dar ºi de foarte multe abilitãþi pentru a stãpâni arta
dialogului, a negocierii în contextul intensificãrii procesului de globalizare
economicã, politicã ºi culturalã. De aceea, am apreciat util ca un capitol din
aceastã carte sã fie dedicat pregãtirii profesionale în cariera diplomaticã.
Pentru elaborarea acestei cãrþi, am îmbinat cunoºtinþele mele teoretice
ºi experienþa practicã cu sinteza conceptelor prezentate în literatura de
specialitate naþionalã ºi internaþionalã.

MULÞUMIRI
Pentru onoarea pe care mi-a fãcut-o de a-mi prefaþa aceastã lucrare,
îmi exprim deplina gratitudine faþã de Excelenþa Sa, Dl. Ministru Teodor
Meleºcanu, diplomat de referinþã, recunoscut pentru activitatea sa pe plan
naþional ºi internaþional.
Prezentarea diplomaþiei pontificale în aceastã carte nu ar fi fost posibilã
fãrã ajutorul preþios pe care mi l-a acordat cu multã generozitate Excelenþa
Sa Monseñor Javier Francisco-Lozano - Nunþiu Papal ºi Decan al Corpului
Diplomatic la Bucureºti (2007 – 2015).
De asemenea, pentru colaborarea excepþionalã ºi respectul deosebit
manifestat faþã de autori, aº vrea sã adresez mulþumiri Editurii Universitare.
Elena Chiriþã
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CAPITOLUL I
POLITICA EXTERNÃ. RELAÞII INTERNAÞIONALE

„Omul politic trebuie sã fie capabil sã prevadã ceea ce s-ar putea
întâmpla mâine, luna viitoare ºi în anul care va urma, ºi sã explice, dupã
aceea, de ce nu s-a întâmplat.”
Winston Churchill
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„Lumea nu este în pericol din cauza oamenilor rãi, ci din
cauza celor care permit rãutãþile.”
Albert Einstein
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Politica externã. Relaþii internaþionale

„Nu dau dreptul nimãnui din afarã sã se amestece în treburile noastre
lãuntrice; cer, dimpotrivã, ca directivele politicii noastre interne sã fie pur
româneºti. Cu aceastã concepþie ºi în acest spirit am condus politica externã
a þãrii ºi afirm cã i-am asigurat o independenþã, cu privire la înrâuririle din
afarã (…).” Nicolae Titulescu
Definiþii. Concepte
Politica externã este totalitatea metodelor ºi mijloacelor pe care le
foloseºte un stat în vederea atingerii anumitor obiective pe plan internaþional.
(DEX / 2009). Este politica unui stat referitoare la relaþiile ºi tratatele
internaþionale. Politica externã, reflectatã în tratate ºi convenþii, reprezintã
strategia guvernelor pentru realizarea obiectivelor propuse de cãtre ºefi de stat
ºi de guvern. O definiþie pentru politica externã a fost ºi, probabil, va rãmâne
pentru multã vreme o temã de cercetare, de dezbatere, pentru istorici, filosofi,
analiºti sau profesori de ºtiinþe politice. Dar, indiferent de autor, în bibliografia
existentã pe aceastã temã nu se constatã diferenþe majore de sens în definirea
politicii externe.
Politica externã, declara, la 1888, în plenul Adunãrii Deputaþilor, ministrul
român al Afacerilor Strãine, Petre P. Carp, nu este o chestiune de discuþii
parlamentare, cãci ea nu aparþine þãrii, ci Regelui. „Politica externã trebuie sã
aibã un þel bine definit, bine stabilit ºi o continuitate ce stã la adãpostul
fluctuaþiilor politice de partid ºi aceastã continuitate o reprezintã Coroana.
Iar orice amestec în domeniul afacerilor strãine îl nemulþumeºte pe Carol I.
care se va mânia pe Take Ionescu în momentul în care acesta „ºi-a luat
asupra-ºi hotãrârea ca politica externã a þãrii sã fie nu a Regelui, ci a partidelor
politice”.1
1

Daniel. Cain, Lumea diplomaticã la început de secol XX (I); articol publicat în Ziarul Financiar,
26.05.2011/ http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/lumea-diplomatica-la-inceput-de-secolxx-i-de-daniel-cain-8287230
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Rolul ºi atribuþiile instituþiilor statului în politica externã
Succesele sau insuccesele politicii externe sunt rezultatul unei multitudini
de factori ºi depind de decizii individuale, de tipul de societate ºi de guvernul
aflat la putere, precum ºi de contextul internaþional.
Preºedintele României
Preºedintele României reprezintã statul român ºi este garantul
independenþei naþionale, al unitãþii ºi al integritãþii teritoriale a þãrii. Funcþia
de reprezentare o au toþi ºefii de stat (preºedinþi sau regi). Preºedintele
României vegheazã la respectarea Constituþiei ºi la buna funcþionare a
autoritãþilor publice. În acest scop, preºedintele exercitã funcþia de mediere
între puterile statului, precum ºi între stat ºi societate. (Articolul 80 - Constituþia
României)
Atribuþii în domeniul politicii externe
Constituþia României. Capitolul II / Art. 91
(1) Preºedintele încheie tratate internaþionale în numele României,
negociate de Guvern, ºi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen
rezonabil. Celelalte tratate ºi acorduri internaþionale se încheie, se aprobã sau
se ratificã potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Preºedintele, la propunerea Guvernului, acrediteazã ºi recheamã
reprezentanþii diplomatici ai României ºi aprobã înfiinþarea, desfiinþarea sau
schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
(3) Reprezentanþii diplomatici ai altor state sunt acreditaþi pe lângã
Preºedintele României.
Art. 92, care stabileºte atribuþiile preºedintelui României în domeniul
apãrãrii þãrii, conferã, de asemenea, unele prerogative de politicã externã.
Guvernul
Spiritul ºi litera Constituþiei aratã cã politica externã a þãrii este atributul
guvernului, iar politica externã a guvernului se stabileºte prin Programul de
14
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guvernare aprobat de Parlament. Articolul 102, aliniatul 1: „Guvernul, potrivit
programului sãu de guvernare acceptat de Parlament, asigurã realizarea politicii
interne ºi externe a þãrii ºi exercitã conducerea generalã a administraþiei publice.
„Rolul Guvernului în politica externã este unul mai degrabã tehnic, de execuþie,
aºadar, unul derivat, ºi nu originar, cum este cel al preºedintelui României,
menþioneazã Curtea Constituþionalã a României în motivarea deciziei din 26
septembrie prin care a constatat cã sunt neconstituþionale dispoziþiile art. 3,
art. 18 ºi art.19 din Legea privind cooperarea între Parlament ºi Guvern în
domeniul afacerilor europene.
Extras din Programul de Guvernare al României (2005-2008)
Politica externã:
Relaþii bilaterale
• consolidarea prioritarã a relaþiilor cu þãrile Uniunii Europene ºi SUA;
• dezvoltarea cooperãrii economice, tehnico-ºtiinþifice ºi culturale cu
China, spaþiul vest-balcanic, Asia Centralã, Orientul Mijlociu ºi þãrile
Americii Latine;
• consolidarea ºi extinderea relaþiilor de cooperare cu Sfântul Scaun,
Israel ºi Japonia.
Relaþii multilaterale
• integrarea României în Uniunea Europeanã;
• consolidarea poziþiei României în cadrul NATO;
• implicarea diplomaþiei româneºti în restructurarea sistemului
internaþional de securitate, cooperare economicã ºi adaptarea normelor
ºi principiilor de drept internaþional la evoluþiile determinate de procesul
globalizãrii;
• sprijinirea Curþii Internaþionale de Justiþie, a Curþii Penale
Internaþionale, precum ºi a Curþii Europene a Drepturilor Omului.
Buna vecinãtate ºi cooperarea regionalã
• promovarea relaþiilor cu Republica Moldova;
• protejarea intereselor României ºi ale UE în spaþiul sud-est european;
• cooperarea în cadrul proiectului SEECP.
15
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Parlamentul
„Sunteþi, domnilor, reprezentanþii unui popor care este mândru ºi poate
fi mândru de trecutul sãu, ºi care trebuie sã aibã mare încredere în viitorul
sãu. Nu scãdeþi rolul pe care el trebuie sã-l aibã în lume; fiþi cât de modeºti
pentru persoana dumneavoastrã, nu fiþi modeºti pentru poporul pe care îl
reprezentaþi.” Ion Brãtianu
Atribuþiile Parlamentului României în domeniul politicii externe:
• Ratificarea tratatelor, convenþiilor ºi altor instrumente internaþionale
la care aderã România (art. 91, alin. 1 din Constituþia României. Legea 590
din 2003, art. 19).
• Audierea persoanelor propuse sã fie numite în funcþia de ambasador
al României în strãinãtate, în urma cãreia dã un aviz consultativ.
• Dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state ºi
ale organismelor parlamentare internaþionale.
Atribuþiile pentru îndeplinirea obiectivelor de politicã externã revin
comisiilor de politicã externã de la Senat ºi Camera Deputaþilor (art. 61 alin.
(4) ºi (5) din Constituþia României). Comisiile planificã, coordoneazã ºi rãspund
de buna desfãºurare a activitãþilor de relaþii externe, fac propuneri privind
realizarea acþiunilor de relaþii externe multilaterale.
Ministerul Afacerilor Externe
M.A.E. asigurã realizarea politicii externe a statului român, inclusiv
participarea la procesul de integrare europeanã ºi euroatlanticã a României, ºi
colaboreazã la elaborarea, fundamentarea ºi realizarea politicii economice a
României, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare ºi cu Programul
de guvernare. (art. 1, pct. 2, Hot. Guv. Nr. 100 din ianuarie 2004, cu modificãrile
ulterioare, republicatã în M.Of. 538/02.08/2010). Mandatul Ministerului
Afacerilor Externe este de a asigura realizarea politicii externe a statului român
în concordanþã cu interesele naþionale ºi cu statutul României de membru în
structurile europene ºi euroatlantice. Conform actelor normative în vigoare,
Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, asigurã realizarea
politicii externe a statului român.
16
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Prin atribuþiile sale principale, MAE:
• apãrã ºi promoveazã pe plan extern interesele naþionale ale României;
• iniþiazã activitãþi internaþionale menite sã ducã la dezvoltarea de relaþii
paºnice ºi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile ºi pe normele
general admise ale dreptului internaþional;
• asigurã promovarea intereselor României în organizaþii internaþionale cu
caracter universal, european, euroatlantic, regional ºi subregional;
• asigurã conectarea þãrii la instituþiile europene ºi euroatlantice cu caracter
politic, strategic ºi economic;
• este coordonator unic al sistemului naþional de gestionare a afacerilor
europene;
• este punctul de contact al Uniunii, respectiv, punctul de contact cu instituþiile
Uniunii Europene în România pentru sistemele de transmitere a informaþiilor
în format electronic, în conformitate cu cerinþele comunitare;
• asigurã, prin acþiuni de politicã externã, consolidarea statului de drept ºi a
structurilor democratice din societatea româneascã, precum ºi proiectarea
unei imagini reale a României în lume;
• urmãreºte evoluþia vieþii internaþionale ºi semnaleazã tendinþele care apar
în contextul internaþional;
• contribuie la asigurarea prezenþei active ºi demne a României ºi a cetãþenilor
sãi pe plan internaþional;
• promoveazã pe plan internaþional valorile democraþiei, respectarea
drepturilor omului, colaborarea paºnicã ºi solidaritatea umanã;
• apãrã în strãinãtate drepturile ºi interesele statului român, ale cetãþenilor ºi
ale persoanelor juridice române, pe baza legislaþiei române ºi în conformitate
cu practica internaþionalã ºi cu acordurile bilaterale ºi multilaterale la care
România este parte;
• elaboreazã ºi aplicã politica statului român în domeniul relaþiilor cu
comunitãþile româneºti din afara graniþelor ºi acþioneazã pentru întãrirea
legãturilor cu românii din afara frontierelor României ºi pentru pãstrarea,
dezvoltarea ºi exprimarea identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi
religioase, cu respectarea legislaþiei statului ai cãrui rezidenþi sunt;
• iniþiazã sau participã la negocierea tratatelor ºi a altor înþelegeri internaþionale
pentru România;
• prezintã Guvernului, singur sau, dupã caz, împreunã cu celelalte ministere,
propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea
înþelegerilor internaþionale, aderarea la acestea ori denunþarea lor, efectueazã
schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

sau de aderare, notificã aprobarea ori acceptarea înþelegerilor internaþionale
ºi denunþarea lor, elibereazã documente certificând deplinele puteri;
urmãreºte, direct sau în conlucrare cu ministerele ºi cu celelalte autoritãþi
publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor ºi ale altor
înþelegeri internaþionale la care România este parte ºi prezintã propuneri
pentru îndeplinirea întocmai ºi cu bunã-credinþã a obligaþiilor asumate;
exercitã, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent
guvernamental în procedurile în faþa Curþii Europene a Drepturilor Omului
ºi a Comitetului Miniºtrilor ale Consiliului Europei, îl informeazã constant
pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental ºi
formuleazã propuneri de acþiune;
elaboreazã sau coopereazã cu ministerele ºi cu celelalte autoritãþi publice
centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au
legãturã cu relaþiile externe ºi cu politica de comerþ exterior ale României;
asigurã asistenþã permanentã ºi coordonare în domeniul relaþiilor
internaþionale tuturor ministerelor;
formuleazã norme ºi asigurã sprijin instituþiilor centrale de stat în materie
de protocol ºi curtoazie internaþionalã;
contribuie la monitorizarea respectãrii angajamentelor asumate prin Tratatul
de aderare la UE;
colaboreazã la elaborarea politicii României în domeniul relaþiilor economice
internaþionale;
promoveazã interesele economice ale României în relaþiile cu alte state,
precum ºi cu organizaþiile economice cu vocaþie universalã, cu caracter
regional ºi cu alte grupãri economice;
participã sau colaboreazã, dupã caz, la negocierea ºi la încheierea de tratate,
acorduri ºi alte înþelegeri internaþionale cu caracter economic sau pentru
stabilirea cadrului juridic necesar, în vederea desfãºurãrii relaþiilor comerciale
externe ale României, potrivit legii;
pãstreazã originalele tuturor înþelegerilor internaþionale bilaterale ºi copiile
certificate de pe înþelegerile internaþionale, originalele înþelegerilor
internaþionale al cãror depozitar este România ºi îndeplineºte obligaþiile ce
decurg din aceastã calitate;
pãstreazã sigiliul de stat al României;
supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement ºi de
exequatur; þine legãtura cu misiunile diplomatice ºi cu oficiile consulare
din România în conformitate cu regulile ºi cu practica internaþionalã;
organizeazã, îndrumã ºi controleazã activitatea misiunilor diplomatice ºi a
oficiilor consulare ale României; organizeazã curierul diplomatic;
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• asigurã aplicarea politicii naþionale în domeniul relaþiilor culturale, ºtiinþifice
ºi de învãþãmânt cu alte state;
• contribuie la cunoaºterea ºi difuzarea valorilor culturii, ºtiinþei ºi
învãþãmântului românesc ºi sprijinã participarea României la manifestãri
internaþionale de profil.2
Managementul integrat al politicii externe româneºti presupune
conducerea instituþiei diplomaþiei pe principii de profesionalism.
Responsabilitatea pentru orientarea politicii externe îi revine guvernului ºi
niciun angajat al Ministerului Afacerilor Externe, fie el ºi ambasador, nu are
dreptul sã exprime alte puncte de vedere în afara þãrii.
Relaþii internaþionale
În vremuri de pace, relaþiile internaþionale nu constituie o temã de interes
cotidian pentru cetãþeni, doar conflictele armate sau crizele economice
globalizate au impact asupra opiniei publice, în rest, relaþiile internaþionale
sunt vãzute a fi o chestiune care îi priveºte doar pe politicieni ºi diplomaþi.
Internaþional, potrivit DEX, 2002, þine de relaþiile dintre state; are loc
între mai multe state.
Internaþional, -ã, internaþionali, -e, adj. Care are loc între mai multe
naþiuni, care angajeazã sau priveºte mai multe þãri, privitor la raporturile dintre
naþiuni, la care participã reprezentanþii mai multor state; care are o importanþã
ce depãºeºte graniþele unei singure þãri. (DEX, 2009)
Termenul „internaþional” derivã din latinescul intergentes, scris ºi jus
inter gentes, ºi defineºte ramura dreptului numitã „Dreptul Naþiunilor”.
Istoria relaþiilor internaþionale
„Când un popor se închide în sine, se prãbuºeºte economic”, scria
diplomatul francez Jules Martin Cambon în cartea sa „Diplomatul”.
Cu alte cuvinte, izolarea unei naþiuni este dãunãtoare pentru generaþiile
prezente ºi viitoare.
2

Ministerul Afacerilor Externe - www.mae.ro
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Relaþiile Internaþionale sunt considerate un domeniu academic, o
disciplinã de studiu, ramurã a ºtiinþelor politice. Studiul relaþiilor internaþionale,
deºi apare ca temã de interes major începând cu secolul XX, dateazã din timpuri
mult mai îndepãrtate, dovadã fiind reflecþiile lui Platon, Aristotel sau Tucidide
(460-398 î.Hr) - autorul tratatului „Istoria Rãzboiului Peloponesiac”. În secolul
al XIV-lea, Dante Alighieri, poet, om politic ºi filozof italian, scrie tratatul
politic „De Monarchia” (Despre Monarhie). În secolul al XVI-lea, mai exact
în anul 1513, Machiavelli scrie „Principele”, primul tratat modern de politicã,
apreciat cel mai puternic apel pentru constituirea unei organizaþii internaþionale
pentru stabilirea ºi menþinerea pãcii, precum ºi crearea unei ligi a statelor naþiuni.
De altfel, tratatul lui Machiavelli ar putea fi considerat unul dintre izvoarele
teoriilor referitoare la unificarea Europei.
În practicã, relaþiile internaþionale se traduc în raporturile care se stabilesc
între instituþiile publice sau private cu instituþii din afara graniþelor, altfel spus,
relaþiile internaþionale definesc raporturi politice statale sau nestatale (mediul
corporativ, sindicate, organizaþii neguvernamentale profesionale etc). Istoria
relaþiilor internaþionale, ca raporturi între state ºi / sau organisme internaþionale,
este marcatã de Pacea de la Westfalia (1648) ºi Congresul de la Viena
(1814-1815). La 24 octombrie 1648 s-a încheiat Pacea de la Westphalia care a
pus capãt Rãzboiului de 30 de ani între Sfântul Imperiu Roman, Franþa ºi
Suedia (1618-1648). În 1643, Transilvania a încheiat o alianþã cu Franþa ºi a
luat parte la rãzboiul de 30 de ani, precum ºi la Pacea de la Westfalia, ca stat
suveran.
Pacea de la Westfalia a reprezentat prima întâlnire la nivel înalt, la nivel
european, în urma cãreia au fost consacrate principiile echilibrului politic ºi al
raþiunii de stat, totodatã a reprezentat punctul de plecare al unui adevãrat drept
internaþional. Tratatul de pace Westfalia este alcãtuit din douã documente:
„Tratatul din Münster” (încheiat între Sfântul Imperiu Roman ºi Franþa) ºi
„Tratatul din Osnabrück (încheiat între Sfântul Imperiu Roman ºi Suedia).
Tratatul de Pace de la Westfalia este primul sistem internaþional din istorie, iar
regulile internaþionale stabilite la Westfalia sunt valabile ºi astãzi.
Prevederile Tratatului de Pace de la Westfalia:
•
•
•
•

Respectarea graniþelor teritoriale ale fiecãrui stat;
Jurisdicþia teritorialã a Statelor. Suveranitatea naþionalã;
Egalitatea suveranitãþii;
Neamestecul în afacerile interne;
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