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COGNOCOVILIZAȚIA
ȘI POSIBILELE EI PROVOCĂRI
COGNOCIVILISATION
ET SES POSSIBLES DEFIES
General de brigadă (ret) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA1

EDITORIAL

Rezumat
Cognocivilizația, sau civilizația cogniției, este nu neapărat
un nou tip de civilizație, nici o etapă finală a civilizației umane
pe planata Pământ, ci un summum civilizațional și, în același
timp, o civilizație de sinteză, în care cunoașterea, fără a se
detașa de real, va construi și reconstrui, dinamic și complex, în
cognospațiu, sistemele de valori ale civilizației umane, acestea
bazând-se predominant pe cunoaștere. Epistemele trec deasupra
simbolurilor sau, în orice caz, adună, într-o nouă arhitectură,
devenirile, valorile ciberspațiului și noile efecte tezaurizate ale
expansiunii cognitive. Abia acum, omul, ca identitate cognitivă
sinergică, devine cu adevărat măsura tuturor lucrurilor, trăind în
ceea ce știe, pentru a transforma în cogniții ceea ce nu știe. În
această nouă configurare a culturii, în speță a culturii cognitive,
ca fundament și argument al esențializării civilizaționale, cum vor
arăta amenințările și vulnerabilitățile la acestea? Cu alte cuvinte,
cum va arăta riscul în epoca civilizației cognitive? Și de ce este
important să știm acest lucru?
Cuvinte-cheie: cognocivilizație, cunoaștere, cogniție, amenințări,
vulnerabilități, risc
Résumé
Cogno-civilisation, ou la civilisation de la cognition, n’est
pas à tout prix, un nouveau type de civilisation, ni une étape finale
Membru de onoare l Academiri Oamenilor de Știință din România, președinte al Asociației Ziariștilor Militari Profesioniști „Presamil”
1
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de la civilisation humaine sur la Terre, mais un summum civilisationnel et,
en même temps, une civilisation de synthèse, ou la connaissance, sans se
détacher de real, construira et reconstruira, dynamiquement et complexement,
dans le cogne-espace, les systèmes de valeurs de la civilisation humaine, ces
en mettant ses fondements notamment sur la connaissance. Les épistèmes
passent dessus des symboles ou, en tout cas, ils ramassent, dans une nouvelle
architecture, les devenirs, les valeurs de la cyberspace et les nouveaux
effets thésaurisés de l’expansion cognitive. A peine, maintenant, l’homme,
comme identité cognitif synergique, devient vraiment la mesure de toutes les
choses, en vivant dans ce qu’il le sait, pour y transformer en cognition ce
qu’il ne sait pas. Dans cette nouvelle configuration de la culture, notamment
de la culture cognitive, comme fondement et argument de l’essentialisation
civilisationnelle, lesquelles sauront les menaces el les vulnérabilités à cellesci ? Autrement dire, le risque dans cette époque comment serait-il ? Et pour
quoi est important de savoir ça ?
Mots-clefs: cogno-civilisation ; connaissance, cognition, menaces,
vulnérabilités, risque
Introducere

Î

n devenirea sa fenomenologică, societatea omenească se apropie în ritm
foarte rapid de propria sa esență: cunoașterea. Dimensiunea cognitivă este
deja, azi mult mai mult ca ieri și mâine, mult mai mult ca azi, mai mult decât un
modus cognoscendi. Este, din ce în ce mai pregnant, un modus vivendi, bazat pe
cunoaștere. Interesant este că o astfel de deplasare este specifică doar ființei umane.
Cel puțin, în aparență. Nici o altă ființă de pe planeta Pământ, de-a lungul epocilor
cunoscute până acum din existența Terrei, nu a realizat vreun progres în afară de o
continuă adaptare la cerințele efective ale mediului de viață. Toate viețuitoarele de
pe planetă, în afară de om, se comportă efectiv ca făcând parte din biosferă. Toate
aceste ființe, în afară de om, nu au nevoie de o natură a lor, ci le ajunge natura Terrei.
„Uneltele” lor sunt cele cu care le-a înzestrat Creatorul și foarte puține dintre ele au
găsit, de-a lungul mileniilor, și alte instrumente în afară de brațe, labe, dinți, puterea
hipnotică a ochilor sau viclenia necesară atragerii prăzii sau supraviețuirii. Niciuna
dintre vietățile planetei nu a reușit să treacă dincolo de această adaptare și se pare că
în nici un caz nu s-a ajuns la folosirea, în modusul lor vivendi, a unor concepte au
a unor operațiuni ale gândirii, precum generalizarea, concretizarea, abstractizarea.
Dar de aici nu rezultă că viața, pe Terra, nu este înzestrată și cu o remarcabilă
dimensiune cognitivă. Aceste adevăruri se știu foarte bine de toată lumea și nu e
cazul să insistăm asupra lor. Omul, deși are aceeași constituție anatomică pe care o
au și celelalte mamifere de pe Terra, nu este ca ele. Instrumentul lui principal pentru
supraviețuire și dezvoltare în mediul bio-psiho-social în care trăiește nu este mâna,
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ci creierul. Mai exact, cunoașterea. Toată viața, mamiferele, păsările și celelalte
viețuitoare caută hrană. Toată viața, omul caută informație și transformă această
informație în cogniție, așa cum, spre exemplu, albinele transformă nectarul florilor
în miere. Omul individual trăiește efectiv în această dimensiune, în interioritatea
exteriorității sale, celelalte fiind, ca să-l parafrazăm pe Exupery, doar o crustă, doar o
condiție fizică și biologică a existenței sale cognitive. Pentru că omul este cunoaștere.
Se prea poate ca interioritatea umană să genereze o exterioritate deopotrivă
transcendentă și securitară, precum magnetosfera Terrei, spre exemplu, un sistem
de deviere a radiației solare și cosmice nocive, pe un fel de centuri exterioare Terei,
prima dintre ele situată la peste 6000 de kilometri, denumite centurile Val Allen, care
protejează pământul împotriva radiațiilor solare și cosmice nocive.
De la imanent la transcendent în spațiul civilizațional
Spațiul civilizațional este greu de identificat și de cuantificat. Desigur, el există,
în primul rând, ca spațiu în care trăiesc oamenii, ca spațiu umanizat. Omul este cel
care a creat și creează continuu civilizația oamenilor. Conceptul de civilizație2 nu
este însă unul consonant cu spațiul natural, ci unul non-convergent cu acesta, chiar
divergent cu ceea ce construiește Terra pe suprafața sa și în adâncurile sale. Civilizația
oamenilor este un fel de stat în stat pe Terra, cu regulile ei, cu valorile ei, cu modusul ei vivendi. Între spațiul umanizat al Terrei și Terra există mai degrabă un conflict
decât o consonanță.
Omul trăiește, deci, în spațiul lui, un spațiu care este, înainte de toate, un areal
cultural, un areal în care omul există nu doar ca identitate fizică, ci și ca entitate
cognitivă, ca identitate spirituală. Dar chiar și arealul fizic în care trăiește omul nu
este în totalitate unul natural, ci unul natural transformat, umanizat, protejat împotriva
acțiunii naturi. Spre exemplu, o casă părăsită de om se părăginește în scurt timp și,
în cele din urmă, dispare, o „înghite” natura. Naturii nu-i place mediul fizic, mediul
construit de om. Esența acestui mediu rămâne însă una cognitivă, pentru că spațiul pe
care și-l construiește omul este dominat de o altfel de „vizuină”, de un altfel de mod
de adăpostire, de un al concept, diferit de cel al ursului, al leului sau al cocorului. Iar
acest mediu al său, al omului, pare a fi primordial în ceea ce privește condiția umană.
E greu de crezut, având în vedere raporturile de cauzalitate cunoscute pe
planata Pământ și chiar în Univers cum de este posibil ca identitatea cognitivă s-o
devanseze pe cea fizică, să devină primordială în ceea ce privește condiția umană.
Și totuși, esența ființei umane este cunoașterea, mai exact capabilitatea și capacitatea
cognitivă. De aici deplasarea fundamentală a acestei condiții spre cogniție, spre
spiritualitate.
Conceptul fundamental al civilizației este, cum bine se știe, cultura, iar
conceptul fundamental al culturii este valoarea. Valoarea este produsul tezaurizat al
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016
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acțiunii umane, îndeosebi al creației umane, fie ea materială sau spirituală. Valoarea
presupune durată, iar durata presupune relaționare în timp, trăinicie și structură
rezistentă le perturbații și la acțiunea corozivă a factorilor exteriori, a factorilor
naturali. Se înțelege, nu orice rezultat al acțiunii umane se constituie în valoare, chiar
dacă orice acțiune umană este, mai întâi, o idee, un proiect, un plan și un concept de
organizare.
Altfel spus, acțiunea umană – chiar și cea spontană – este mai întâi gândită.
Desigur, și acțiunea șarpelui care-și pândește, își atrage, își hipnotizează, își
dezarmează și își paralizează prada, înainte de a o înghiți, pare a fi una foarte bine
„organizată”, deci, „gândită”.
Unii spun că o astfel de acțiune este generată de instinct, de trebuința primară
de hrană. E greu însă de stabilit, credem noi, care este pragul dintre reflex și gândire,
între instinct și sensibilitate în comportamentul ființelor. Toate ființele de pe Terra au
un anume mod de viață, care are multe similitudini cu modul de viață al altei ființe și
chiar cu modul de viață al omului. Dar, dintre toate ființele cunoscute, se crede, până
la această oră, că doar omul are un mod de viață rațional, că doar el trăiește într-un
mediu, deopotrivă, concret, abstract și cultural. Aceasta pare o certitudine, deși pot
exista și aici semne de îndoială.
Oricum, doar omul are un mod de viață cultural, doar el este o ființă culturală.
Cultura este, în primul rând, un ansamblu de valori. De la început trebuie să spunem
că valorile nu sunt conflictuale. Fiind efecte dezaurizate ale acțiunii umane, ele nu
generează tensiuni interioare și nu sunt mobilul acțiunii umane. Valoarea este ceea ce
rămâne după ce totul a trecut.
Ea este, deci, o acumulare tezaurizată. Cultura, ca ansamblu de valori, ca
sistem de valori, nu este nici ea conflictuală. Iar civilizația, ca ansamblu de culturi,
sau ca identitate colectivă în spațiul existenței umane, având ca pivot și ca structură
de rezistență cultura, nu este nici ea, la rândul ei, conflictuală. Nici în sine, nici în
exterioritatea ei. Nu valoarea, nici cultura generează trebuința, deci mobilul . Ele
sunt doar suportul. Trebuința vine dintr-o necesitate, dintr-un interes.
Ca urmare, nu culturile și civilizațiile fac războaie. Nu culturile și civilizațiile
generează acțiunea umană, ci interesele. De aici nu rezultă că civilizațiile ar fi
indiferente la acțiunea umană, că ele ar sta deoparte, că n-ar influența în nici un fel
acțiunea umană.
Ele, civilizațiile și civilizația, ca esență a societății umane, sunt un fel de
matrice ale acțiunii, un fel de ecuații ale acesteia. Însă mobilurile acțiunii umane se
află în interesele oamenilor și societăților, iar interesele rezultă din trebuințele lor.
Culturile și civilizațiile sunt identități, entități, unități, trepte și areale ale
societății omenești, sunt structuri de rezistență ale unor construcții complexe și
dinamice în fenomenologia umană, deci, esențe, sunt suporturi stabile și trainice,
așa cum sunt cărămizile într-un templu sau în oricare altă construcție de pe planeta
pământ.

12
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Desigur, valorile nu sunt identități sau rezultate fosilizate ale acțiunii umane,
ci osaturi ale societății, elemente de unitate și stabilitate. Dacă există o unitate a
acestei lumi – și, desigur, o astfel de unitate există și, probabil, va exista mereu
–, apoi ea se realizează, se menține și se dezvoltă pe aceste excepționale suporturi
culturale și civilizaționale, care sunt valorile.
Tocmai sensul lor de repere, de efecte tezaurizate ale acțiunii umane, de temelii,
ridică aceste temelii civilizaționale pe treptele superioare generate de cunoaștere și
de termină mecanisme complexe de generare a noilor trebuințe și de transpunerea
acestora în interese.
Mobilul acțiunii umane, motorul ei, este, deci, interesul. Iar generarea
interesului ține de imanența tensiunii interioare a omului și a societății, de teribila
reproducere la orice scară a bing-bang-ului, mai exact de legea duratei, a deplasării
tuturor sistemelor și proceselor, atât în interioritatea lor, cât și în exterioritatea
lor, spre entropie zero, concomitent cu declanșarea unor mecanisme interioare și,
în aceeași măsură, exterioare de generare a acelor tensiuni și dezechilibre care să
creeze noi trebuințe sau să le translateze, să le transforme și retransforme pe cele
deja existente. Iar aceste procese fac, deocamdată, imposibil echilibrul absolut, adică
lipsa de tensiuni interioare și de mișcare, adică de încheiere a deplasării sistemelor și
proceselor spre entropie zero și, prin urmare, moartea acestora.
Chiar dacă interesul, ca mobil al acțiunii, ca determinare a ei, și valoarea, ca
matrice, ca suport al ei par a nu se întâlni, ele coexistă și sunt, credem noi, strâns
legate prin însăși legea de compoziție a produsului socio-uman.
Deplasarea, în cadrul societății omenești, este una de tip intensiv, intrinsec,
imanent și și, în procesualitate conexională, transcendent spre spațiul cognitiv, spre
cogniție. Aceasta este nu doar o înaintare în spațiul necunoscut, pe seama acestuia,
ci și un fel de întoarcere la izvoare, întrucât omul vine din cunoaștere și tinde către
condiția sa supremă care este tot cunoașterea, mai exact, civilizația cunoașterii,
cognocivilizația.
Deplasarea spre cognitiv nu este însă simplă, uniformă, lineară. Cunoașterea
este o zbatere, o frământare, o luptă continuă, un război în care sunt angajate, practic,
toate forțele, mijloacele și resursele omului, societății, planatei și chiar ale Universului.
Această procesualitate, al cărei scop final este realizarea cogniției supreme, cogniției
absolute antrenează și angrenează tot ce există în plan real, spiritul și virtual, în plan
individual și universal.
Fiecare om este unic și irepetabil pe planeta Pământ și în Univers. Și chiar
dacă oamenii alcătuiesc, împreună, o civilizație materială și spirituală, o civilizație
cognitivă – ca ultima treaptă civilizațională înainte de un salt spre nesfârșit, spre un
nou bing-bang, adică spre moarte sau spre un altfel de viață – omul rămâne totdeauna
și oriunde propriul său univers cogno-civilizațional.
Aceste mecanisme ar putea fi asemănătoare cu cele sugerate în schema
următoare:
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Interesul și valoarea, deși sunt entități și identități diferite, coexistă, de fapt,
pe tot parcursul existenței lor. Valoarea este rezultatul tezaurizat al acțiunii, pe când
interesul este motivul acțiunii, trebuința de a acționa, necesitatea de a acționa în
vederea obținerii unui efect. Acest efect nu este însă singular, ci complex și, în același
timp, foarte complicat. Pentru că îmi este frig și trebuie să mă încălzesc, iar mijloacele
pe care le am la îndemână pentru a-mi satisface această trebuință vitală sunt limitate
(sau lipsesc în mare măsură), sunt nevoit să optez pentru tăierea copacului din pădure.
Dar tăierea acestui copac generează, ca efecte, nu doar realizarea unui morman
de lemne de foc necesare mie pentru a supraviețui gerului iernii, ci și distrugerea
(moartea) unui copac, lipsirea viețuitoarelor din areal de o cantitate de oxigen din
care se puteau alimenta, spre exemplu, patruzeci de oameni, distrugerea cuiburilor
unor păsări și adăpostului a mii de insecte, producerea unui vortex în arealul pădurii
cu efecte în regimul pluvionar și, deci, al climei și, de aici, generarea în milioane de
lanțuri, a altor și altor efecte etc. etc.
Toate acestea există în natură, chiar dacă omul nu le conștientizează decât
atunci când le observă și le cercetează. Sau când îl afectează pe el. Dar el este cel care
le înțelege, le transpune în noțiuni, propoziții, raționamente și concepte și, cu ele și
pentru ele, dar, mai ales, pentru sine, dezvoltă o lume abstractă, foarte strâns legată
de cea concretă, de cea fizică, de cea reală, dar și de cea virtuală.
Din această perspectivă, lumea cogniției nu este doar o lume paralelă cu
cea reală (în fond, și lumea cogniției este tot o lume reală, o lume a conceptelor
și limbajelor), ci și o lume în sine, o lume care se autonomizează din ce în ce mai
mult și care generează un univers al cogniției. Acest proces se aseamănă cumva cu
cel au autonomizării componentei financiare a lumii în care trăim. Inițial, această
componentă era strâns legată de dimensiunea economică și socială a existenței
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umane, reprezentând, de fapt, un mijloc, un instrument al managementului economic
și social. În prima formulă (Marfă-Bani-Marfă), banii reprezentau un intermediar
între marfa realizată și marfa care urma a fi realizată după ce prima a fost vândută
(distribuită) și, pe această bază, asigurarea continuării ciclului producției, desfacerii
(vânzării, consumului) și reluării producției. În această primă formulă, importantă
era Marfa, adică producția, adică economia. În cea de a doua formulă (Bani-MarfăBani), banul trece deja pe primul plan, scopul esențial al producției, adică al activității
economice fiind acela de a produce bani, Marfa fiind un simplu intermediar, mai
exact, un mod de a produce bani și, pe această bază, de a acumula putrere. Categoric,
pasul următor în dezvoltarea economico-socială nu putea fi altul decât excluderea
Mărfii (a economiei) din această ecuație și generarea unei noi ecuații, scopul esențial
devenind producerea banilor și folosirea acestora pentru dominare. Dintr-odată,
prin speculații financiare, formula Bani-Bani-Bani a devenit nu doar prioritară, ci și
necesară în managementul general al lumii, pentru că, odată cu această formulă, a
început efectiv un astfel de management global. Dintr-odată, dimensiunea financiară
a căpătat, deopotrivă, valori strategice, politice și geopolitice. Acesteia i se datorează
gravele crize care au dus la cele două războaie mondiale și la vortexul care se
dezvoltă astăzi în lume. Desprinzându-se de suportul său concret și schimbându-și
condiția din instrument în scop final, dimensiunea financiară a lumii a devenit, în
mod automat, propriul ei suport ei de crize, uragane financiare și conflicte de tot
felul, inclusiv de războaie, de evoluţii imprevizibile și chiar haotice. De aceea, azi,
cea mai mare amenințare la adresa lumii nu o reprezintă arma nucleară sau terorismul
– arma nucleară este doar un mijloc, iar terorismul un efect, ci sistemul financiar.
Aceasta s-a globalizat, păstrându-și caracterul său ascuns, imprevizibil și pervers.
Ceva asemănător este posibil să se producă și cu domeniul cunoașterii, pe
măsură ce ea se îndepărtează de propriul său obiect. Deocamdată, procesualitatea
cunoașterii este strâns legată de obiectul și de scopul cunoașterii, de viețuirea și
supraviețuirea omului pe planeta Pământ și în Univers. Dar, așa cum o arată vremurile
care au trecut și, mai ales, proiecțiile noastre, ale oamenilor în viitor, este foarte
posibil ca procesul de autonomizare a cunoașterii să ducă la ruperea ei accentuată de
realitate Terrei – așa cum, spre exemplu, se întâmplă azi cu legislația din România
și, pe această bază, cu Justiția – și să devină un fel de stat în stat, un fel de existență
paralelă, un fel de cunoaștere fără obiect sau de cunoaștere care se are ca obiect doar
pe sine. În acest caz, va mai fi doar un singur pas până la acea stare care se cheamă
entropie zero.
Unele caracteristici ale procesualității cognocivilizației
Cognocivilizația, credem noi, reprezintă sau ar putea reprezenta acel proces
extrem de complicat și acel sistem multivectorial dinamic și complex care să prevină
evoluția și, mai ales, vectorizarea extremă a civilizației oamenilor spre un echilibru
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absolut, spre entropie zero, deci spre moarte, și să regenereze, în acest fel, așa cum se
întâmplă în Univers, condiția necesară perpetuării, devenirii și redevenirii societății
omenești la starea ei dinamică, nu prin detașarea cogniției de lumea reală, ci mai
ales printr-o nouă integrare sau reintegrare superioară a cogniției cu această lume
deopotrivă reală și virtuală.
Cunoașterea de până acum nu a fost altceva decât, în principiu, o transpunere,
mai exact, o proiectare, o transformare a spațiului fizic, a spațiului spiritual și a
spațiului virtual în spațiu cognitiv, adică o interpretare a celor trei spații prin spațiul
cognitiv (descrierea unui obiect, unui sentiment, unei stări, unei dimensiuni virtuale
etc. și a conexiunilor și interacțiunilor în care acesta există). Acest lucru este foarte
important, întrucât omul nu există doar ca o simplă prelungire a naturii. El este o
construcție paradoxală și complicată, în care legile naturii terestre și cosmice se
combină cu legile naturii umane (detașată cumva de natura geofizică și cosmică sau,
oricum, accentuat particularizată), existența cu cunoașterea ei, lumea reală cu lumea
virtuală, concretul cu abstractul, spațiul fizic cu cel virtual, acțiunea cu gândirea.

Următoarea etapă în devenirea omenirii și a arealului acesteia – și
probabil, nu numai a omenirii – o constituie accentuarea proceselor de
cunoaștere a cunoașterii. Aceste procese se derulează pe cel puțin două
planuri complicate:
a) cunoașterea cunoașterii în folosul procesului cunoașterii;
b) cunoașterea cunoașterii, în folosul cunoașterii de sine și în sine.
Aceste planuri se interpătrund, dar se și detașează. E greu de spus care
dintre ele va fi mai important în viitor, dar este foarte clar că nu va exista un
viitor al cunoașterii fără ele, fără aceste planuri.
Primul dintre scopurile cunoașteri cunoașterii – și, poate, cel mai
important – îl reprezintă perfecționarea proceselor cunoașterii, atât ca metodă,
cât și ca areal, dinamică și procesualitate.
Ea a început demult, încă din antichitate, cu filosofia chineză și cu cea
a Greciei Antice, dar s-a remarcat îndeosebi, la Platon și, în epoca modernă,
la Kant, dar și la Descartes, la Francis Bacon și la mai toții filosofii care s-au
ocupat de cunoaștere și de metodă. Toate marile școli filosofice și-au propus
să răspundă la aceste provocări, să creeze un drum și un univers în care, spre
care și prin care merge acest drum, astfel încât principalele elemente ale
arhitecturii cognitive, indiferent care ar fi aceasta, să se asambleze în sisteme
consistente, coerente și, mai ales, dinamice.
Cunoașterea cunoașterii în folosul procesului cunoașterii a generat
epistemologia, știință, reflecție și metodă a ieșirii din îndoială, prin îndoială
și, mai ales, prin demonstrație. Toate drumurile spre concepte, raționamente,
teorii și mari valori cognitive trebuie demonstrate și redemonstrate, definite
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și redefinite, pentru coerența, stabilitatea și viabilitate cogniției. Îndoiala este
actul care generează trebuința de a cunoaște, este monada epistemei. Dobito
ergo cogito, cogito ergo sum reprezintă nu doar o esență a metodei și, în
același timp, un bing-bang al procesualității cunoașterii, ci și un motor interior
al cogniției, un instrument al ei.
Cunoașterea cunoașterii în folosul cunoașterii vizează, mai ales,
generarea metodei. Din această perspectivă, cunoașterea cunoașterii nu este
abordată doar ca exteritorialitate a cunoașterii, ci mai ales ca interioritate a
ei, ca un sine al ei, ca o trebuință a ei. In sine, o astfel de perspectivă ar putea
duce la ruperea acesteia de procesualitatea cunoașterii (așa cum finanțele
s-au rupt în mare măsură de procesele economice, deși izvorăsc din ele), și
dezvolta o dimensiune nelineară, cu vectori imprevizibili și chiar haotici. De
aici până la declanșarea unui război cognițional, unui război al cunoașterii nu
mai este decât un minuscul pas.
Dintre toate bunele și relele acestor noi orizonturi, se pare că n-ar trebui
să uităm cel puțin câteva caracteristici esențiale:
1. Oamenii trăiesc cu prioritate în spațiul cognitiv. Desigur, ei au
multiple trebuințe, unele vitale, altele derivate din acestea, dar toate țin de
condiția umană, sunt într-un fel efecte și efecte ale efectelor – și tot așa – ale
expansiunii ramificate și omnidirecționale a vitalului.
2. Oamenii trăiesc cu picioarele pe un pământ mișcător, predominant
seismic, și cu capul în norii cunoașterii, care, în condițiile actuale, prin
limpezimile pe care le generează, accentuează și mai mult presiunile
nemărginirii și vortexul îndoielilor.
3. Spațiul cognitiv este tot timpul în expansiune, întrucât aceasta este
legea lui de existență și de compoziție. Extinderea se face pe seama spațiului
necunoscut, iar compoziția pe seama expansiunii în sine, adică în interioritatea
proceselor cunoașterii și a efectelor deja tezaurizate. De unde rezultă că, în
cunoaștere, nimic nu este bătut în cuie, pietrificat, rămas așa, definitiv, ca o
statuie pe care n-o atinge timpul. Cunoașterea dogmatică este negată chiar
de lucifericul lui Blaga, pentru că expansiunea necunoscutului, ca urmare
a expansiunii cogniției, nu este de fapt o expansiune, ci o conștientizare a
infinității necunoscutului, a nemărginirii, deci un efect al cogniției și nu un
triumf al ignoranței.
Ei, oamenii, își creează, deopotrivă, un univers cognitiv și o matrice
cognitivă, așa cum spre exemplu, societatea actuală își creează un sistem
juridic, adică un sistem de legi obligatorii pentru toată lumea (pentru întreaga
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comunitate), chiar dacă, în lipsa unui feed-back operațional și real, sistemul
tinde să devină autocrat, să controleze lumea și să impună reguli care n-au
nimic comun nici cu sistemul juridic, nici cu celelalte sisteme, ci doar cu
dorința și voința de a acapara întreaga putere, de a fi în vârful piramidei.
Cogniția înseamnă putere. Dar nu o putere intempestivă, agresiv,
dominantă, așa cum o dă informația în cadrul unui război continuu, ci o
putere înțeleaptă, generatoare, adică, de cumpătare, reflecție și, într-un final,
de valoare. Iar această valoare generată și întreținută de cogniție este suportul
și esența cognocivilizației.
Posibile provocări, pericole și amenințări cogno-civilizaționale.
Riscul cogno-civilizațional
Cognocivilizația nu este endemică. Nu este nici lineară, uniformizatoare,
distrugătoare de entități și identități. Ea este însă (sau poate deveni) expansivă,
omnipotentă și omnidirecțională. Deși cognocivilizația nu este neapărat un
rezultat direct al unei acțiuni „ofensive” a cogniției în războiului cognitiv în
care deja ne aflăm, ci doar un efect al progreselor și proceselor cunoașterii
și creării valorilor din cognospațiu, adică a acelor cogniții care fac posibilă
tezaurizarea efectelor(ele însele fiind efecte ale acestei tezaurizări), ea are
totuși această tendință de a se extinde, de a acapara. Iar o astfel de tendință
este deja o provocare. Este vorba de o provocare care, în anumite condiții,
poate deveni periculoasă și chiar amenințătoare.
Desigur, societatea omenească și chiar procesele normale ale
cunoașterii sunt vulnerabile la acest vector cognocivilizațional, pe măsură
ce el este generat, întreținut și susținut de noile interese specifice societății
cunoașterii, mai ales a acelor interese de dominanță politică și strategică, de
folosire a multispațiului cognocivilizațional de către anumite grupuri, rețele,
identități etc. pentru a realiza, în sfârșit, dominarea completă a lumii, de data
aceasta din perspectiva și prin mijloacele cogniției și ale cognospațiului. Dar
de aici nu rezultă că procesualitatea cognocivilizației nu tinde spre absolut,
adică spre negarea și acapararea celorlalte entități și identității, adică spre
distrugerea alterității. Acest lucru ar însemna însingurare, evadare în absolut,
distrugerea diversității, precum și a suporturilor acelor tensiuni interioare care
generează dezvoltare, devenirea, și impunerea depolarizării, negarea lui DA
și a lui NU și, deci, a infinitului dintre ele, adică a sinelui, ceea ce ar însemna,
bineînțeles, același efect al entropiei zero. Ieșirea din conștiința alterității,
18

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

EDITORIAL

pentru cognocivilizație ar însemna tăierea rădăcinilor, așa cum, astăzi, se
încearcă deja, în ontologia politică, ieșirea, tot pe această cale, din diversitate,
adică prin negarea statului ca entitate și identitate civilizațională și nu doar
politică, în numele proceselor de regionalizare și globalizare, pe motiv că
drumul obiectiv al societății omenești este spre globalizare este și trebuie
să treacă peste orice și să devină autostradă. Sigur că drumul societății este
situat pe vectorul de la particular la general, de la o societate a statelor la o
societate globală, dar acest lucru nu se poate face prin negarea și distrugerea
statelor, întrucât aceasta ar însemna distrugerea suporturilor civilizaționale, ci
prin integrarea acestora în ansambluri complexe, atunci când statele ajung la
acea maturitate care face posibilă integrarea.
Aceasta ar fi prima dintre acele mari provocări pe care le generează
negarea alterității și fuga spre absolut. Ea seamănă cu un uriaș tsunami
cognitiv, care mătură identitățile cognitive, culturile și cuvintele, în numele
unei culturi și unor cuvinte absolute. Modelarea unei astfel de ofensive care
să distrugă totul în numele unui deal civilizațional, care, de fapt, este, ca
orice ideal, utopic, a început de mult nu doar în laboratoarele războinicilor
cogniției, ci și în cele ale viermilor cogniției, care abia așteaptă cadavrele
cuvintelor, noțiunilor, conceptelor, valorilor.
La o analiză cât de cât atentă a războaielor vizibile de azi – acelea în
care armele de foc rad Siria de pe fața pământului, așa cum au ras Irakul,
Libia și au generat, între altele, Statul Islamic, acelea care se află în silozuri,
în submarine, pe avioane de bombardament strategic, în unde, în ordinatoare
și în fel de fel de alte mijloace de producere a unor efecte care să declanșeze
furia geofizică și geoclimatică și chiar furia cosmică, dar și acelea care se află
în laboratoarele cuvintelor, ecuațiilor, imaginilor, vibrațiilor, acceleratoarelor
de particule etc –, vom constata că, de fapt, cele mai mari pericole se află în
concepte, în modul în care ele modelează puterea și vectorii de putere. O țară
poate fi distrusă doar prin cuvinte și prin imagini. Cuvinte care-i distrug limba,
obiceiurile, identitățile, valorile, rădăcinile, istoria, amintirea, uitarea, bucuria
și iubirea. Dincolo de acestea, nu mai există nimic. Pământul, neînsuflețit, ca
și omul neînsuflețit, este un obiect mort.
Războiul din spațiul cogniției distruge, în numele cogniției, cogniția.
Adică esența omului. O distruge direct, discret, ochit sau printr-un pervers
efect al efectelor. A se vedea România de azi…
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FEEDBACK AND EDUCATIONAL
COMMUNICATION
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1
„Dacă nu ai la vederea unui copil sau a unui tânăr o tresărire emotivă
şi o înclinare spre a-i îndruma şi de a-i veghea destinul, dacă nu poţi să îmbraci
într-o căldură emotivă, generoasă, relaţiile şi dialogul cu un tânăr, nu ai de ce
să te faci dascăl.”
Mircea Maliţa, 1986

Abstract
A central place in the teaching-learning activity it holds educational
communication because the teacher’s role is not merely to have expertise
and psycho-pedagogical knowledge, but also to convey this knowledge in a
specific language for pupils / students to be addressed. Based on the language,
like psychic process higher educational communication proposes the transfer
of information from teacher to pupil / student, but also providing feedback
from student to teacher.
Keywords: communication, feedback, learning, teacher, pupil / student

D

atorită caracterului sau instrumental-operaţional, comunicarea
didactică presupune şi retroacţiunea, respectiv drumul invers de
la efecte la cauze, de la rezultate spre planurile iniţiale. Retroacțiunea este,
deopotrivă, o parcurgere înapoi, în sens invers, a unui9 demers, și o reîntoarcere,
pe drumul care a mai fost parcurs odată, pentru a corecta ceea ce este de corectat.
Așadar, retroacțiunea are două funcții esențiale:
- drumul înapoi, pe firul apei în sus;
- reparcurgerea drumului inițial, atât pentru tușarea esenței, cât și pentru
fixarea și esențializarea reperelor.
În actul educațional – act de o importanță uriașă pentru devenirea
1
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ființei umane, pentru drumul ei în viață, pentru deprinderea sensului educației
permanente (omul este o ființă care trăiește în interiorul acestui proces al educației
permeanțe) –, retroacțiunea face parte din conștientizarea conștientizării, din
cunoașterea cunoașterii și, în acest mod, generează componenta epistemică a
acțiunii umane, drumul spre cogniție, transferul în cognitiv, accesarea esenței.
Rolul retroacțiunii constă în echilibrarea şi eficientizarea structurilor
comunicării didactice, precum şi adaptarea la condiţiile concrete de desfășurare
a procesului instructiv-educativ. Așadar, așa cum am afirmat deja, retroacțiunea
este un suport epistemic al cunoașterii, este reparcurgerea în două sensuri a
drumului parcurs, este redemonstrarea demonstrării, este actualizarea actului
cognitiv, este ieșirea din prima formă și facilitarea a ceea ce se cheamă
posibilitatea reducerii eidetice.
Dintr-o verificare sumară analitică, s-a apreciat că cel mai cunoscut mod
de retroacțiune didactică este feed-back-ul, care „constă în inversarea rolurilor,
efectele devenind cauze pentru acţiunile educative care urmează. Astfel
se asigură continuitatea învăţării. El intră în acţiune numai după atingerea
obiectivelor, efectele devenind cauze ale unei noi emisiuni didactice. Gaston
Mialaret (Pedagogie generală, 1997) definește feed-back-ul drept reglare
a cauzei prin efectul obţinut. Iar profesorul Ion Cerghit apreciază că feedback-ul (conexiune inversă) trebuie considerat o interacţiune circulară între
subiect şi acţiunea (exemplu: elev şi învăţare, profesor şi predare)”. Dincolo de
această dimensiune practică a actului învățării, se situează însă construcția în
planul cunoașterii, procesualitatea generării cogniției. Aceasta are, deopotrivă,
o dimensiune internă, imanentă și una care presupune o operare intuitivă în
transcendent, o facilitare a metodologiei accesului, prin episteme, deci prin
cunoașterea experimentală, prin cunoașterea pas cu pas a cunoașterii, în
transcendent, în forma superioară a transferului de cogniție, în înțelegerea
universalității.
Aceasta este, dealtfel și scopul subliminal al educației: crearea capacității
și capabilității de a accesa dincolo-ul, lumea universalului, a lucrului gândit, a
înțelepciunii.
De asemenea, trebuie reținut că este foarte importantă şi utilă cunoaşterea
rezultatelor activităţii didactice; depinde de momentul şi locul în care cel care
învață sau cel care predă primește informațiile corective, informațiile de feedback, care sunt informații asupra sistemului și procesului.
În analiză feed-back-ului, se poate constată că acesta poate fi privit şi ca
o comunicare despre comunicare şi învăţare, întrucât mesajul circulând dinspre
receptor spre emițător, adică în sens invers, şi furnizând informaţii utile despre
învățare și, în mod particular, despre preluarea şi asimilarea cunoștințelor emise
de către profesor şi asimilate de către elev, precum şi a unor informaţii utile cu
privire la reglarea activităţii dominante (cea de transmitere a cunoștințelor),
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contribuie la finalizarea demersului, prin întoarcerea efectului la cauză, adică
prin influențarea și modelarea cauzei.
Feed-back-ul are o complexitate aparte, ceea ce-i conferă o procedură
cu totul specifică, deoarece în acţiunile curente, el devine o realitate reflexă
şi firească, încât nu mai este sesizat şi conștientizat decât atunci când lipsește.
În procesul învățării, omul nu se gândește aproape niciodată la întoarcerea
efectului la izvoare, la condiționarea cauzei, la ceea ce noi numim sau am putea
numi învățare bazată pe efect. Acest concept este doar sumar legat de așanumita învățare pragmatică, utilitaristă. Învățarea bazată pe efect este una care
conexează efectul cu cauza, care aduce efectul în postura de a-i spune cauzei
care sunt consecințele acțiunilor ei și, prin aceasta, determinând-o să fie cu
picioarele pe pământ, să vadă dincolo de ceea ce se vede, să vadă devenirea.
În pedagogie, conexiunea inversă (feed-back) exprimă în esenţă legătura
prin care sunt corelate şi se intercondiționează continuu şi dinamic cele două
laturi fundamentale ale procesului de învăţământ – predare şi învăţare –,
incluzând şi toate celelalte componente ale procesului de instruire, pe care le
angajează afectiv şi efectiv: şcolar, profesor, obiective, conţinuturi, strategii de
acţiune didactică, modalităţi de evaluare etc. Acestea sunt însă componente ale
sistemului, elemente care definesc interioritatea lui, specificitatea și legea de
compoziție.
Aşadar, pe plan larg, feed-back-ul are o maximă cuprindere şi generalitate
în virtutea căreia se organizează şi se reorganizează întregul proces de învăţământ
pe cadrul şi coordonatele sistemului naţional de învăţământ, asigurând, în acelaşi
timp, şi evaluarea socială şi economică a învăţământului, precum şi impactul
sau cultural. Tot în baza feed-back-ului educaţional, autorii de manuale aplică
principiul accesibilităţii şi respectării particularităţilor individuale şi de vârstă.
În plan funcţional, putem sesiza şi un alt nivel de manifestare al feedback-ului în plan didactic, respectiv cel al unui feed-back aferent unităţii
de învăţare sau al unei secvenţe didactice, coborând astfel până la situaţia
instrucţională minimă. Un asemenea feed-back este puternic situationalizat,
prin excelenţă contextualizat, devenind aproape imediat consecutiv, şi mult
mai palpabil (observabil şi măsurabil). Experienţa personală a cadrului didactic
are un mare rol în acest sens, acesta putând să extragă din situaţiile şcolare
frecvent întâlnite o serie de repere simptomatice aferente conduitei de feedback instantaneu al şcolarilor; practic, se poate vorbi de antrenament sau chiar
de un fler retroactional al profesorului, aspirând la a sesiza corect şi a utiliza
oportun şi plenar feed-back-ul. În general, feed-back-ului i se atribuie un triplu
rol: cel de comanda sau dirijare/corectare continuă a procesului paideutic, cel
de control al actiunii în derulare, cel de ameliorare a actului didactic, respectiv, cu
rol nemijlocit în schimbarea directă, implicită, la nivel de mod de desfasurare
si rezultat al actiunii.
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Un profesor deschis şi receptiv, marcat de autoperfecționism şi interesat
profesional, în mod sigur îşi va problematiza continuu propria activitate şi stil de
muncă prin întrebări de genul:
• Care este obiectivul meu? Spre ce tind?
• Ce vreau şi pot să fac pentru ca şcolarul/studentul să-şi însușească materia
într-o manieră accesibilă şi decisivă, astfel încât să se dezvolte normal?
• Ce sarcină pot eu să propun pentru ca şcolarul/studentul să se mobilizeze şi
să depăşească obstacolele?
• Ce resurse trebuie să pun la dispoziţia sa?
Punând astfel problema, profesorul promovează în propria conduită o
deschidere pro-feed-back în comunicarea didactică, interacționând, pe verticală, cu
școlarul și cu sistemul de norme și, pe orizontală, cu profesorii și cu întregul personal
didactic . Aceasta pentru că, în comunicarea școlară, educatul se direcționează clar,
voluntar sau involuntar, spre o singură persoană – profesorul –, în timp ce acestuia
din urmă i se pretinde să se relaţioneze cu întreagă clasă, însăşi lecţia (ca formă
de prezentare frontală a unui anumit conţinut) reclamând acest lucru. Așadar, din
această perspectivă feed-back-ul este instantaneu şi continuu.
În condiţiile comunicării didactice, specifică pentru receptor este activitatea de
învăţare sistematică, fapt ce sporeşte importanta feed-back-ului. Dacă luăm în calcul
activitatea reglată, putem vorbi – în mediul educațional instituţionalizat – de două
tipuri de feed-back: feed-back-ul mesajului şi feed-back-ul învăţării.
Cele două tipuri de feed-back au următoarele semnificaţii:
1. Feed-back mesajului este un răspuns-semnal emis de receptor (elev/
student) emiţătorului (profesorului); el aduce informaţii cu privire la modul cum a
fost receptat mesajul, cât de corect şi rapid a fost decodificat (prelucrat de elev
potrivit experienței personale de învăţare). Vizează atenţia clasei, calitatea predării,
deoarece este efectul produs de lansarea mesajului către receptor. Se concretizează în
manifestări specifice ale acestuia, fiind un semnal pentru profesorul emiţător.
2. Feed-back învăţării este răspunsul emiţătorului la semnalele/reacţiile (ale
învăţării) receptorului; vizează comunicarea prin învăţare sistematică, precum şi
reglarea activităţii. Exemplu: notă, comentarea răspunsului, reacţia la tema propusă.
Feed-back-ul învăţării, respectiv reacţia profesorului faţă de reacţia sau prestaţia
receptorului ca urmare a primirii mesajului.
În activitatea didactică, emiţătorul este atât sursă de informaţii cât şi educator,
adică o persoană specializată care doreşte ca, prin transferul de informaţii, să producă
o transformare în personalitatea receptorului (elev), fie la nivelul cunoaşterii teoretice
or acţiunii concrete, fie la nivelul laturii volitionale a personalităţii, iar receptorul
– ca beneficiar al mesajului educaţional – este atât receptor de informaţii, susţinut
prin feed-back- ul răspuns final, cât şi o persoană pasibilă de transformare, educabilă
în urma unui proces de învăţare. La acest nivel, intervine feed-back-ul, răspunsul
emiţătorului la semnal, care orientează actul de învăţare în direcţia producerii de
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transformări.
Observăm că, simultan sau succesiv, emiţătorul şi receptorul primesc, prin
cele două feedback-uri, date cu privire la:
1. cerinţele emiţătorului;
2. personalitatea receptorului;
3. obstacolele comunicării şi/sau învăţării (blocaje);
4. gradul de adecvare al mesajului sau al învăţării la specificul
interlocutorului;
5. nivelul şi profunzimea/superficialitatea relaţiei interpersonale stabilite
între cei implicaţi în actul didactic;
6. eficiența/ineficiența comunicării/învăţării etc.
Aşadar, feed-back-ul, acest semnal-reacţie venită după încheierea unei
activităţi didactice, este indispensabil educaţiei școlare, deoarece confirmă/infirmă
eficacitatea predării-învăţării şcolare.
Însă, în practica didactică, există posibilitatea şi pericolul deturnării
semnificaţiilor reale ale feed-back-ului sub presiunea subiectivităţii. Pot apare –
la profesori şi elevi – manifestări de apărare în faţa unor adevăruri supărătoare
(explicaţii antejustificative). Spre exemplificare: neatenţia generalizată a clasei de
elevi poate fi interpretată de profesor ca semn de oboseală, când, de fapt, ar putea
fi vorba de o reacţie firească la neînțelegerea celor predate. Sau un elevul poate
interpreta o notă slabă ca semn al ghinionului/hazardului, când, de fapt, este o
consecinţă a neînvățării sau a învățării insuficiente şi netemeinice.
Este de preferat ca ambii parteneri să ia act de ceea ce evidenţiază feed-backul şi să analizeze calitatea propriei activităţi. Capacitatea de a recepta feed-backurile clasei, de a le decodifica corect şi a reface oferta didactică este un atu a celui
competent, care doreşte să fie în timpul lecţiei alături de elevi şi să facă pertinentă
și accesibilă materia pe care o predă.
În acest secol al schimbărilor, noutăţii şi în special al inovaţiei, regăsim
totuşi lumina unui deziderat pragmatic, cel al comunicării interumane, ce dă sens
analizării eşecului sau reuşitei în domeniul comunicării didactice care va depinde
într-o oarecare măsură de personalitatea profesorului. De ce? Pentru că, acum,
orice profesor trebuie să stăpânească noţiuni teoretice dar mai ales practice, la care
se adaugă elementul indisolubil – tactul pedagogic –, esenţial în această relaţionare.
Exemplele pot continuă, datorită numeroaselor situaţii existente în activitatea
didactică, însă ceea ce este esenţial constă în a nu se interpreta greşit semnificaţiile
reale ale feedback-ului sub apanajul subiectivismului.
Poate că tocmai de aceea, Comenius afirm: „E îndoielnic să existe o oglindă
atât de murdărită, încât să nu reflecte totuşi imagini într-un fel oarecare; e îndoielnic
să existe o tablă atât de zgrunţuroasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea. Dacă
se întâmplă însă ca oglinda să fie plină de praf sau de pete, înainte de a ne folosi
de ea trebuie să o ştergem, iar o tablă prea zgrunțuroasă trebuie s-o dăm la rindea.“
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Relația de feed-back este un fel de clepsidră prin care mesajul profesorului
se reîntoarce la izvoare, după ce s-a filtrat, prin procesul de învățare, în mintea,
conștiința și responsabilitatea elevului. aducând la izvoare soarele, lumina, umbra
și norii lanțului de efecte.
De aceea, întrebarea tulburătoare care se pune ar putea fi următoarea: În
condițiile unui bruiaj complicat și ale unei învățări nelineare, des schimbătoare, cu
orizonturi încețoșate și nori grei, cu un management al efectelor volatil și incert,
mai are, oare, profesorul și, în general, școala capacitatea de a recepta, descifra,
înțelege și respecta feed-back-ul procesualității didactice și îndoesbi pe cel al
educației formative și permanente?
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ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCULUI
DE FALIMENT LA S.C. CURIER PROD
DDV S.R.L.
RISK ASSESSMENT AND ANALYSIS
OF BANKRUPTCY
AT S.C. CURIER PROD DDV S.R.L.
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Rezumat
Un aspect important de reţinut este acela că riscurile, ignorate sau
subapreciate, pot provoca pierderi imense indiferent de natura lor. Riscul
presupune o îmbinare între artă şi ştiinţă capabilă să elimine pe cât posibil
pierderile de orice fel şi să potenţeze câştigurile.
Cuvinte cheie: întreprindere, analiză, evaluare, risc, performanţă, profit.
Summary
An important aspect to remember is that risks, ignored or underestimated,
can cause huge losses whatever their nature. The risk involves a combination
of art and science capable to eliminate as far as possible the loss of any kind
and to potentiate the earnings.
Keywords: enterprise, analysis, evaluation, risk, performance, profit.
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Introducere
În viaţă este foarte important să descoperi oportunităţi de câştig şi să le
exploatezi la maxim. Un om de succes va alege o cale pentru a ajunge într-o poziţie
de succes, cântărind bine lucrurile, şi îşi va asuma riscul pe care îl presupune alegerea
făcută. El îşi va forma un plan de acţiune, având o ţintă pe care îşi propune să o
atingă într-un anumit termen. Va pune la punct o politică de planificare a strategiei
de dezvoltare proprie şi va aplica un set de principii în consolidarea şi diversificarea
investiţiilor stabilite. Orice câştig presupune o investiţie, iar orice investiţie presupune
un risc.
Lucrarea de faţă este o încercare de a înţelege riscurile în afaceri, natura acestora
şi implicaţiile directe pe care le au acestea. Un aspect important de reţinut este acela
că riscurile, ignorate sau subapreciate, pot provoca pierderi imense indiferent de
natura lor. Riscul presupune o îmbinare între artă şi ştiinţă capabilă să elimine pe cât
posibil pierderile de orice fel şi să potenţeze câştigurile.
Prezentarea firmei
S.C. Curier Prod DDV S.R.L. este o firmă tânără pe piaţa serviciilor, înfiinţată
în anul 2008. Aceasta a început să aibă activitate în faza incipientă a crizei economice,
moment în care alte firme îşi închideau activitatea şi rata şomajului creştea. Firma
a preluat o parte din angajaţii unei alte întreprinderi, intrate în stare de insolvenţă,
cu acelaşi domeniu de activitate, şi anume servicii poştale şi de curierat. Pentru a-şi
putea desfăşura activitatea aceasta a preluat totodată şi leasingurile.
Din dorinţa de a oferi servicii de calitate, în primul an firma şi-a desfăşurat
activitatea cu preponderenţă în Bucureşti. Treptat aceasta a oferit şi servicii naţionale,
colaborând cu firme mai mari, care au centre şi în alte oraşe, firme ca Poşta Atlassib
şi Urgent Curier S.R.L.
În anul 2009 întreprinderea a înregistrat o pierdere foarte mare datorită
pagubelor produse de furturile unor colete cu valori mari. Prin urmare firma a trebuit
să despăgubească expeditorul coletelor, şi anume Cheque Dejeuner.
În ciuda condiţiilor grele, şi a datoriilor foarte mari, S.C. Curier Prod DDV
S.R.L. a perseverat şi şi-a continuat activitatea, hotărâtă să nu renunţe. Până
în momentul de faţă nu au existat investiţii şi nici împrumuturi bancare. În anul
următor a cedat o parte din datoria pe care o avea către Cheque Dejeuner unuia dintre
colaboratorii săi. Tot în anul 2010 a început o campanie de telefoane, în urma căreia
firma a încheiat câteva contracte.
Cu doar 12 angajaţi în anul 2009 a avut o cifră de afaceri de aproximativ
85000 euro.
Dintre clienţii pe care îi are, îi amintim pe cei mai importanţi: Cheque Dejeuner
România S.R.L., Cheque Deejeuner Bulgaria LTD., Citroen România, Alpha Leasing
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

27

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
România IFN S.A., Telestar, Hachette Distribution S.R.L., şi Hilton.
Pe piaţa serviciilor va fi întotdeauna loc pentru firmele mici, care aduc un aer
tineresc şi tarife bune. Firmele mari au clienţii lor, şi pe lângă aceştia îşi permit să
selecteze şi să ofere tarife ridicate, pe când firmele mici au tarife scăzute şi prestează
servicii tuturor firmelor.
Analiza poziţiei financiare a firmei
Pe baza datelor din bilanţurile contabile de la sfârşitul fiecărui an (anexele 1,
3 şi 5), am întocmit bilanţurile financiare ale S.C. Curier Prod DDV S.R.L (tabelele
nr. 1, 2 şi3).
Tabelul nr. 1
Bilanţul financiar la 31.12.2008
Activ
Pasiv
ron
Imobilizări necorporale
1051 Capital social
Rezultatul exercițiului
Datorii mai mari de un an
Nevoi permanente
1051 Resurse permanente

ron
200
-262
7500
7438

Disponibilități
Nevoi temporare
Total Active

3131
3131
10569

9518
9518
10569

Datorii mai mici de un an
Resurse temporare
Total Pasive

Situaţia netă (SN) = Active – Datorii
SN = 10569 – (3131 + 7500) = -62
Fondul de rulment financiar (FRF) = Resurse permanente – Nevoi permanente
Fondul de rulment financiar (FRF) = Nevoi temporare – Resurse temporare
FRF = 7438 – 1051 = 6387
FRF = 9518 – 3131 = 6387
Nevoia de fond de rulment (NFR) = Active din exploatare – Datorii din
exploatare =
Stocuri + Creanţe – Datorii din exploatare
NFR = 0 – 3131 = -3131
Trezoreria netă (TN) = FRF– NFR = Active de trezorerie– Pasive de trezorerie
TN = 6387 – (-3131) = 9518
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Tabelul nr. 2
Bilanţul financiar la 31.12.2009
Activ
ron
Pasiv
Imobilizări necorporale
1051
Capital social
Imobilizări corporale
280706 Rezultatul reportat
Pierdere
Datorii pe termen lung
Nevoi permanente
281757 Resurse permanente

Creanțe
Disponibilități
Ch. înregistrate în avans
Nevoi temporare
Total Active

29924
29739
59491
119154
400911

ron
200
-262
-119447
388242
268733

Datorii pe termen scurt

132178

Resurse temporare
Total Pasive

132178
400911

SN = 400911 – 520420 = -119509
FRF = 268733 – 281757 = -13024
FRF = 119154 – 132178 = -13024
NFR = 29924 – 132178 = -102254
TN = -13024 – (-102254) = 89230
Tabelul nr. 3
Bilanţul financiar la 31.12.2010
Activ
ron
Pasiv
Imobilizări necorporale
1051
Capital social
Imobilizări corporale
187193 Rezultatul reportat
Pierdere
Datorii mai mari de un an
Nevoi permanente
188244 Resurse permanente
Creanțe
54009 Datorii mai mici de un an
Ch. înregistrate în avans
37257
Disponibilități
9954
Nevoi temporare
101220 Resurse temporare
Total Active
289464
Total Pasive

ron
200
-119710
-67474
315250
128266
161198

161198
289464
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SN = 289464 – 476448 = -186984
FRF = 128266 – 188244 = -59978
FRF = 101220 – 161198 = -59978
NFR = 54009 – 161198 = -107189
TN = -59978 – (-107189) = 47211
Diagnosticul financiar
Pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţurile contabile şi conturile de profit şi
pierdere, am calculat analiza şi prognoza pe o perioadă de 3 ani, şi anume: 20082010.
Am calculat excedentul brut de exploatare cu ajutorul cascadei soldurilor
intermediare (tabelul nr 4).

V
A

2008

= 28689 – 17540 – 265 – 3300 = 7584

EBE 2008 = 7584 – 723 – 7124 = -263
V
A

2009

= 363915 – 113378 – 425 – 200 – 62647 = 187265

EBE 2009 = – 3837 – 67211 = 116217
V
A

2010

= 307887 – 76923 – 2721 – 116978 = 111265

EBE 2010 = 111265 – 898 – 74057 = 36310
Pe baza datelor din bilanţuri am calculat indicatorii modelului Conan şi Holder.
Modelul Conan şi Holder

Z = 0,24 R1 + 0,2 R2 + 0,16 R3 − 0,87 R4 − 0,10 R5

Pe baza datelor din anexa 2 şi tabelul 1 am calculat indicatorii modelului
Conan şi Holder pentru anul 2008.

R1 = -263 / 10631 = -0.0247
R2 = 7438/10569 = 0.7037
R3 = 9518/ 10569 = 0.9005

R4 = 0/ 28689 = 0
R5 = 7124/ 7584 = 0.9393
Z2008 = 0.24 × (-0.0247) + 0.22 × 0.7037 + 0.16 × 0.9005 – 0.87 × 0 -0.1 ×
0.9393 = -0.005928 + 0.154814 + 0.14408 – 0 – 0.09393 = 0.199036
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Tabelul nr. 4
Determinarea EBE şi a VA
Nr. crt.
Indicatorii
1 Venituri din vânzarea mărfurilor
2 Cheltuieli cu mărfurile vândute
3 Marja comercială (1-2)
4 Venituri din producția vândută
5 Variația stocurilor
6 Venituri din producția imobilizată
7 Producția exercițiului (4+5+6)
8 Consumul intermediar
9 Valoarea adăugată (3+7-8)
10 Subvenții de exploatare
11 Alte taxe și impozite
12 Cheltuieli cu personalul
13 Excedentul brut de exploatare (9-10-11-12)

2008
0
0
0
28689
0
0
28689
21105
7584
0
723
7124
-263

2009
0
0
0
363915
0
0
363915
176650
187265
0
3837
67211
116217

2010
0
0
0
307887
0
0
307887
196622
111265
0
898
74057
36310

Pe baza datelor din anexa 4 şi tabelul nr. 2, am calculat indicatorii modelului
Conan şi Holder pentru anul 2009:

R1 = 116217/ 520420 = 0.2233
R2 = 268733/ 400911 = 0.6703
R3 = 119154/ 400911 = 0.2972

R4 = 45462/ 363915 = 0.1249
R5 = 67211/ 187265 = 0.3589
Z = 0.24 × 0.2233 + 0.22 × 0.6703 + 0.16 × 0.2972 – 0.87 × 0.1249 – 0.10 ×
0.3589 = 0.053592 + 0.147466 + 0.047552 – 0.108663 – 0.03589 = 0.104057
Pe baza datelor din anexa 6 şi tabelul nr. 3 am calculat ratele pentru modelul
Conan şi Holder pentru anul 2010.

R1 = 36310/ 476448 = 0.0762
R2 = 128266/ 289464 = 0.4431
R3 = 101220/ 289464 = 0.3497

R4 = 36064/ 307887 = 0.1171
R5 = 74057/ 111265 = 0.6656
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

31

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Z = 0.24 × 0.0762 + 0.22 × 0.4431 + 0.16 × 0.3497 – 0.87 × 0.1171 – 0.10 ×
0.6656 = 0.018288 + 0.097482 + 0.055952 – 0.101877 – 0.06656 = 0.003285
Pentru o cât mai bună apreciere am calculat riscul de faliment şi cu ajutorul
unui model românesc, şi anume modelul Anghel.
2008.

Pe baza datelor din anexa 2 am calculat cash flow-ul de exploatare pe anul

CFexpl = -263
Ratele modelului Anghel le-am calculat folosind datele din bilanţul financiar
(tabelul nr 1).

R1 = -262/ 28690 = -0.0091
R2 = -263/ 10631 = -0.0247
R3 = 10631/ 10569 = 1.0059

R4 = 3131/ 28689 = 0.1091
A = 5.676 + 6.3718 × (-0.0091) + 5.3932 × (-0.0247) – 5.1427 × 1.0059 –
0.0105 × 0.1091 = 5.676 – 0.058 - 0.133 – 5.173 – 0.0011 = 0.3109
Pe baza datelor din anexa 4 am calculat fluxul de numerar folosit în exploatare
pentru anul 2009.
CFexpl2009 = -73935 – 92519 – 1467 = - 167921
Ratele modelului Anghel le-am calculat folosind datele din bilanţul financiar,
reflectate în tabelul nr.2.

R1 = -119447/ 365332 × 100 = -0.33
R2 = -167921/ 520420 = -0.32
R3 = 520420/ 400911 = 1.30

R4 = 132178/ 363915 = 0.36
A = 5.676 + 6.3718 × (-0.33) + 5.3932 × (-0.32) – 5.1427 × 1.3 – 0.0105 × 0.36
= 5.676 – 2.10 – 1.73 – 6.66 – 0.004 = -4.818
2010.

Pe baza datelor din anexa 6 am calculat cash flow-ul de exploatare pentru anul

CFexpl2010 = - 28902 – 93513 – 4875 = -127290
Ratele modelului Anghel le-am calculat folosind datele din bilanţul financiar,
trecute în tabelul nr.3.

R1 = - 67474/ 312266 = -0.22
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R2 = - 127290/ 476448 = -0.27
R3 = 476448/ 289464 = 1.64

R4 = 161198/ 307887 = 0.52
A = 5.676 + 6.3718 × (-0.22) + 5.3932 × (-0.27) – 5.1427 × 1.64 – 0.0105 ×

0.52 = 5.676 – 1.40 – 1.46 – 8.43 – 8.43 = -14.04
Concluzii şi propuneri

Situaţia netă negativă şi în scădere semnifică o gestiune proastă. Aceasta
scădere este consecinţa majorării datoriilor de la un an la altul.
Rezultatul negativ al fondului de rulment indică un deficit. Capitalurile
permanente nu reuşesc să finanţeze imobilizările, cu atât mai puţin activele circulante.
Cu cât fondul de rulment este mai mic, cu atât firma se află în incapacitatea de a face
faţă riscurilor diverse pe termen scurt, şi nu pot contribui la echilibrul pe termen
scurt.
În anul 2008, capitaluri permanente finanţează o parte din activele circulante,
însă la sfârşitul anului 2009, şi nici la sfârşitul lui 2010 acestea nu reuşesc să acopere
imobilizările, datorită pierderii mari pe care firma o înregistrează. Cu cât pierderea
este mai mare, cu atât capitalurile permanente sunt mai mici. Nici pe termen scurt
nu avem un echilibru, nevoile fiind mai mari decât resursele. Acest lucru îl putem
observa şi din nevoia de fond de rulment, care este în scădere.
Excedentul brut al exploatării exprimă acumularea brută din activitatea
de exploatare, resursă principală a întreprinderii, cu influenţă hotărâtoare asupra
rentabilităţii economice şi a capacităţii potenţiale de autofinanţare a investiţiilor (din
amortizări, provizioane, profit).
În primul an excedentul a fost negativ.
Pe baza modelului Conan şi Holder putem estima gradul de risc de faliment. În
anul 2008 situaţia firmei este foarte bună, gradul de risc fiind scăzut, sub 10%.
În anul 2009 riscul de faliment a crescut ajungând până la 30%.
În anul 2010 întreprinderea se află în pericol de faliment, gradul de risc este
cuprins între 65% şi 90%.
Şi din calculele modelului Anghel putem observa un grad de risc care creşte
foarte mult în anul 2009 şi 2010. În primul an situaţia este bună, rezultatul fiind
pozitiv.
Soluţia ar fi creşterea creanţelor, pentru a putea acoperi datoriile pe termen
scurt, sau ca asociaţii să investească.
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În continuare, în paginile următoare, prezentăm anexele:
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Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3
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Anexa nr. 4
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Anexa nr. 5

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

45

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

46

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Anexa nr. 6
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MODUL DE DETERMINARE
A PRINCIPALELOR IMPOZITE
DIRECTE IN CADRUL SC “SPOT
WEAR” SRL
METHOD FOR DETERMINING
THE MAIN DIRECT TAXES UNDER
SC „SPOT WEAR” SRL
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Asistent dr. Sorin Adrian CIUPITU
Masterand Florina Alexandra M. GRIGORE
Rezumat
Impozitele au un rol important pe plan financiar, economic şi social,
diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la alta. În evoluţia lor,
impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se
stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activităţi, fie pe venit
sau avere. Impozitele directe fiind individualizate, reprezintă forma cea mai
veche de impunere.
Cuvinte cheie: întreprindere, impozite, resurse băneşti, cheltuieli publice,
dezvoltare.
Summary:
Taxes play an important role in financial, economic and social, different
from one stage of development of the economy to another. In their evolution,
direct taxes have kept up with economic development, either because they are
established in certain material objects or types of activities, either income or
wealth. Direct taxes being individualized, it is the oldest form of taxation.
Keywords: business, tax, financial resources, public expenditure, development.
1

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

50

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Introducere

I

mpozitele au un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit
de la o etapă de dezvoltare a economiei la alta.
Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar în sensul
că impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare
acoperirii cheltuielilor publice.
Pe plan economic, impozitele au un rol deosebit prin intermediul măsurilor pe
care le ia statul de a interveni în activitatea economică cu ajutorul lor. În acest sens
impozitele pot fi folosite ca instrumente de stimulare sau de frânare a unei anumite
activităţi, de creştere sau de reducere a producţiei ori a consumului unui anumit
produs.
Pe plan social, impozitele au rolul de instrument de redistribuire a unei părţi
din produsul intern brut între clase şi pături sociale, între persoanele fizice şi juridice.
În evoluţia lor, impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei,
deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activităţi, fie
pe venit sau avere.
Impozitele directe, fiind individualizate, reprezintă forma cea mai veche de
impunere.
Caracteristic acestor impozite este faptul că, în intenţia legiuitorului, subiectul
şi suportatorul impozitului sunt una şi aceeaşi persoană, cu toate că uneori acestea
nu coincid.
Sistemul fiscal în perioada postdecembristă a fost marcat de schimbări majore,
induse de mecanismele trecerii la economia de piată şi de necesitatea de armonizare
a sistemului fiscal românesc cu abordarea şi experienţa fiscală a ţărilor dezvoltate, cu
tradiţie de economie de piaţă.
Astfel, în ceea ce priveşte impozitele directe, în domeniul impozitului pe
profit s-au aplicat cote diferite, iar impozitul pe venitul populaţiei a cunoscut evoluţii
semnificative, mai ales în impozitarea activităţilor independente precum profesiile
liberale, dreptul de autor, cedarea folosinţei bunurilor etc.
Prin urmare, impozitele directe reprezintă veritabile instrumente cu ajutorul
cărora organele de decizie influenţează dezvoltarea economico-socială a ţării.
În cadrul acestei lucrări, sunt abordate aspecte cu privire la sistemul resurselor
financiare publice şi la rolul pe care îl au impozitele în asigurarea lor, locul impozitelor
directe în sistemul fiscal românesc, precum şi modul în care influenţează impozitele
directe activitatea economico-financiară a unei întreprinderi.
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Prezentarea generală a societăţii
Cadrul juridic, forma de organizare şi obiectul societăţii
Denumirea societăţii este SC “SPOT WEAR” SRL, conform documentelor
eliberate de Oficiul Registrului Comerţului Călăraşi.
Societatea este persoană juridică română cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.31 / 1990 republicată.
In cadrul activităţii sale, societatea comercială “SPOT WEAR” este titulară de
drepturi şi obligaţii garantate cu patrimoniul social şi poate să dobândească drepturi
de proprietate şi alte drepturi.
Asociaţii vor răspunde în limita aportului vărsat la capitalul social, patrimoniul
personal nefiind susceptibil de urmărire.
Obiectul de activitate principal – cod CAEN 1413 – “Fabricarea altor
articole de îmbrăcăminte şi lenjerie din materiale textile”.
Activitatea principală – 1413 – “Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)”.
Activităţile secundare ale societăţii sunt cele prevăzute în statutul societăţii şi
cuprinde următoarele:
- 5116 – intermediari şi import export în comerţul cu textile, confecţii,
îmbrăcăminte şi articole de piele;
- 5119 – intermediari şi import export în comerţul cu produse diverse;
- 5141 – comerţ cu ridicata şi import export al produselor textile;
- 5142 – comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei;
- 5163 – comerţ cu ridicata şi import export al maşinilor pentru industria
textilă, maşinilor de cusut şi tricotat;
- 5170 – comerţ cu ridicata şi import export al altor produse;
- 6024 – transport rutier intern şi internaţional.
Toate operaţiunile de comercializare a produselor realizate, obţinute de pe
piaţa internă sau din import, se pot desfășura în magazinele proprii sau închiriate, în
consignaţii, târguri, pieţe, oboare, stadioane, parcuri, inclusiv pe litoral, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Obiectul de activitate al societăţii nu este limitat, el putând fi extins prin
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor şi cu obţinerea avizelor legale. În realizarea
obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români
şi străini, persoane fizice şi juridice, să înfiinţeze societăţi comerciale cu participare
de capital românesc sau străin, pe baza principiului libertăţii contractuale exercitat
conform legii în vigoare.
Societatea este constituită pe o durată nelimitată cu începere de la data
înmatriculării societăţii în registrul comerţului.
SC “SPOT WEAR” SRL are sediul social în oraşul Lehliu Gară, str. Industriilor,
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nr. 691, jud. Călăraşi, este înmatriculată la Oficiul Comerţului din Călăraşi sub nr.
J51 / 7 / 2001, are Codul Unic de Inregistrare 13156363 şi este plătitoare de taxă pe
valoarea adăugată de la înfiinţare.
Capitalul social subscris este de 30 000 lei, împărţit în 30 părţi sociale în
valoare de 1 000 lei fiecare, în întregime subscris şi vărsat de asociaţi.
Părţile sociale sunt indivizibile şi nu vor putea fi reprezentate prin titluri.
Mărirea capitalului se face prin subscrierea de noi părţi sociale sau ridicarea
valorii părţii sociale existente, reprezentând aporturi în natură sau numerar, pe baza
hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor.
Organul de conducere al societăţii este Adunarea Generală a Asociaţiilor, care
are desemnat un administrator având următoarele atribuţii:
- asigură conducerea curentă a societăţii cât şi îndeplinirea Hotărârilor Adunării
Generale;
- reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, semnează actele şi documentele şi
initiază operaţiunile care angajează societatea fată de terţi;
- ţine la zi corect registrul asociaţilor, registrul proceselor verbale.
Societatea îşi desfăşoară activitatea în hala proprie, în secţii în care se
realizează:
- depoziterea materiilor prime şi a materialelor auxiliare în depozitele anexe;
- prelucrarea materiilor prime pentru obţinerea produselor finite în secţia de
producţie;
- finisarea şi ambalarea produselor finite în secţia de ambalare;
- depozitarea produselor finite în depozit;
- activităţi de întreţinere şi reparaţie a utilajelor în atelierul mecanic.
Intreprinderea produce articole de îmbrăcăminte pentru femei:
- fuste;
- pantaloni;
- bluze;
- jachete;
- sacouri;
- șorturi;
- rochii.
Societatea are un număr de 161 salariaţi din care:
- 151 - personal direct productiv
- 10 - personal TESA.
Compartimentul financiar contabil colaborează direct cu celelalte
compartimente ale societăţii.
Societatea îşi desface produsele în exclusivitate pe piaţa externă, având
încheiat contract de prelucrare în sistem lohn cu singurul client – SILVANA LTD –
Marea Britanie. SC “SPOT WEAR” asigură şi transportul comenzilor la destinaţie
prin camionul propriu.
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Contractul de prelucrare în lohn
În comerţul internaţional, contractul de vânzare-cumpărare, cu aspectele lui
juridice şi economice, este reglementat prin “Convenţia Naţiunilor Unite privind
contractele pentru vânzarea internaţională de mărfuri” din anul 1974, cu
amendamentele aduse prin Protocolul din anul 1980, adoptate la Viena (“The United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1974,
and The Amending Protocol of 1980 – Adopted in Viena”).
Contractul extern de vânzare-cumpărare este un acord de voinţă prin care una
din părţi, denumită vânzător, dintr-o anumită ţară, se angajează să livreze celeilalte
părţi, dintr-o altă ţară, denumită cumpărător, un bun material al său, determinat
cantitativ şi calitativ, într-un anumit loc şi la o anumită dată, în condiţiile convenite,
contra unui preţ.
Contractul de prelucrare în lohn cuprinde patru părţi mari: părţile, temei legal,
clauze obligatorii şi clauze opţionale.
Modul de calcul a principalelor impozite directe în cadrul societăţii
Calculul impozitului pe venit
În exemplul următor, am determinat impozitul pe salariu al unui angajat pe
perioadă nedeterminată care are o persoană în întreţinere.
Salariul tarifar de încadrare este de 1200 lei.
În luna martie 2011, sunt 23 de zile lucrătoare iar durata normală de lucru pe
zi este de 8 ore.
Salariatul, pe lângă orele lucrate în program normal, a mai efectuat 15 de ore
suplimentare, care se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar orar, faţă de orele
lucrate normal, conform prevederilor din contractul colectiv de muncă încheiat de
societate.
Calculul venitului pentru orele suplimentare:
1.200 lei / 184 h = 6.52 lei/h
6.52 lei/h x 2.00 = 13.04 lei/ h
13.04 lei/h x 15h = 196 lei
Pentru determinarea venitului bază de calcul, din venitul brut lunar se scad
deducerea personală, contribuţia la asigurările sociale, contribuţia la asigurările
sociale de sanătate, contribuţia la fondul de somaj ale salariatului.
V.B.C. = Venitul brut - deducere personală – C.A.S. – C.A.S.S. – C.F.S.
Deducerea personală, pentru salariul de peste 1000 lei, se calculează după
formula :
Ded. Pers = 350 x [1- (VBL-1000)/2000]= 350 x [1- (1396-1000)/2000] =
349 lei
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Contribuţia la asigurările sociale a angajatului este de 10,5% din venitul brut
lunar, contribuţia la asigurările sociale de sănătate este de 5,5% din venitul brut lunar,
contribuţia la fondul de somaj este de 0.5% .
C.A.S. = V.B.L. x 10,5% = 1396lei x 10,5%
= 147 lei
C.A.S.S. = V.B.L.x 6,5% = 1396lei x 5,5%
= 77 lei
Contribuţia la fondul de şomaj = 1396 lei x 0.50% = 7 lei
Venitul bază de calcul = 1396 - 349 - 147 - 77 - 7 = 816 lei
Impozitul pe salariu se determină aplicând cota de impunere de 16 % asupra
venitului bază de calcul .
Impozit pe salariu = V.B.C. x 16% = 816 x 16% = 131 lei
Venit net = V.B.L. – C.A.S- C.A.S.S-C.F.Ş - Impozit/salariu
Venit net = 1396 – 147 – 77 – 7 – 131
= 1 034 lei
Calculul impozitului pe profit al societăţii
Modul de determinare a impozitului pe profit trebuie înscris în registrul de
evidenţă fiscală, un document cu regim special care trebuie completat în conformitate
cu prevederile O.M.F.P. nr. 870/2005 modificat prin O.M.F.P. nr.949/2005.
În anul fiscal 2010, societatea a obţinut următoarele rezultate (conform balanţei
de verificare la 31.12.2010):
Venituri totale 1 938 780 ron - Cheltuieli Totale 1 853 987 ron - Venituri
neimpozabile 0 ron - Rezerva legală deductibilă 0 ron + Cheltuieli nedeductibile
13 735 ron = Baza de impozitare pentru impozitul pe profit 98 528 ron x 16% =
Impozit pe profit datorat
15 764 ron
Analizând rezultatele societăţii la data de 31.12.2010 a rezultat un impozit
pe profit datorat în suma de 15 764 ron, sumă ce trebuie achitată până la data de 15
aprilie 2011.
Calculul impozitului pe avere: clădiri şi pe teren
Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea
unei cote de impozitare cuprinsă între 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a clădirii,
aceste cote fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local.
În cazul societăţii analizate, construcțiile deținute au fost reevaluate în urmă
cu doi ani şi valoarea clădirii este amortizată integral.
În Lehliu Gară cota de impunere stabilită de consiliul local este de 1%.
Valoarea clădirii este de 16 816 lei şi fiind amortizată integral valoarea
impozabilă se reduce cu 15% (Legea 571/2003)
Baza impozabilă = 16 816lei – (16 816 lei x 15%) = 14 294 lei
Impozit / clădire = 14 294 lei x 1 % = 143 lei
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Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de
teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi/ sau categoria de folosinţă a
terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
În cazul terenului deţinut de societate pentru a determina suprafaţa de teren
pentru care se datorează impozit, din suprafaţa totală a terenului se scade suprafaţa
ocupată de clădire.
Suprafaţa teren = 10 610 mp
Suprafaţa ocupată de clădiri = 2 213 mp
Suprafaţa de teren pentru care se calculează impozit = 8 397 mp
În cazul de faţă, impozitul pe teren se stabileşte înmulțind numărul de metri
pătrați cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Zona din
cadrul
localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii (lei/ m)
0
0,59
0,49
0,37
0,25

I
0,49
0,37
0,25
0,12

II
0,43
0,30
0,19
0,10

III
0,37
0,25
0,12
0,07

IV
0,05
0,04
0,03
0,02

V
0,04
0,03
0,02
0,01

Terenul este amplasat în zona B rangul III deci impozitul datorat este :
Impozit pe teren =8 397 mp x 0,25 lei/ mp = 2 099 lei
Concluzii
Una dintre priorităţile politicii fiscale este consolidarea sistemului de impozite
şi taxe pentru eficientizarea întregului sistem fiscal din România.
Materializarea acestui deziderat constă în elaborarea unei legislaţii moderne,
coerente, stabile şi unitare privind fiscalitatea, la nivelul standardelor europene.
O legislaţie modernă trebuie să ofere aceleaşi condiţii în mod nediscriminatoriu,
tuturor contribuabililor şi ea trebuie să devină principalul instrument cu ajutorul
căruia pot fi promovate şi susţinute investiţiile în economia românească.
Este necesară crearea unui sistem modern de impozite şi taxe, capabil să
stimuleze munca, economisirea şi investiţiile, în paralel cu promovarea unui regim
de echitate generală pentru fiecare contribuabil.
Pentru realizarea unui astfel de sistem fiscal se impun o serie de măsuri cum
ar fi:
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- reducerea numărului de fonduri speciale;
- creşterea masei de contribuabili (persoane fizice: salariaţi, prestatori de
servicii, persoane care exercită profesii libere, care desfăşoară activităţi independente,
meseriaşi agricultori, persoane care realizează venituri ocazionale; persoane juridice
cu capital de stat străin sau mixt, persoane fizice române fără domiciliul în România
şi persoane fizice şi juridice străine nerezidente);
- respectarea obligaţiilor şi drepturilor fiscale;
- definirea infracţiunilor fiscale;
- sancţiunile şi prescrierea acestora;
- definirea clară a conceptelor şi categoriilor cu care se operează în noul Cod
fiscal astfel încât să fie inteligibil şi clar pentru publicul larg contribuabil şi să evite
litigii cauzate de ambiguităţi sau de lagune în definirea unor termeni;
- prin prevederile sale, Codul fiscal trebuie să asigure o stabilitate pe termen
lung a sistemului de impozite şi taxe în vederea susţinerii unor decizii investiţionale
majore precum şi eliminarea unor efecte retroactive pentru contribuabilii care au
contracte în derulare (orice modificare a legilor fiscale să intre în vigoare numai
în următorul exerciţiu fiscal, iar pentru contractele aflate în derulare, să nu se
aplice aceste modificări a nivelului impozitelor aflate în vigoare la data promovării
investiţiilor respective).
Pentru ca un investitor să participe la dezvoltarea mediului nostru intern de
afaceri, el este interesat de relansarea economiei reale, de consolidarea macrostabilităţii
economice, coerenţă legislativă, transparenţă şi de aceea el trebuie să aibă încredere
în sistemul economic românesc, în stabilitatea sa legislativă.
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Rezumat
Caracteristicile specifice pieţelor pentru „noile economii” trebuie să
fie luate în considerare în orice analiză corectă şi riguroasă privind efectele
anticoncurenţiale generate de practicile unor companii care operează pe
aceste pieţe. Caracteristicile acestor pieţe, precum cea de software, indică o
probabilitate ridicată ca firmele cu putere de piaţă să abuzeze de poziţia lor
dominantă.
Cuvinte cheie: concureţă, industria IT
Summary
The specific characteristics of markets for „new economy” must be
taken into account in any fair and rigorousanalysis the anti-competitive
effects arising from the practices of companies operating in these markets.The
characteristics of these markets, such as software, indicates a high probability
that firms with market power it abuses of their dominant position.
Keywords: competitive, IT industry
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Introducere

C

aracteristicile specifice pieţelor pentru „noile economii” trebuie să fie
luate în considerare în orice analiză corectă şi riguroasă privind efectele
anticoncurenţiale generate de practicile unor companii care operează pe aceste pieţe.
Caracteristicile acestor pieţe, precum cea de software, indică o probabilitate ridicată
ca firmele cu putere de piaţă să abuzeze de poziţia lor dominantă.
Ritmul foarte rapid de dezvoltare a industriei IT are implicaţii importante
pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind protecţia concurenţei, iar
procedurile juridice şi administrative par să fie greoaie şi chiar ineficiente în stoparea
şi sancţionarea comportamentului abuziv al unei companii cu poziţie dominantă pe
piaţă, precum este cazul companiei Microsoft Corporation.
Scurt istoric al companiei Microsoft Corporation
Înfiinţată în 1975 de către Bill Gates şi Paul Allen, Microsoft Corporation este
o companie americană, cea mai mare producătoare de software din lume, cu peste
90.000 de angajaţi în mai mult de 100 de ţări. Deseori numele firmei se prescurtează
„MS”. Are sediul în Redmond, Washington, SUA. Este o companie care dezvoltă,
produce, licenţiază şi face întreţinerea la o gamă largă de servicii în principal legate
de calculatoare. Fondată la 4 aprilie 1975, Microsoft a avut la început scopul să
dezvolte şi să vândă interpreterul BASIC pentru calculatorul Altair 8800. Compania
a fost fondată de către Bill Gates şi Paul Allen, după ce, cu 3 ani în urmă, aceiaşi
înfiinţaseră compania Traf-O-Data, cu care însă nu au avut succesul scontat. În
decursul anilor, Microsoft a devenit din ce în ce mai mare: la mijlocul anilor 1980
domina piaţa cu sistemul de operare MS-DOS, care a fost apoi urmat de Windows.
De asemenea, Microsoft domină piaţa cu pachetul de software birotic Microsoft
Office. Compania a activat în ultimii ani şi în industria de jocuri video (consolele
Xbox şi Xbox 360), precum şi pe domeniul serviciilor digitale (dispozitivul mobil
multimedia Zune, servicii web MSN şi sistemul de operare Windows Phone)1.
Pe 10 noiembrie 1983, Microsoft Corporation a anunţat oficial Microsoft
Windows, un sistem de operare de ultimă generaţie care ar oferi o interfaţă grafică
de utilizator (GUI) şi un mediu multitasking pentru computerele IBM. Microsoft a
introdus suita sa de birou Microsoft Office în 1990. Aplicaţiile incluse office software
separate pentru productivitate cum ar fi Microsoft Word şi Microsoft Excel. Pe 22 mai
1990 a fost lansat Windows 3.0, care a avut un manager de program de îmbunătăţit şi
sistemul de icoane, un manager de fişier nou, sprijin pentru șaisprezece culori, viteză
îmbunătățită şi fiabilitate. Windows 95 a fost lansat în 24 august 1995. A inclus un
TCP integrat / IP stack, Dial-Up Networking şi suport pentru nume lungi de fişiere.
1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Compania este prezentă în România din anul 1992. Microsoft are două centre
în România, unul de suport tehnic la Bucureşti şi unul de dezvoltare la Timişoara,
unde se dezvoltă o parte a motorului de căutare Bing. În total, în cele două centre,
lucrează 300 de angajaţi.
În iunie 2003 Microsoft a achiziţionat softul antivirus RAV (Reliable Antivirus)
proiectat de firma românească GeCAD.
Cazul Microsoft privind abuzul de poziţie dominantă în industria IT
În cursul anului fiscal 2006 – 2007, Microsoft a vândut în România 220.000 de
licenţe de Windows, în sistem OEM (preinstalate pe PC-urile asamblate în România),
din care 35 % (77.000) au fost vânzări ale noului sistem de operare Windows Vista.
În anii 1990 criticii susţineau că Microsoft utiliza practici monopoliste de
afaceri şi strategii anticompetitive, a pus restricţii nerezonabile la utilizarea softului
său şi a folosit tactici nereprezentative de marketing. Atât Departamentul (ministerul)
de Justiție al SUA cât şi Comisia Europeană au ajuns la concluzia că Microsoft a
încălcat legile antitrust.
Investigaţia realizată de peste cinci ani de către Comisia Europeană în cazul
companiei Microsoft Corporation, pe piaţa sistemelor de operare pentru computerele
personale, s-a încheiat cu decizia adoptată de Comisie în 24 martie 2004. Comisarul
european pentru concurenţă de la acea vreme, Mario Monti, anunţase anterior eşecul
discuţiilor cu reprezentanţii companiei. Investigaţia Microsoft a fost declanşată de
plângerea înaintată de compania concurentă Sun Microsystems în decembrie 1998,
conform căreia Microsoft abuza de poziţia dominantă pe care o avea cu produsele
sale Windows pe piaţa sistemelor de operare, deoarece nu oferea informaţiile care
ar fi permis ca anumite produse software pentru operarea computerelor în reţea –
denumite sisteme de operare work group server – să interopereze în totalitate cu
Windows.
Decizia Comisiei
Decizia antitrust a Comisiei, susţinută în unanimitate de experţii în domeniul
concurenţei din ţările UE, a impus sancţiuni dure din partea companiei Microsoft,
care continuă să deţină de mulţi ani o poziţie de cvasimonopol cu familia sa de
sisteme de operare Windows, ce echipează 95% din computerele personale utilizate
în lume.
Decizia Comisiei precizează că Microsoft Corporation a încălcat dispoziţiile
privind concurenţa stipulate în Art. 82 al TUE, abuzând de poziţia sa pe piaţa
sistemelor de operare pentru computere personale, cu scopul de a se extinde pe pieţele
adiacente şi de a atrage clienţii firmelor concurente. Abuzul de poziţie dominantă al
firmei Microsoft are două componente:
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1. Refuzul de a oferi firmelor concurente informaţiile necesare pentru a asigura
interoperabilitatea dintre sistemul de operare Windows pentru computere personale
şi sistemele de operare utilizate pentru computerele din reţelele centrale (work
group servers – WGS), care nu operează în sistemul Windows, restricţionând astfel
concurenţa pe piaţa sistemelor de operare. Astfel, investigaţia a evidenţiat faptul că
abuzul companiei Microsoft, de a refuza să ofere firmelor concurente informaţii de
interfaţă care le-ar fi permis să dezvolte produse compatibile cu sistemul Windows
pentru computere personale şi astfel să concureze în condiţii echitabile pe piaţa
sistemelor de operare pentru WGS, făcea parte dintr-o strategie mai amplă, menită se
elimine concurenţii de pe piaţă. Cei mai mulţi clienţi au declarat că acest comportament
a influenţat în mod decisiv opţiunea lor în favoarea produselor server furnizate de
Microsoft. Studiile de piaţă comandate de Comisie au condus la concluzia că s-a creat
o relaţie directă între avantajul creat companiei prin restricţionarea interoperabilităţii
şi creşterea cotelor deţinute pe piaţă. Menţinerea dominanţei Microsoft s-a datorat
efectelor de reţea legate de aplicaţiile pentru sistemele de operare Windows, care nu
sunt compatibile cu alte sisteme de operare.
Principalele beneficii pe care le pot avea consumatorii de la un anumit sistem
de operare pentru computerele personale constau în numărul şi varietatea aplicaţiilor
pe care pot să le utilizeze respectivul sistem de operare. Pe de altă parte, producătorii
software care dezvoltă aceste aplicaţii preferă platformele sistemelor de operare care
le permit să ajungă la cel mai mare număr de utilizatori. În cazul Microsoft, toate
aplicaţiile comerciale sunt concepute în primul rând pentru platforma Windows şi
aceasta are un puternic efect de reţea care protejează poziţia companiei, definit ca
„aplicație barieră la intrare” (Nicholas Banasevic, 2004).
2. Includerea produsului Windows Media Player (WMP), pentru care există
concurenţă pe piaţă, în sistemul de operare Windows instalat pe computerele
personale. Concluziile investigaţiei privind efectele legării WMP cu sistemul de
operare Windows a evidenţiat reducerea artificială a stimulentelor pentru companiile
care operează în sectorul media (domeniul muzicii, filmului etc.), precum şi
pentru companiile producătoare de software şi furnizorii de produse media, pentru
dezvoltarea ofertei de produse media player concurente.
Ca atare, comportamentul Microsoft a avut drept consecinţă reducerea
semnificativă a concurenţei pe piaţa produselor media player. Avantajul deţinut
de Microsoft pe piaţa produselor media player i-ar fi permis să controleze pieţele
adiacente din sectorul multimedia – digital, cum sunt tehnologiile de codare, produsele
software pentru difuzarea de muzică pe Internet şi managementul legislaţiei specifice
acestui domeniu.
Dezavantajul rezultat pentru produsele concurente (care nu era legat de preţuri
sau calitate), ca urmare a restricţionării concurenţei pe această piaţă, a avut în final ca
efect reducerea opţiunilor consumatorilor.
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Amendă record pentru abuzurile companiei Microsoft
Încălcarea de către Microsoft a legislaţiei antitrust a UE a fost considerată de
către Comisie ca fiind foarte gravă, atât datorită naturii infracţiunii, cât şi impactului
pe piaţă şi mărimii pieţei relevante.
Potrivit Comisiei, abuzurile grave făcute de Microsoft timp de cinci ani şi
jumătate descurajează inovarea şi distorsionează procesul concurenţial, iar în final
afectează consumatorii, care se confruntă cu o ofertă mai scăzută şi cu preţuri
mai ridicate. Din aceste considerente, amenda de 497,196 milioane euro, fixată
de Comisie, este cea mai mare din istoria executivului European, pentru o singură
companie (amenda reprezintă 1.62% din cifra anuală de afaceri, de circa 30.7
miliarde euro). Recordul deţinut anterior a aparţinut grupului elveţian Hoffman La
Roche, care a fost amendat în 2001 cu 462 milioane euro, pentru participarea la un
cartel în domeniul vitaminelor. Cea mai dură sancţiune impusă anterior de Comisie
pentru abuz de poziţie dominantă a fost cea din 1991, pentru comapnia Tetra Pack,
cu 71 milioane euro. Pentru plata amenzii de către Microsoft a fost fixat un termen de
maxim trei luni de la data notificării Deciziei. Conform reglementărilor comunitare,
această sumă va intra direct în bugetul UE.
Remediile impuse de Comisie pentru restabilirea condiţiilor concurenţiale
Comisia a cerut companiei Microsoft să modifice modul de realizare a
afacerilor în cadrul UE, propunând o serie de remedii în direcţia eliminării efectelor
anticoncurenţiale generate de cele două categorii de abuzuri.
1. Interoperabilitatea
Microsoft trebuie să pună la dispoziţia firmelor concurente documentația
completă şi corectă de interfaţă, care va permite acestora să asigure interoperabilitatea
work group servers cu computerele personale şi serverele Windows. Furnizorii rivali
vor putea astfel să dezvolte produse care să concureze în condiţii echitabile pe piaţa
sistemelor de operare pentru WGS. Aceste informaţii vor fi actualizate de fiecare dată
când Microsoft va introduce pe piaţă noi versiuni ale produselor sale relevante.
2. Încorporarea produsului WMP în sistemul de operare Windows
Comisia a cerut companiei Microsoft să ofere producătorilor de computere
personale sau utilizatorilor finali o versiune a sistemului său de operare Windows
utilizat pentru computerele personale, care să nu includă Media Player. Acest lucru
nu înseamnă însă faptul că i se interzice firmei Microsoft să mai ofere versiunea
sistemului său de operare cu Media Player, ci doar că are obligaţia de a nu mai impune
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condiţii comerciale, tehnologice sau contractuale care să defavorizeze versiunea fără
WMP (Comisia urmăreşte să asigure şi configurarea unor pachete care nu includ
WMP, în funcţie de opţiunea consumatorilor).
Decizia Comisiei a declanşat dezbateri aprinse, discuţiile concentrându-se
asupra eficienţei măsurilor şi asupra consecinţelor acestora (cum va fi compania
afectată de amenda stabilită, probabilitatea ca remediile propuse să genereze, în final,
beneficii pentru industria şi consumatorii comunitari, apariţia unui caz care se va
constitui într-un element de referinţă în cazul posibilelor încălcări ale reglementărilor
anti-trust etc.).
Decizia SUA faţă de decizia Comisiei Europene
În pofida unor divergențe faţă de abordarea Comisiei, Departamentul de
Justiţie al SUA a cooperat pe parcursul desfășurării anchetei.
Perspectiva desfășurării procedurilor în cazul Microsoft
Conducerea companiei Microsoft a contestat decizia Comisiei şi a făcut apel la
CEJ, cerând ridicarea sancţiunilor. Compania a solicitat ca, pe perioada deliberărilor
în cadrul CEJ să fie suspendată aplicarea măsurilor decise de Comisie, declarând
totodată că îşi menţin disponibilitatea de a coopera cu reprezentanţii Comisiei în
vederea realizării unei înţelegeri amiabile. În aceste condiţii, Comisia a suspendat
temporar aplicarea deciziei până la hotărârea CEJ. Potrivit unor comentatori, ea urma
să fie prelungită până în 2009.
Concluzii şi propuneri
Aşa cum spunea fostul Comisar al DG Concurenţă din Comisia Europeană,
Mario Monti “Atunci când politica concurenţei este efectiv aplicată, consumatorii au
cele mai mari beneficii. Într-un timp al schimbărilor, aplicarea politicii concurenţei
şi interesele consumatorilor reprezintă o legătură stabilă.”
Concurenţa – loială sau neloială, corectă sau incorectă – are un impact
major asupra actvitiăţilor economice, asupra producţiei şi consumului, asupra
consumatorilor2 şi deci asupra societăţii în ansamblul său. Evident o concurență
corectă are un impact pozitiv, iar una incorectă un impact negativ. Pe de altă parte, au
existat şi vor mai exista încercări de a “eluda” normele concurenţiale din partea unor
agenţi economici (cu precădere marile firme, căci acestea au cel mai mult de câştigat
de pe urma împărţirii pieţei, stabilirii preţurilor sau abuzului de poziţie dominantă);
Pentru a informa consumatori asupra pericolelor la care sunt expuşi în urma unor comportamente concurenţiale
incorecte din partea agenţilor economici, Comisia Europeană a creat un site informativ cu interfaţă extrem de prietenoasă în care sunt prezentate pe scurt destul de multe cazuri cu impact major asupra consumului casnic de bunuri şi
servicii. Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul http://ec.europa.eu/competition/consumers/how/index_ro.html
2
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“imaginaţia” acestor agenţi economici nu se va opri, ci va încerca mereu să găsească
noi şi noi portiţe către înţelegeri care să le facă lor activitatea mai uşoară şi mai
predictibilă în detrimentul bunăstării consumatorilor şi societăţii în general.
Acestea fiind spuse, rezultă clar că legislaţia şi mecanismele de implementare
privind concurenţa trebuie să evolueze mereu, pentru a nu fi depăşite de realitatea
economică. Cu alte cuvinte, concurenţa este un domeniu deschis, în care atât
legislaţia, cât şi proceduruile se modifică, un domeniu prin excelenţă dinamic.
Autorităţile care au competenţe în acest domeniu trebuie să aibă un nivel ridicat de
profesionalism şi deontologie profesională, atât pentru a dispune de discernământul
necesar în judecarea diverselor cazuri care cad sub incidenţa legislaţiei concurenței,
cât şi pentru a nu putea fi supuse presiunilor de tot genul sau tentaţiei de a fi corupte.
Cooperarea cu organele judiciare este de la sine înţeleasă, iar acestea la rândul lor
trebuie să fie specializate pentru a-şi exercita atribuţiile în mod consecvent.
Nu în ultimul rând, mentalitatea cetăţenilor trebuie să includă şi aspectele
legate de chestiuni concurenţiale; cetăţeanul nu trebuie să rămână indiferent sau
ignorant în această privinţă, deoarece poate beneficia direct de pe urma unei bune
practici concurenţiale şi, în aceeaşi măsură, poate suporta daune serioase de pe urma
unei practici concurențiale dubioase.
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PRACTICAL ASPECTS ON CAUSES
THAT LED TO THE TERMINATION
OF PAYMENTS IN THE CASE
OF DEBTOAR SC S & S SRL
Assoc. prof. Mariana Rodica ŢÎRLEA, PhD1.
Abstract:
Using economic practice we prepared this report on the causes and
circumstances that led to the termination of payment ability in the case of a
company called SC S & S SRL, under article 25 letter „a” of Law no. 85/2006
on insolvency proceedings.
  Keywords: report causes and circumstances, equity, economic results,
liquidation
I. Structura raportului privind cauzele şi împrejurările

D

in practica economică, prezentăm o situaţie concretă care a condus la
încetarea capacităţii de plată a societăţii comerciale SC S&S SRL.
În acest sens, prezentăm structura Raportului cauze şi împrejurări care a condus
la incapacitatea de plată şi modelele care au stat la baza cocluziilor pe care le-am
desprins pe baza modelelor utilizate şi a analizelor concrete efectuate.
1. Prezentarea societăţii debitoare
1.1. Identificarea societăţii debitoare
1.2. Structura acţionariatului şi a capitalului social
1.3. Obiect de activitate
1.4. Scurt istoric al societăţii debitoare
2. Analiza rezultatelor economice pe ultimii ani de activitate
3. Concluzii privind cauze şi împrejurări care au generat lichidarea
judiciară
”Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca, rodica.tirlea@
cantemircluj.ro
1
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1. Prezentarea societăţii debitoare
1.1.Date de identificare
Denumirea societăţii

SC S&S SRL

Forma juridică

Societate cu răspundere limitată

Sediul

Localitatea x, Str. , Nr. Y, jud. Z

Cod fiscal

1234567

Nr. înregistrare la ORC

Jxx/yyy/zzzz

Administrator

X
Y
Z

1.2. Structura acţionariatului şi a capitalului social
Asociat

Valoarea capitalului
social

Procent

X

50

25%

Y

50

25%

Z

100

50%

TOTAL

200 LEI

100%

1.3. Obiect de activitate
Obiectul de activitate al societăţii SC S&S SRL este următorul :
- Comerţ cu amănuntul mărfuri alimentare.
1.4. Scurt istoric al societăţii debitoare
Societatea comercială SC S&S SRL a fost înfiinţată în anul 2006 în
baza Legii nr. 31/1990 având sediul în localitatea x, Str. , Nr. Y, jud. Z, fiind
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. Jxx/yyy/zzzz având Codul Fiscal
nr. 1234567.
Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 lei, societatea fiind
administrată de trei acţionari, respectiv X, Y şi Z.
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II. Analiza rezultatelor economice pe ultimii trei ani de activitate
Prezenta analiză economico-financiară s-a realizat pe baza datelor obţinute
după situațiile financiare ale debitoarei SC S&S SRL obţinute de societatea
comercială.
Documentele pe baza cărora s-a realizat analiza economico-financiară
sunt următoarele :
- Situaţii finale anuale încheiate la 31.12.2011 şi 31.12.2013.
- Balanța de verificare la 31.12.2011 şi 31.12.2013.

A.

Denumirea

Nr.

Anul 0

Anul 1

Anul 2

indicatorilor

rd.

12,2011

12,2012

12,2013

VENITURI
1

Producţia vândută

2

Vânzări de mărfuri

1.285.461,00

3

Cifra de afaceri/CA

1.285.461,00

4

Venituri aferente cost producție

5

Alte venituri din exploatare

A1

Venituri din exploatare total

A2

Venituri financiare total

A3

Venituri extraordinare total

A4

Venituri totale

B

CHELTUIELI
1

Cheltuieli cu materii prime, consumabile

2

Alte cheltuieli materiale

3

Cheltuieli energie, apă

4

COSTUL MARFURILOR

5

Reduceri comerciale primite

8

Cheltuieli cu salariile

9

Cheltuieli cu asigurările sociale

10

Chelt. cu personalul total

11

Amortizare imobilizări

12

Ajustari active circulante

13

Alte chelt. exploatare (rd.14 la 16)

1.453.735,00
0,00

1.453.735,00

705.366,00
1.285.461,00

0,00

2.159.101,00

1.285.461,00

0,00

2.159.101,00

1.276.462,00

2.150.311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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14

Cheltuieli cu prestații externe

15

Cheltuieli alte impozite si taxe

16

Chelt despăgub. donații, active cedate

17

Alte cheltuieli

17

Ajustări cu provizioanele

19

Alte cheltuieli

B1

Cheltuieli exploatare total

14

Profit exploatare (A1-B1)

15

Dobânzi la credite pe termen lung

16

Dobânzi la credite pe termen scurt

1.276.462,00

0,00

2.150.311,00

8.999,00

0,00

8.790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.276.462,00

0,00

2.150.311,00

B2

Cheltuieli financiare total

B3

Cheltuieli excepționale total din care:

B4

Cheltuieli totale/Cht

C1

Profit brut

8.999,00

0,00

8.790,00

C2

Impozit pe profit

6.600,00

0,00

1.425,00

C3

Profit net (C1-C2), din care:

2.399,00

0,00

7.365,00

C4

Dividende achitate

0,00

0,00

0,00

Din analiza documentelor financiar contabile menționate mai sus,
rezultă următoarele:
ACTIV

A

B.

70

Nr.

Anul 0

Anul 1

Anul 2

rd.

12,2011

12,2012

12,2013

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale

1

Imobilizări corporale

2

Imobilizări financiare

3

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (1 la 3)

4

686.386,00

Stocuri

5

38.454,00

251.037,00

Creanțe

6

189.378,00

363.444,00

Investiții financiare pe termen scurt

7

686.386,00

67.176,00

0,00

67.176,00

ACTIVE CIRCULANTE
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B.

C.

Casa și conturi la bănci

8

245.121,00

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL /Ac

9

472.953,00

0,00

652.363,00

Disponibilități (excedent flux numerar)Db

9,1

245.121,00

0,00

37.882,00

Cheltuieli in avans

10

27.329,00

0,00

1.186.668,00

0,00

ACTIV TOTAL (A+B+C)

PASIV

37.882,00

719.539,00

Nr.

Anul 0

Anul 1

Anul 2

rd.

12,2011

12,2012

12,2013

1.017.765,00

610.616,00

D

Datorii ce trebuie plătite pana la un an

11

E.

Datorii ce trebuie plătite per. m.m un an

14

F.

Provizioane riscuri si cheltuieli

15

G

Venituri in avans

16

48.015,00

48.015,00

H

CAPITAL SI REZERVE

I

Capital social

19

200,00

200,00

II

Prime de capital

23

III

Rezerve reevaluare-sold C

24

Rezerve reevaluare-sold D

25

IV

Rezerve

26

118.289,00

53.343,00

V

Rezultatul reportat-sold C

27

Rezultatul reportat-sold D

28

Rezultatul exercițiului-sold C

29

2.399,00

7.365,00

Rezultatul exercițiului-sold D

30

Repartizarea profitului

31

J

CAPITALURI PROPRII-TOTAL

32

K

Patrimoniul public

33

L

CAPITALURI-TOTAL

34

VI

PASIV TOTAL (D+E+F+G+L)
Corelație Activ-Pasiv

Număr personal

120.888,00

0,00

60.908,00

120.888,00

0,00

60.908,00

1.186.668,00

0,00

719.539,00

0

0

0

30

30

Pierderi neacoperite ani precedenți
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Concluzii :
Din analiza bilanțului contabil rezultă că în perioada analizată societatea
NU a înregistrat capitaluri proprii negative.
Societatea NU a evidențiat pierderi în perioada analizată.
Societatea ARE bunuri în patrimoniu.
ANALIZA A RISCULUI DE FALIMENT
MODELUL ALTMAN
Modelul Altman este cel mai des utilizat în ţările dezvoltate pentru societăţile
care activează în economiile de piaţă . După profesorul Altman declinul unei
întreprinderi avansează cinci faze :
1. Apariţia semnelor de declin care însă sunt desconsiderate (descreşterea
profitabilităţii , descreşterea cifrei de afaceri , creşterea datoriilor , descreșterea
lichidităților)
2. Existenţa de semnale clare pentru care însă nu se iau măsuri , în
speranţa că acestea vor dispare fără nici o intervenţie
3. Acţiune puternică a facturilor de declin cu agravări serioase a situaţiei
financiare
4.Colapsuri , imposibilitatea manageriale de a asigura măsuri corective
5. Intervenţia , fie prin măsuri de redresare , fie prin declararea falimentului
.
Z = 3,3X+Y+0,6S+1,4T+1,2W
sunt :
2 şi 3

Valorile modelului Altman , după care o societate poate fi caracterizată
- Z<1,81
- societatea se află în fazele 4 şi 5
- 1,81<Z<2,90 - societatea se găsește în dificultate aflându-se în fazele

- Z>2,90
vedere economic .

- societatea poate fi considerată sănătoasă din punct de

Valorile funcţiei scor Z indică că societatea este insolvabilă aflându-se în
fazele 4 şi 5 , adică societatea este pe punctul de a fi în colaps, imposibilitatea
managerială de a asigura măsuri de redresare, fie prin declararea falimentului .

72

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
A. Modelul Altman (Modelul Z)
Z= 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+X5

X1 Capital circulant/ Activ total
X1 Fond rulment/Activ total
X2 Profit reinvest/Activ total
Rezultatul brut al exercitiului/Activ
X3 total
Capitaliz.bursiera(Capit.propriu)/
X4 Datorii TM&L

Z

Anul 1

Anul 2

12,2012

12,2013

1,59

3,15

<1,8

insolvabil

0,40

0,91

1,8 si 2,2

dificil

-0,48

-0,01

2,2si 3

bună

0,00

0,00

>3

f. bună

0,01

0,01

0,00

0,00

1,08

2,02

X5 CA/Activ total
B. Modelul Canon si Holder
16X1+22X2-87X3Z= 10X4+24X5
Activ circulant-Stocuri/
X1 Dator TS

Anul 0
12,2011

Z

Anul 0

Anul 1

Anul 2

12,2011

12,2012

12,2013

2,85

-54,56

<4

dificil

0,04

0,41

X2 Capital perman/Pasiv total

4 si 9

incert

0,10

0,08

X3 Chelt.financ/Cifr. Afaceri
Chelt person/Valoare
X4 adăugată

9 si 16

bună

0,00

1,00

16 si 20

f. bună

0,00

X5 EBE/VA

1,00

D. Modelul A
(Ion Anghel)
5,667+6,3718X1+5,3932X2A= 5,1427*X3-0,0105X4
Profit net/
X1 Venituri
Cash flow/
X2 Active
X3 Datorii/Active
Datorii/Cifra
X4 afaceri

A

Anul 0

Anul 1

Anul 2

12,2011

12,2012

12,2013

2,37

1,60

<0

faliment

0,00

0,00

0 si 2,5

incert

0,21

0,05

>2,5

buna

0,86

0,85

0,79

0,42

E. Modelul B (Ghe. Bailesteanul)
B= 0,444G1+0,909G2+0,0526G3+0,0333G4-1,414

B

Lichiditate curenta= Active curente/
G1 Pasive curente

<0,5

faliment

Anul 0

Anul 1

Anul 2

12,2011

12,2012

12,2013

0,21

0,34

0,46

1,07
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Solvabil= Profit net+Amortiz/Rata
G2 ramb cred TM&L+Dob cred
Viteza rotaţie credite
G3 clienţi=Vânzări/Clienţi
G4 Rata profitului

0,5 si 1,1

risc falim

1,17

1,18

1,1 si 2

incert

6,79

4,00

>2

favorabil

0,01

0,00

Concluzii
Din analiza bilanțului contabil rezultă că în perioada analizată societatea
NU a înregistrat capitaluri proprii negative.
Societatea NU a evidențiat pierderi in perioada analizată.
Societatea ARE bunuri în patrimoniu.
Societatea prezintă RISC de faliment, în stare de dificultate la nivelul
anului 2011 si de un început de redresare la nivelul anului 2013.
Analiza a avut la baza datele publicate pe site, mfinante.ro.
Concluzii privind cauze şi împrejurări care au generat starea de
insolvență judiciară
Cauze interne :
- Absenţa unui plan de activitate pe termen scurt, mediu şi lung;
- Mijloace financiare insuficiente .
- Neachitarea datoriilor debitoarei faţă de creditori.
- Lipsa unui management corespunzător în situația de fapt;
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CONTROLUL LEGALITĂŢII
DECIZIEI ADMINISTRATIVE
CONTROL OF ADMINISTRATIVE
LEGALITY OF DECISIONS
Conf. univ. dr Agata Mihaela POPESCU

Abstract
As a government decision analysis of the issues to be complete, must be
treated and control certain aspects of government decision that: generalities
on control in public administration; forms of administrative control;
administrative tutelage - form of government control decision and judicial
review of public administration.

Keywords: administrative acts, administrative decision, public administration,
judicial review, administrative authorities

1. Consideraţii generale privind controlul activităţii administraţiei
publice

P

entru a cunoaşte felul în care autorităţile administrative îşi exercită
atribuţiile, precum şi dacă actele pe care acestea le emit sau le adoptă sunt
legale, este necesar să existe autorităţi sau organe investite cu dreptul de control.
Controlul este una din funcţiile principale ale administraţiei, care are scopul de
a confrunta realizările autorităţilor administraţiei publice cu ceea ce ele ar fi trebuit
să realizeze potrivit legii, verificându-se dacă structura şi activitatea administraţiei
sunt conforme cu normele juridice şi cu misiunea ei de a satisface interesul general,
cu respectarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanelor.
Controlul poate fi definit deci ca o activitate specifică având scopul de
a constata concordanţa între activitatea anumitor segmente ale societăţii cu
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realităţile sociale şi cu normele juridice ce reglementează relaţiile sociale din
segmentul respectiv.
Controlul are, aşadar, un scop şi o finalitate socială, el neavând numai un
rol constatator, ci şi unul de reglare a comportamentului sistemului spre atingerea
obiectivelor stabilite.
Deci, sistemul autorităţilor administraţiei publice are de îndeplinit obiective
bine determinate, pentru care primește resursele şi reglementările necesare şi, prin
acţiunile concrete ale componentelor sistemului, adică ale acestor autorități, se obţin
nişte rezultate. Rolul controlului este acela de a analiza rezultatele şi de a le compara
cu resursele acordate şi reglementările existente. In situaţia în care „intrările”
corespund cu „ieşirile” înseamnă că sistemul funcţionează bine. In situaţia când
„ieşirile” nu sunt pe măsura intrărilor controlul are rolul să constate acest lucru şi să
intervină cu măsuri de reglare a sistemului.
Aşadar, în sens larg, în administraţia publică, obiectul controlului îl
constituie acţiunile şi inacţiunile (conduita) organului administraţiei publice sau
a funcţionarilor acesteia, felul în care aceştia şi-au exercitat atribuţiile cu care au
fost investiţi.
Întrucât activitatea autorităţilor administraţiei publice se exprimă în
principal prin acte administrative şi în subsidiar prin operaţiuni administrative,
rezultă că obiectul controlului îl constituie actele administrative şi operaţiunile
administrative ale acestor autorităţi.
Dacă ne propunem să analizăm elementele constitutive ale controlului, trebuie
să avem în vedere baza de referinţă a controlului, obiectul controlului şi operaţiunile
de control propriu-zise.
În funcţie de „baza de referinţă” avem de a face cu acele elemente ce trebuie
urmărite în cadrul controlului cum sunt:
- obiectivele de realizat;
- mijloacele folosite pentru realizarea obiectivelor;
- procedeele utilizate pentru atingerea obiectivelor;
- respectarea reglementărilor prohibitive sau imperative;
- aspecte care privesc eficienţa, funcţionalitatea, rentabilitatea şi operativitatea
activităţilor controlate.
În această concepţie, obiectul propriu-zis al controlului îl reprezintă totalitatea
mijloacelor umane, materiale, financiare, precum şi procedeele folosite de autorităţile
administrative pentru exercitarea atribuţiilor cu care sunt investite prin lege.
Mijloacele materiale şi financiare sunt supuse controlului atât sub aspectul
existenţei lor, cât şi a felului în care sunt folosite.
Cât priveşte operaţiunile de control propriu-zise, ele sunt realizate de către
autorii controlului, care urmăresc să stabilească dacă exista sau nu o conformitate a
obiectului controlului cu resursele consumate şi reglementările legale din domeniu.
Rolul de reglare a actului decizional pe care îl are controlul presupune
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următoarele condiţii de realizare a lui:
a) Trebuie să fie efectuat de persoane competente, bine pregătite profesional
cu experienţă în domeniul pe care îl controlează şi care trebuie să dea dovadă de
cinste şi corectitudine:
- să cunoască foarte bine actele normative care reglementează activitatea
controlată şi pe cele care reglementează modul de efectuare a controlului;
- să dea dovadă de probitate profesională şi imparţialitate;
- să dea dovadă de tact şi să fie receptiv la explicaţii;
b) Controlul trebuie să ocupe o pondere însemnată în ansamblul activităţii de
organizare a executării şi de executarea în concret a legii:
- să existe un echilibru optim între activitatea de execuţie şi cea de control;
- să nu devină factor perturbator al activităţii controlate.
c) Pentru a fi eficient controlul trebuie să îmbrace forma cea mai optimă faţă
de activitatea controlată;
d) Concluziile controlului să fie bine fundamentate şi argumentate, să desprindă
esenţialul, acţiuni disparate, izolate să nu fie ridicate la rang de generalitate:
- să se pună accent pe desprinderea cauzelor unor neajunsuri şi condiţiile,
care le-au determinat;
- să fie dezbătute cu organul controlat, imediat după încheierea controlului;
e) Pe baza constatărilor şi a concluziilor desprinse ca urmare a controlului,
organul de control trebuie să stabilească şi măsurile necesare pentru eliminarea
disfuncţionalităţilor:
- măsurile să fie formulate în scris cu termene şi responsabilităţi;
- organe de control să urmărească modul în care sunt realizate măsurile;
f) Rezultatele controlului să fie prelucrate şi coroborate cu controale similare
exercitate pe baza cărora să se desprindă concluzii cu caracter de generalitate care să
ducă la îmbunătăţirea cadrului normativ şi la stabilirea acelor măsuri care să prevină
respectarea deficienţelor constatate.
2. Formele controlului în administraţia publică
Garantarea legalităţii actelor administrative prin intermediul controlului
presupune şi existenţa unor forme de control în cadrul organelor administrative
însăşi. În logica sistemului constituţional, există un drept de control al Guvernului
asupra celorlalte autorităţi ale administraţiei publice.1
Potrivit art. 102 din constituţie, „Guvernul exercită conducerea generală a
administraţiei publice” şi, în consecinţă, are dreptul de controla activitatea tuturor
autorităţilor administraţiei publice, cu excepţia acelora care, potrivit Constituţiei,
sunt supuse controlului Parlamentului sau Preşedintelui.
1

A.Iorgovan – Tratat de drept administrativ, vol.1, Editura “NEMIRA”, 2000, p.373

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

77

UNIVERS JURIDIC
Trebuie să avem în vedere că nu în toate situaţiile controlul are aceleaşi efecte;
acestea diferă după forma și conținutul controlului. Controlul poate fi: de tutelă, de
supraveghere generală sau de subordonare. Pe de altă parte, nimic nu opreşte ca
asupra structurilor administraţiei publice să fie instituit un control de specialitate.
Generic, controlul înfăptuit de administraţia publică asupra ei însăşi poartă
denumirea de control intern, când se realizează de persoane, compartimente etc., din
interiorul organului administrativ controlat, şi control extern când este exercitat de
organe sau funcţionari din afara entităților controlate.
Alţi autori consideră printre formele de control, şi pe acelea exercitate de
autorităţi care nu fac parte din sistemul administraţiei publice şi anume:
- controlul parlamentar – este controlul exercitat direct de către Parlament
asupra unor autorităţi ale administraţiei publice aflate în principal la nivel central
(Guvernul, Consiliul Suprem de Apărare a Tării , Serviciul Român de Informaţii,
Curtea de conturi, etc.);
- controlul judiciar – este controlul exercitat de instanţele judecătoreşti sau
procuror, fie asupra actelor administrative ilegale (prin instanţele de contencios), fie
asupra activităţii desfăşurate de persoanele ce ocupă anumite funcţii în administraţie
în cazurile în care se constată comiterea unor infracţiuni.
A. Controlul administrativ intern
Constă în verificarea activităţii subdiviziunilor administrative şi a funcţionarilor
de execuţie dintr-o instituţie administrativă de către funcţionarii de conducere sau
cu drept special de control din cadrul aceleiaşi autorităţi administrative şi luarea
măsurilor juridice necesare pentru înlăturarea deficienţelor şi prevenirea lor.2
Controlul intern administrativ cuprinde, pe lângă verificarea eficienţei,
legalităţii, legitimităţii şi verificarea oportunităţii care intră în competenţa
funcţionarilor de conducere ierarhic superiori.
În cadrul controlului administrativ intern trebuie să distingem următoarele
elemente principale:
a) obiectivele controlului administrativ intern care pot fi în principal: eficienţa,
legalitatea, legitimitatea şi oportunitatea activităţilor unei autorităţi administrative,
realizate în mod unitar;
b) subiectele controlului intern care sunt: un subiect activ (controlorul) şi un
subiect pasiv (cel controlat);
c) procedura controlului administrativ intern care se stabileşte de regulă prin
regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor sau organelor administrative
şi care are următoarele caracteristici principale:
- se declanşează din oficiu sau la iniţiativa autorităţii care are atribuţii de
control;
2

Mihai T.Oroveanu – Tratat de drept administrativ, Editura CERMA SRL, 1998, p.189
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- constă în verificarea actelor şi persoanelor care îndeplinesc operaţiuni
tehnico-administrative (rapoarte, avize, inventare, note justificative, certificate,
autorizaţii);
- este obligatoriu, dând dreptul celui ce controlează să verifice orice
documente şi obligă persoana controlată să dea explicaţii, să prezinte documentele
solicitate.
d) efectele controlului administrativ intern se pot răsfrânge asupra actelor
controlate şi asupra persoanelor controlate:
- efectele asupra actelor supuse controlului pot consta în măsuri de anulare,
suspendare sau modificare a actelor respective;
- efectele asupra persoanelor pot consta în sancţiuni disciplinare, aplicarea
de sancţiuni materiale, când se dispune acoperirea unui prejudiciu cauzat, sau
sancţiuni penale în care scop este sesizat organul competent să facă cercetarea penală;
- controlul mai poate avea şi efecte de ordin organizatoric, atunci când se
constată disfuncţii organizatorice şi se impun măsuri de eliminare a acestor disfuncţii.
B. Controlul administrativ extern
Aşa cum am văzut, controlul administrativ extern este exercitat de organe
sau funcţionari din afara organelor controlate, deci din structuri administrative
externe şi se clasifică în:
a) control ierarhic, atunci când între structura care controlează şi structura
controlată sunt raporturi de subordonare ierarhică;
b) control de supraveghere generală a administraţiei publice de către Guvern;
c) control de tutelă administrativă, este controlul pe care Guvernul, prin
reprezentantul său în teritoriu (prefectul), îl face cu privire la activitatea autorităţilor
administraţiei publice locale autonome;
d) controlul specializat este specific oricărui sistem administrativ şi se
caracterizează prin faptul că se exercită prin instituţii speciale, precum şi prin faptul
că se efectuează asupra unui domeniu determinat şi limitat de activitate.
Controlul specializat, după natura lui juridică şi poziţia organelor de control,
poate fi:
a) controlul exercitat de inspecţiile de stat din cadrul ministerelor, altor organe
centrale de specialitate şi, respectiv, organe locale ale administraţiei de stat;
b) controlul exercitat de organele administrative cu caracter jurisdicţional;
c) controlul exercitat de organe special constituite pentru control (ex: Curtea
de conturi, Garda financiară).
Această clasificare nu trebuie privită cu rigiditate; încadrarea într-o
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subcategorie nu exclude ca acelaşi organism să fie inclus şi în altă sub categorie, în
funcţie de alt criteriu de referinţă.3 Aşa, spre exemplu, controlul Curţii de conturi
poate fi încadrat la fel de bine şi în sfera controlului administrativ specializat
jurisdicţional.
Trebuie, de asemenea, să fac precizarea că exercitarea unui control
administrativ asupra administraţiei publice nu se studiază numai la dreptul
administrativ, ci şi la dreptul financiar, dreptul mediului, dreptul muncii etc.
C. Controlul ierarhic
O altă formă de control o constituie controlul administrativ ierarhic şi constă
în dreptul pe care îl au autorităţile administraţiei publice supraordonate de a controla
activitatea autorităţilor subordonate, fie pe verticală, fie pe orizontală, respectiv,
obligaţia autorităţilor controlate de a se supune controlului şi a executa dispoziţiile
primite.
Deci, controlul ierarhic presupune subordonarea şi, pe cale de consecinţă,
autorităţile administrative care nu sunt în raporturi de subordonare ierarhică una faţă
de alta nu pot controla şi nu pot fi controlate una de către alta. Aceasta nu exclude
posibilitatea ca una să aibă în structură o inspecţie de specialitate care să exercite
control de specialitate, dar nu control ierarhic.
În literatura de specialitate, s-a pus problema existenţei raporturilor de
subordonare ierarhică între autorităţile administraţiei publice locale şi regiile
autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea lor.4
Alt autor5 nu împărtăşeşte opinia mai sus exprimată, susţinând că existenţa
unui control administrativ asupra unui agent economic ar contrazice principiile
economiei de piaţă, admiţând controlul autorităţilor administraţiei publice locale
asupra agenţilor economici de sub autoritatea sa, exclusiv pe baza rezultatelor
financiare (ex: prin aprobarea sau nu a bilanţului) şi prin acţiunea de aur (pachetul
minimal de acţiuni care permite dreptul de veto în adunarea generală a acţionarilor).
Nu împărtăşesc această din urmă opinie, deoarece, între autorităţile
administraţiei publice locale şi regiile autonome sau societăţile comerciale pe care
le înfiinţează, sunt raporturi de subordonare ierarhică şi, în consecinţă, poate exista
un control ierarhic care însă vizează legalitatea şi oportunitatea activităţii şi nu
respectarea principiilor economiei de piaţă.
Rețin următoarele caracteristici ale controlului administrativ ierarhic :
- declanşarea controlului din oficiu, nefiind necesară o prevedere specială
pentru declanşarea controlului;
- controlul poate fi declarat şi la sesizarea altor autorităţi sau persoane;
3
4
5

A.Iorgovan – Tratat de drept administrativ, Editura NEMIRA – 2000, p.373-374
Ibidem, p.384
A.Parlagi – Drept administrativ, Societatea Ateneul Roman, Universitatea Ecologica, Bucuresti – 2001, p.64
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- controlul poate fi anterior, concomitent sau posterior;
- actele controlului ierarhic sunt exceptate de la contenciosul administrativ,
potrivit art. 2 al. 1 lit.„e” din Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ.
Fiind un element esenţial al conducerii, controlul ierarhic apare ca o garanţie
atât a respectării legalităţii în administraţia publică de stat, cât şi realizării sarcinilor,
drepturi ce decurg din elementele de conţinut ale subordonării administrative.
Controlul ierarhic se concretizează fie în anularea actului administrativ, fie
atunci când legea prevede expres suspendarea actului organului inferior.
Ca subiecte active ale controlului administrativ ierarhic apar majoritatea
componentelor sistemului administraţiei publice: Guvernul, ministerele şi celorlalte
organe centrale de specialitate ale administraţiei de stat, autorităţile administraţiei
publice locale autonome.
Legat de controlul ierarhic, se impun şi câteva precizări privind recursul
ierarhic.
În raporturile lor cu administraţia, particularii vătămaţi în drepturile lor prin
actele şi operaţiunile administrative dispun de două categorii de mijloace pentru a
obţine restabilirea legalităţii: recursul administrativ şi recursul contencios.6
Mă voi limita, aici, la a defini recursul administrativ ca fiind calea de atac
sau reclamaţia împotriva unei decizii administrative, prin care s-a încălcat un drept
subiectiv sau un interes legitim de către o autoritate din sistemul administraţiei
publice.
3. Tutela administrativă - formă de control a deciziei administraţiei
publice
Expresia „tutelă administrativă” evocă în dreptul public, controlul exercitat
de organele centrale de stat, de regulă Guvernul şi Ministerul de Interne, respectiv
de „reprezentanţii locali ai centrului”, asupra autorităţilor administraţiei locale
autonome, sau, cu alte cuvinte, a „administraţiei descentralizate”.
Faptul că legislaţia în vigoare nu operează cu această expresie, nu poate
constitui un argument ştiinţific pentru a nu fi utilizat. Revenirea la limbajul tradiţional
este o chestiune de timp, de educaţie juridică generală, de formare a clasei politice7.
Intenţia de a reveni la această noţiune tradiţională a existat încă din faza
întocmirii tezelor Constituţiei din 1991, dar nu a putut fi introdusă în Constituţie,
deoarece erau prea proaspete în memoria colectivă, tutela exercitată de formele
statului totalitar asupra autorităţilor administraţiei publice locale, astfel că a trebuit
să fie abandonată această intuiţie.
Această reticenţă faţă de noţiunea de tutelă s-a datorat şi faptului că, în literatura
6
7

Mihai T. Oroveanu, – Tratat de drept administrativ, Editura CERMA SRL – 1998, p.183
A. Iorgovan, op. cit., vol. II, p. 447.
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elaborată pe baza Constituţiilor din 1948, 1952 şi 1965, s-a impus regula potrivit
căreia despre această noţiune se puteau face doar referiri critice, fiind considerată de
ideologia comunistă, în mod demagogic, ca o noţiune incompatibilă cu „democraţia
socialistă”.
Este adevărat că această noţiune a fost criticată şi în perioada interbelică de
către unii doctrinari francezi şi din zona de influenţă anglo-saxonă, care nu considerau
necesar controlul executivului asupra administraţiei locale şi considerau suficient
controlul judecătoresc8, dar aceasta nu are nimic comun cu sloganul „democraţiei
socialiste”.
Întotdeauna, autorii de drept administrativ au arătat că sensul termenului de
tutelă este diferit de cel din dreptul civil sau dreptul familiei, deoarece nu avem de
a face cu o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu ce trebuie pusă sub tutelă, ci
de o instituţie care are ca principală menire controlul legalităţii actelor administraţiei
publice locale.
Tutela administrativă este de fapt reglementată prin art. 123 alin. (5) din
Constituţie, potrivit căruia:
„Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al
consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul
ilegal. Actul atacat este suspendat de drept”.
Dispoziţiile de mai sus, precum şi toate dispoziţiile privitoare la prefect, din
Legea administraţiei publice locale, au fost preluate în Legea nr. 340/2004 privind
instituţia prefectului, în care rolul prefectului de factor prin care se exercită tutela
administrativă este mai profund marcat şi acest rol se exercită nu numai asupra
legalităţii actelor administraţiei publice locale, ci şi a altor activităţi ale acesteia.
Astfel, printre atribuţiile stabilite prefectului prin legea mai sus citată, sunt şi
următoarele:
- „verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile
administraţiei publice locale şi judeţene, cu excepţia actelor de gestiune” (art. 24
alin. (1 lit. „f”).
- dreptul de a ataca la instanţa de contencios administrativ actele administrative
ale autorităţilor administraţiei publice locale pe care le consideră nelegale (art. 26
alin. (1)).
- posibilitatea prefectului de a solicita primarului sau preşedintelui consiliului
judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local,
a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în caz
de necesitate pentru prevenirea, limitarea, înlăturarea calamităţilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor (art. 27 alin. (1)).
Prin abrogarea dispoziţiilor referitoare la prefect, din Legea administraţiei
publice locale, se confirmă de fapt opinia generală că prefectul nu este o autoritate
a administraţiei publice locale, ci este mai mult un serviciu public deconcentrat al
8

Paul Negulescu, op. cit., p. 403.
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Guvernului la nivelul judeţelor.
Deasemenea, trebuie să menţionez şi faptul că abrogarea la care m-am referit
înlătură şi unele dispoziţii din Legea administraţiei publice locale care lasă loc de
interpretări şi chiar de exercitarea abuzivă a funcţiei de către prefect. Am în vedere
dispoziţiile art. 132 (1), care prevedea că „în calitate de reprezentant al Guvernului,
prefectul veghează ca activitatea consiliilor locale şi a primarilor, a consiliilor
judeţene şi a preşedinţilor consiliilor judeţene să se desfăşoare în conformitate cu
prevederile legii”.
Despre modul în care se exercită tutela administrativă mă voi referi pe larg în
următorul capitol al lucrării.
4. Controlul jurisdicţional al activităţii administraţiei publice
Am înfăţişat succint în acest capitol formele de control al activităţii
administraţiei publice care se realizează în interiorul sistemului sau prin organisme
specializate de control.
Pentru a încheia tratarea problematicii controlului activităţii administraţiei
publice, trebuie să prezint principalele aspecte ale controlului jurisdicţional al
activităţii administraţiei.
Prima problemă pe care trebuie să o reţin este aceea că atunci când vorbim de
control jurisdicţional trebuie să avem în vedere că acest control se exercită de către
instanţe judecătoreşti, deci organisme din afara sistemului administraţiei publice. De
asemenea trebuie să avem în vedere faptul că şi procedura de control este cu totul
diferită, ea având la bază contenciosul administrativ, cu toate formele sale specifice
de manifestare.
Aşa cum aprecia un autor, „fenomenul contencios, apare în mod incidental şi
anume atunci când o persoană fizică sau juridică pretinde că s-a produs o încălcare a
dreptului, ce constă într-o activitate materială sau juridică, sau chiar într-o obstrucţie,
şi sesizează instanţa judecătorească competentă pentru a soluţiona acest conflict
juridic9”.
Rezolvarea conflictelor juridice constituie obiectul funcţiei jurisdicţionale, ca
funcţie a statului a cărei existenţă se justifică prin soluţionarea acestor conflicte ce
periclitează ordinea de drept.
Pentru a înţelege mai bine conţinutul controlului jurisdicţional trebuie să mă
refer la caracteristicile generale ale funcţiei jurisdicţionale, care după autorul mai
sus citat sunt:
a) existenţa unei situaţii contencioase, a unui conflict juridic, când una dintre
părţile litigante, pretinde în mod contradictoriu cu alta că s-a încălcat ordinea juridică;
b) are drept scop de a rezolva contestaţia, de a suprima conflictul juridic care
ar putea periclita ordinea socială;
9

M. Oroveanu, op. cit., p. 194.
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c) nu se poate exercita din oficiu, ci numai la sesizarea celor interesaţi, deoarece
fenomenul este incidental, nu apare decât atunci când o persoană formulează o
pretenţie opusă referitoare la vătămarea unui drept, la validarea şi interpretarea unei
reguli juridice sau a unui drept;
d) ea se exercită printr-un act special, şi anume actul jurisdicţional, care se
deosebeşte prin elementele şi caracteristicile lui de celelalte acte juridice ale statului,
legislative sau administrative.
Aceste caracteristici scot în evidenţă faptul că funcţiunea jurisdicţională este
autonomă şi deosebită de funcţia executivă a statului, cu care nu se poate confunda.
Pentru a fi şi mai explicită, trebuie să fac precizarea că, în activitatea lor
juridică, cele trei puteri ale statului – legislativă, executivă şi judecătorească –
exercită, prin acte proprii şi specifice, a căror noţiune poate fi definită dintr-un dublu
punct de vedere – din punct de vedere material, al conţinutului, şi dintr-un punct de
vedere formal –, ţinându-se seama de natura juridică a organului de la care emană:
a) Actul legislativ - din punct de vedere material, al conţinutului său, este un
act - regulă prin care statul elaborează regula juridică, şi anume norma de conduită
obligatorie, generală şi impersonală şi emană de la organe legiuitoare, în conformitate
cu anumite proceduri;
b) Actul administrativ - din punct de vedere material este actul juridic cu
caracter individual, concret, act - subiectiv sau act - condiţie prin care se asigură
executarea legilor şi funcţionarea serviciilor publice administrative, iar din punct de
vedere formal, emană de la o autoritate administrativă, în exercitarea competenţei
sale;
c) Actul jurisdicţional - din punct de vedere material, este actul prin care se
soluţionează, cu forţă de adevăr legal, un conflict juridic şi se constată, cu aceeaşi
forţă, o anumită situaţie de drept sau de fapt, iar din punct de vedere formal este actul
elaborat cu respectarea unei anumite proceduri de instanţele judecătoreşti care au
această competenţă stabilită de lege.
Aşa cum mi-am propus, mai trebuie să analizez acest din urmă act, respectiv
actul jurisdicţional ca formă principală de control jurisdicţional asupra administraţiei.
Actul jurisdicţional are două caracteristici principale: este un act complex şi
are autoritate de lucru judecat.
Ca act complex, actul jurisdicţional cuprinde două elemente esenţiale şi
anume: o constatare şi o decizie:
a) constatarea este determinată de cauza conflictului, consecinţă a obiectului
plângerii reclamantului prin care instanţa jurisdicţională constată care dintre părţile
în litigiu are dreptate;
b) decizia constă într-un act de voinţă prin care instanţa jurisdicţională dispune
măsurile care decurg din adoptarea soluţiei care tranşează litigiul şi care formează
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obiectul constatării.
O altă caracteristică a actului jurisdicţional o constituie stabilitatea care
decurge din faptul că este investit cu autoritate de lucru judecat dată de caracterul
definitiv al actului jurisdicţional, în sensul ca odată dată soluţia, instanţa nu mai
poate reveni asupra ei, iar aceleaşi părţi nu mai pot aduce în faţa instanţei aceeaşi
cauză.
Sfera largă a controlului jurisdicţional are două componente principale,
şi anume: a) jurisdicţia de drept comun, care are în competenţă litigiile dintre
persoanele fizice, persoanele juridice, precum şi pe acelea dintre persoanele fizice şi
juridice, cu privire la normele comune de drept şi b) o jurisdicţie administrativă,
specializată în judecarea litigiilor administrative, adică litigiile ce apar ca urmare
a încălcării unor drepturi prevăzute de lege, de către o autoritate administrativă.
Organele de jurisdicţie administrativă, ca şi organele jurisdicţionale de drept comun,
au misiunea de a restabili dreptul în litigiile ce le sunt supuse spre soluţionare, dar se
deosebesc de organele de drept comun prin aceea că au o ierarhie proprie fără nici o
legătură cu ierarhia juridică de drept comun; din punct de vedere al competenţei lor,
se limitează la contenciosul administrativ10.
Pentru o corectă înţelegere a sferei activităţii jurisdicţionale la care mă refer,
respectiv contenciosul administrativ se impune să dau noţiunile a cel puţin trei
termeni: a) contencios administrativ; b) instanţa de contencios administrativ şi c) act
administrativ jurisdicţional. Şi pentru ca aceste noţiuni să nu reprezinte simple păreri
ale unor specialişti în drept administrativ, am optat prin a prelua aceste noţiuni, aşa
cum sunt ele definite în Legea nr. 544/2004 – legea contenciosului administrativ:
a) „contenciosul administrativ – activitatea de soluţionare de către instanţele
de contencios competente, potrivit legii, a litigiilor în care, cel puţin una din părţi,
este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea
după caz a unui act administrativ în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în
termen legal, ori refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la un drept
sau un interes legitim” (art. 2 alin. (1) lit. „e”);
b) „instanţa de contencios administrativ – secţia de contencios administrativ
şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi
fiscal, ale curţilor de apel şi tribunalele administrative fiscale” (art. 2 alin. (1) lit.
„f”);
c) „act administrativ jurisdicţional – actul juridic emis de o autoritate
administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict, după o
procedură bazată pe contradictorialitate şi asigurarea dreptului la apărare” (art. 2
alin. (1) lit. „d”).
Când voi trata problema controlului legalităţii actelor administrative, voi
aprofunda aceste noţiuni şi voi clarifica şi alte asemenea noţiuni cum sunt: refuzul
10

Mihai T. Oroveanu, op. cit., p. 199.
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nejustificat de a soluţiona o cerere, nesoluţionarea în termen, plângerea prealabilă,
drept vătămat, interes legitim etc.
Ultima problemă pe care o voi trata succint în acest studiu cu caracter
introductiv în activitatea de control a administraţiei publice se referă la jurisdicţiile
speciale administrative.
Problematica acestui studiu porneşte de la faptul că activitatea administraţiei
publice se concretizează, în cele mai multe cazuri, în acte administrative care sunt
supuse controlului.
Acest control nu este unic, în sensul că nu este exercitat de un singur organism
şi după aceleaşi proceduri, ci, aşa cum am văzut, îmbracă mai multe forme, una din
aceste forme o constituie şi jurisdicţiile speciale administrative.
„Pentru activitatea de jurisdicţie înfăptuită de organele de jurisdicţie ce
funcţionează în cadrul organelor administraţiei publice se folosesc expresiile de
jurisdicţie administrativă sau jurisdicţie specială din administraţia de stat”11.
Expresia de jurisdicţie administrativă, în înţeles de activitate de soluţionare a
unor conflicte juridice de către un sistem de organe de jurisdicţie ce funcţionează
în cadrul sistemului organului administraţiei de stat, este întâlnită în literatura
juridică românească din perioada interbelică şi are în vedere existenţa unui sistem
de organe de jurisdicţie ce funcţionează în sistemul administraţiei publice, paralel
şi separat de cel al instanţelor judecătoreşti şi având în fruntea lor un organ suprem
analog, într-o măsură oarecare cu organul suprem al puterii judecătoreşti. În acea
perioadă, era organizată ca autoritate suprema de jurisdicţie administrativă, Curtea
Superioară Administrativă, ca autoritate supremă în materie şi care avea câte o Curte
administrativă, în fiecare ţinut.
În competenţa curţilor administrative intrau acţiunile pornite contra actelor
administrative ilegale săvârşite de organele locale; acţiunile împotriva refuzului
ilegal sau tăcerii nejustificate ale administraţiilor locale de a face un act sau de a
presta un serviciu datorat.
Un asemenea sistem de organe de jurisdicţie administrativă este creat de
Constituţia actuală prin art. 140 referitor la Curtea de conturi, potrivit căruia: „Curtea
de conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi
de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public”. În
acelaşi articol se mai stabileşte că, în condiţiile legii organice, litigiile rezultate din
activitatea Curţii de conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.
De menţionat că, înainte de modificarea Constituţiei, în urma referendumului
naţional din 18-19 octombrie 2003, Curtea de Conturi avea propriile instanţe de
judecată, ceea ce a dat naştere la numeroase controverse între specialişti, controverse
cărora, prin noile reglementări, li s-a pus capăt, Curtea de conturi ne mai având în
structură o secţie jurisdicţională, că jurisdicţia este realizată de instanţa specială.
În această situaţie, existenţa unor organe administrative cu activitate
11

Valentin Prisecaru, Tratat de drept administrativ, partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 358.
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jurisdicţională, practic a încetat, deoarece Curtea de Conturi era singurul astfel de
organ care avea o autoritate jurisdicţională proprie. Astfel se pare că au avut câştig
de cauză specialiştii şi doctrinarii care considerau neconstituţionale asemenea
organisme12.
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ELEMENTE CONTROVERSATE
ALE ACŢIUNII ÎN REVENDICARE
CONTROVERSIAL ELEMENTS
OF CLAIMING ACTION
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Rezumat
Acţiunea în revendicare reprezintă principala armă juridică pe care
proprietarul o are spre a-şi apăra proprietatea împotriva posesorului sau
a detentorului bunului său. Noul Cod civil consacră o prevedere expresă a
acestei instituţii împreună cu o parte dintre creaţiile jurisprudenţiale ce au
legătură cu ea.
Ce ne interesează în mod special în prezenta lucrare sunt efectele
admiterii acţiunii în revendicare, ce rămân în principiu aceleaşi cu cele create
pe cale jurisprudenţială.
În plan practic, reglementarea reprezintă un progres şi se înscrie în
spiritul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care permite
instituirea obligaţiei alternative de restituire a unui bun sau plata contravalorii;
se evită astfel al doilea proces în cazul în care se constată că nu mai există
bunul. În continuare trebuie să prevaleze restituirea bunului, însă prevederea
alternativei conduce la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care opreşte
un al doilea proces.
Legiferarea acţiunii în revendicare are o importanţă incontestabilă,
reprezentând un prim pas către unificarea jurisprudenţei în acest domeniu, cu
toate că de aici înainte mai sunt foarte mulţi paşi de făcut.

Cuvinte cheie: Acţiune în revendicare, efectele admiterii acţiunii în
revendicare, buna-credinţă, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis
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Abstract
The claim action represents the main juridical weapon that the owner
has in the fight with the one who possesses his property. The New Civil
Code devotes a specific provision of this institution together with part of
jurisprudential creations that are related with it.
What we are interested specifically in this paper are the effects of the
claim`s acceptance, which basically remain the same as those created by the
jurisprudential cases.
In practice, the claim action`s regulation represents a breakthrough and
it`s in the spirit of the European`s Court of Human Rights jurisprudence, which
allows the establishment of alternative obligation to the restitution of property
consisting in the payment of the consideration; the solution avoids second trial
in which it is found that there is no good (property) to take back. Still needs to
prevail, however, the return of the good, but the alternative provision leads to
a judicial pronouncement that stops a second trial.
The claim action`s regulation has an undeniable importance,
representing a first step towards the jurisprudence`s unification in this area,
although, from this point on, there are still many steps to do.

Key words: The claim action, the effect of claim action`s admission, good
faith, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

A

cţiunea în revendicare beneficiază de o reglementare expresă în art. 563
C.civ.1.
„Acţiunea în revendicare poate fi exercitată nu numai împotriva posesorului,
ci şi împotriva detentorului, problemă deja cristalizată în practica judiciară (în special
în ipoteza în care, iniţial, între proprietarul-reclamant şi pârât au existat raporturi
contractuale, iar ulterior acestea au încetat, astfel încât persoana care deține bunul
dobândeşte calitatea de detentor) – “Acţiunea în revendicare urmăreşte bunul, iar nu
persoana care îl deţine”2.
Alin. 2 consacră regula caracterului imprescriptibil al acţiunii în revendicare,
atât mobiliare cât şi imobiliare.
(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără
drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.
(2) Dreptul la acţiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel.
(3) Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credinţă, în condiţiile legii, este pe deplin recunoscut.
(4) Hotărarea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare introdusă împotriva posesorului este
opozabilă şi celui care deţine bunul pentru posesor, putând fi executată direct împotriva acestuia. Hotărarea
judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare împotriva celui care deţine lucrul pentru posesor nu
este opozabilă posesorului, dacă acesta nu a fost introdus în cauză.
2
Opinia prof. Boroi cu ocazia conferinţelor I.N.M. privind noile coduri.
1
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Alin. 3 reprezintă o dispoziție de recunoaştere a protecţiei juridice a dreptului
de proprietate dobândit în mod legal şi nu reprezintă o consacrare a principiului error
communis facit jus.
Acest principiu este reglementat de art. 17 alin. (2) din Titlul preliminar al
noului C.civ., care consacră excepţia de la regula potrivit căreia nimeni nu poate
constitui sau transmite mai multe drepturi decât are el însuşi, şi anume: “când cineva,
împărtăşind o credinţă comună şi invincibilă, a considerat că o persoană are un
anumit drept sau o anumită calitate juridică, instanţa judecătorească, ţinând seama
de împrejurări, va putea hotărî că actul încheiat în această stare va produce, faţă
de cel aflat în eroare, aceleaşi efecte ca şi când ar fi valabil, afară de cazul în care
desființarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu”.
Se observă că sfera de aplicabilitate a alin. 2 este foarte restrânsă, fiind avută
în vedere numai persoana aflată în eroare.
Alin. 4 reprezintă un element de reformă şi consacră caracterul opozabil,
al hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis acţiunea în revendicare introdusă
împotriva posesorului şi în ceea ce priveşte alte persoane care deţin bunul. În situaţia
terților dobânditori, textul de lege este indubitabil aplicabil în ceea ce priveşte pe
dobânditorul ulterior obţinerii titlului executoriu (subdobânditorul).
În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate
se face cu extrasul de carte funciară. Textul instituie o restricţie în materie de
probaţiune, însă, pană la finalizarea lucrărilor de carte funciară, trebuie permisă
dovada dreptului de proprietate şi prin alte mijloace de probă.
Efectele admiterii acţiunii în revendicare rămân aceleaşi, în esenţă3.
Soluţia legislativă preia soluţia jurisprudenţială mai veche, potrivit căreia
admiterea acţiunii în revendicare genera obligarea pârâtului la restituirea bunului
sau a contravalorii acestuia.
Art. 566 C.civ. (1) Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri dacă bunul a pierit din culpa sa
ori a fost înstrăinat. În aceleaşi condiţii, pârâtul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. În
toate cazurile, despăgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul restituirii.
(2) Posesorul de rea-credinţă sau detentorul precar va fi obligat, la cerere, şi la restituirea fructelor produse de bun
pană la înapoierea acestuia către proprietar.
(3) Proprietarul poate fi obligat, la cerere, să restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a făcut.
(4) Cheltuielile utile se restituie, la cerere, în limita sporului de valoare, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(5) De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la restituirea cheltuielilor necesare pentru producerea şi
culegerea fructelor sau a productelor.
(6) Pârâtul are un drept de retenţie asupra produselor pană la restituirea cheltuielilor făcute pentru producerea şi
culegerea acestora, cu excepţia cazului în care proprietarul furnizează pârâtului o garanţie îndestulătoare.
(7) Dreptul de retenţie nu poate fi exercitat în niciun caz asupra bunului frugifer sau când intrarea în stăpânirea
materială a bunului s-a făcut prin violenţă ori fraudă sau când produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse, ca
urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scăderi semnificative a valorii lor.
(8) Proprietarul nu este dator să acopere cheltuielile voluptuare. Posesorul are dreptul de a-şi însuşi lucrările efectuate
cu aceste cheltuieli numai dacă prin aceasta bunul nu se deteriorează.
(9) Dispoziţiile alin. (3), (4) şi (8) se aplică numai în acele situaţii în care cheltuielile nu se concretizează într-o
lucrare nouă, caz în care sunt incidente dispoziţiile corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale.
3
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În plan practic, reglementarea reprezintă un progres şi se înscrie în spiritul
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care permite instituirea
obligaţiei alternative de restituire a unui bun sau plata contravalorii; se evită astfel al
doilea proces în cazul în care se constată că nu mai există bunul. În continuare trebuie
să prevaleze restituirea bunului, însă prevederea alternativei conduce la pronunţarea
unei hotărâri judecătoreşti care opreşte un al doilea proces.
Anularea contractului translativ de drepturi reale al autorului este opozabilă,
prin excepţie, terțului subachizitor de bună-credinţă dacă desfiinţarea acestui act
juridic s-a întemeiat pe lipsa capacităţii de exerciţiu sau pe restrângerea capacităţii
înstrăinătorului primar. În doctrină s-a arătat că interesul ocrotit prin normele de
protecţie a incapacităţii trebuie să primeze, faţă de interesul securităţii circuitului
civil, care impune apărarea terţilor de bună-credinţă4.
„Corect au hotărât instanţele că anularea actului de vânzare-cumpărare
primar (încheiat între interzis şi pârât) atrage în circumstanţele prezentei speţe
şi anularea celor subsecvente, căci deşi este admis cu valoare de principiu că
dobânditorul de bună-credinţă şi cu titlu oneros al unui imobil trebuie protejat prin
menţinerea actului juridic la care a participat, tot de principiu este şi că cel pus sub
interdicţie trebuie protejat.
Mai mult, faţă de lipsa unei ierarhizări legale a acestor principii este mai just
a prevala ocrotirea celui incapabil decât a celui care, capabil fiind, a fost de bunăcredinţă şi a dobândit cu titlu oneros, acestuia din urmă rămânându-i posibilitatea
de a-şi restabili cantitativ patrimoniul prin repunerea lui în situaţia anterioară
încheierii contractului anulat.”5
În acelaşi sens s-a pronunţat şi instanţa supremă: „interesul ocrotirii persoanei
lipsite de discernământ, chiar dacă este vorba de o persoană majoră, nepusă sub
interdicţie judecătorească, trebuie să primeze faţă de interesul securităţii circuitului
civil, care impune apărarea terţilor de bună-credinţă. Acestora le rămâne o acţiune
personală, fundamentată pe contract, pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin
desfiinţarea actului respectiv”6.
Desigur că acest principiu al ocrotirii celui incapabil trebuie să primeze faţă
de ocrotirea terţului subdobânditor de bună-credinţă şi cu motivarea că, în materia
imobilelor, această creaţie jurisprudenţială nu are fundament legal.
Pentru că am tot făcut vorbire de „buna-credinţă”, credem că este oportun să
facem o mică discuţie cu privire la înţelesul acesteia. Drepturile subiective civile şi
obligaţiile lor corelative trebuie exercitate, respectiv executate cu bună-credinţă. În
literatura juridică, noţiunea de bună-credinţă este privită ca un grup de elemente şi
anume intenţia dreaptă, diligenţa, liceitatea şi abţinerea de la cauzarea de prejudicii
altora, elemente care reprezintă o consecinţă a transferării unui grup de fapte
O. Căpăţână, p. 247.
C. Ap. Cluj, S. civ., Dec. nr. 1788 din 8/2001, în Buletinul Jurisprudenţei – 2001, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2002, pp. 11-12.
6
Curtea Supremă de Justiţie, S. civ., Dec. nr. 384/2003.
4
5

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

91

UNIVERS JURIDIC
psihologice ce alcătuiesc onestitatea (loialitatea, prudenţa, ordinea şi temperanţa)
în sfera dreptului7. La polul opus, reaua-credinţă are la bază fapte psihologice pe
care morala şi etica le repugnă, iar dreptul le sancţionează în funcţie de gravitatea
faptei subiectului de drept care acţionează cu rea-credinţă. Reaua-credinţă înseamnă
intenţie răufăcătoare, imprudenţă, ilicitate şi cauzarea unei vătămări, toate ca rezultat
al neonestităţii.
Buna-credinţă se prezumă, ceea ce înseamnă că cel care invocă reaua-credinţă
trebuie să o dovedească. Ar fi inadmisibil să i se pretindă “unui subiect de drept,
angajat într-un raport juridic concret, să-şi probeze ab initio buna sa credinţă.
Este ca şi cum i-ai pretinde în raporturile de drept penal să-şi probeze nevinovăţia,
înainte de a avea o dovadă de vinovăţie.” 8 Proba relei-credinţe se poate face prin
orice mijloc, chiar cu martori sau prezumţii.
Principiul desfiinţării tuturor actelor ulterioare unei operaţiuni nule – resoluto
jure dantis, resolvitur jus accipientis – îşi are temeiul în aceea că nulitatea a devenit
cauză de întemeiere a actelor subsecvente, ceea ce determină să fie nul tot ceea ce
succede unei cauze nule. Astfel, hotărârea judecătorească prin care s-a constatat
nulitatea absolută a contractului, va produce efecte nu numai faţă de părţi, ci şi faţă
de terţi, acestora fiindu-le opozabilă nulitatea actului anterior lor, act pe care ei își
întemeiază drepturile. Acest lucru nu înseamnă că se poate dispune repunerea părţilor
în situaţia anterioară9.
Cu privire la posibilitatea de a invoca principiul relativității efectelor
contractului pentru a putea obţine paralizarea acţiunii în revendicare, opinăm în
următorul sens: atunci când o parte opune adversarului său un titlu de proprietate, ea
nu invocă acel caracter absolut al titlului ci o prezumţie de proprietate în favoarea sa,
decurgând din faptul existenţei titlului10.
Deşi în privinţa efectelor nulităţii regula este retroactivitatea, există suficiente
excepţii care impun ca desființarea contractului să se facă doar pentru viitor11. Aceste
excepţii se justifică prin aplicarea unor principii prioritare regulii generale a nulităţii
care impune ca nimicul să nu poată genera decât nimic.
Astfel, protejarea circuitului civil, protecţia bunei-credinţe a dobânditorului
subsecvent sau ocrotirea diferitelor categorii de persoane incapabile pot justifica
D. Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucureşti, 1981, pp. 34-35.
I. Dogaru, Drept civil, Idei producătoare de efecte juridice, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 6.
9
“De aceea repunerea în situaţia anterioară nu poate opera decât între părţi şi nu poate fi cerută decât de acestea,
pentru că numai părţile sunt în situaţia de a cere restituirea a ceea ce au prestat cu titlu de obligaţie contractuală.
Este adevărat că nulitatea actului juridic civil are efecte şi faţă de terţi, dar efectele faţă de terţi operează sub alte
aspecte în special în ceea ce priveşte principiul resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis, iar nu şi în ceea ce
priveşte repunerea în situaţia anterioară” (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie S. civ., Dec. nr. 8328/2009).
10
Cauza Creţu şi alţii contra României, în C. Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2013, p. 315.
11
“Restituirea nu mai este posibilă în natură în cazul în care bunul a fost dobândit de un terţ de bună-credinţă
(…). Proprietarul bunului revendicat va avea drept la desdăunari în cazul în care bunul a fost dobândit de un terţ
de bună-credinţă, acesta fiind ocrotit deoarece a achiziţionat bunul fiind convis că l-a dobândit de la adevăratul
proprietar” (E. Marin, Acţiunea în revendicare şi regimurile ei juridice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 54).
7
8
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neaplicarea lui, cu efectul că nu se va desfiinţa actul subsecvent unei operaţiuni
nule. Astfel de exemple sunt: situaţia dobânditorului de bună-credinţă de bunuri
imobile înscrise în cartea funciară, dacă acţiunea în rectificarea acesteia s-a stins
prin prescripţie12; situaţia celui care a dobândit imobilul prin uzucapiune13; situaţia
terţului cumpărător de bună-credinţă şi cu titlu oneros al unui imobil14.
Date autor
1. Conf. Univ. Dr. Daniela Ciochină – membru în Consiliul Superior al
Magistraturii, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir-Bucureşti
2. Diana-Ramona Ciocârlan (Hurmuz) - avocat titular la Ciocârlan DianaRamona – Cabinet de avocat

Tribunalul Suprem, Dec. nr. 568/1983; Trib. Bucureşti, Dec. nr. 1309/1993.
În toate cazurile, uzucapiunea este un mijloc autonom şi distinct de dobândire a unui drept real şi, prin urmare,
îşi va produce efectele achizitive proprii, independent de soarta contractului nul.
14
C. Ap. Bucureşti, S a IV-a civ., Dec. nr. 1603/2006. C. Ap. Bucureşti, S a IV-a civ., Dec. nr. 1452/ 2003.
12
13
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ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE –
POSIBILE MIJLOACE
DE PARALIZARE
CLAIMING ACTION
- POSSIBLE MEANS OF PARALYSIS
Diana-Ramona CIOCÂRLAN (HURMUZ)
Rezumat
Acţiunea în revendicare constituie principalul mijloc de apărare a
proprietăţii reglementat de legiuitorul român, iar utilitatea acesteia în plan
juridic este incontestabilă. Modificările survenite prin noul C.civ. sunt în
acord cu modul în care a evoluat această instituţie de drept civil.
Cu toate acestea, de foarte multe ori, într-un litigiu de o asemenea
factură, interesele tuturor părţilor pot fi întemeiate, dreptatea fiind undeva
la mijloc, iar în acel moment, acţiunea în revendicare rămâne un mijloc de
apărare a proprietăţii din punctul de vedere al reclamantului şi devine un
mijloc de „încălcare” a proprietăţii din punctul de vedere al pârâtului.
Într-o astfel de speţă, misiunea judecătorului nu este deloc uşoară,
acesta fiind chemat să încline balanţa într-o parte sau în cealaltă.
De aceea, modul în care se construieşte apărarea pârâtului prezintă
importanţă majoră în soarta procesului. Fie că se va da eficacitate unor
principii de drept sau unor construcţii juridice de complexitate extinsă, trebuie
întotdeauna să nu se piardă din vedere necesitatea garantării siguranţei şi
stabilităţii circuitului juridic civil.
Cuvinte cheie: acţiune în revendicare, principiul publicităţii materiale,
uzucapiunea, error communis facit ius, buna-credinţă
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Abstract
The claim action constitutes the primary weapon governed by the
romanian legislation in order to defend the property, and its juridical usefulness
is undeniable. The changes made to this action by the new civil code are in
agreement with how this civil law institution evolved through time.
However, very often, in a dispute of such invoice, the interests of all
parties may be valid, the righteousness being somewhere in the middle, and at
that time, the claim action remains a weapon to defend the property from the
complainant`s point of view and becomes a “violation” of property from the
defendant`s point of view.
In such a case, the judge’s task is not easy at all, because he`s being
called to tip the balance in one part or the other.
Therefore, it is really important for the case`s fate how the defendant`s
argument is made up. Even if we use the principles of law or any other complex
legal constructions in order to solve our case, we must not forget that it`s
really important to ensure the safety and stability of the legal civil circuit.
Key words: The claim action, the principle of material publicity, usucapio,
error communis facit ius, good faith.

P

remisele publicităţii materiale1, care fundamentează rolul creator al
înscrierilor de carte funciară în folosul terţilor subachizitori de bunăcredinţă, sunt:
- cuprinsul cărţii funciare se consideră exact faţă de terţii subachizitori de
bună-credinţă, chiar dacă este inexact; dacă în cartea funciară s-a înscris, în condiţiile
legii, un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei,
chiar dacă el nu exista sau a încetat să existe;
- cuprinsul cărţii funciare se consideră, afară de îngrădirile şi excepţiile legale,
complet faţă de terţii subachizitori de bună-credinţă, chiar dacă, în realitate, este
incomplet; altfel spus, dacă un drept real nu s-a înscris în cartea funciară sau a
încetat de a fi înscris (a fost radiat), se consideră că acel drept nu există, chiar dacă
materialmente, adică potrivit dreptului substanţial, el există totuşi sau, după caz, în
mod greşit a fost radiat.
În aceste condiţii, legea a ales să ocrotească terţul de bună-credinţă care şi-a
întemeiat dobândirea unui drept real pe cuprinsul cărții funciare. Principiul publicităţii
materiale este aplicabil numai în situaţia în care înscrierea lui Secundus în cartea
funciară este inexactă – dat fiind faptul că fie titlul său de dobândire, în baza căruia
s-a făcut înscrierea, n-a existat, nu a fost valabil sau a fost desfiinţat ori s-a stins –
M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară. Noile cărţi funciare, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2006, p. 390.
1
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însă, Tertius a crezut că înscrierea lui Secundus este exactă. Pentru aceasta, în temeiul
actului juridic încheiat cu Secundus şi al încrederii sale în cuprinsul cărţii funciare,
Tertius dobândeşte totuşi dreptul real înscris în cartea funciară în folosul autorului
său imediat (Secundus), adică un drept pe care nu l-a avut niciodată ori, deşi l-a avut,
el nu mai exista însă la data când s-a cerut înscrierea acestuia în favoarea lui Tertius.
Aceasta reprezintă o adevarată excepţie de la regula nemo dat quod non habet,
precum şi de la regula resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis.
Art. 909 C.civ. prevede că, prin excepţie, este prescriptibilă acţiunea în
rectificare împotriva terţilor de bună-credinţă cu titlu gratuit (donaţie sau legat cu
titlu particular), indiferent de motivul (cauza) acţiunii în rectificare; terţii de bunăcredinţă care au dobândit prin act juridic cu titlu oneros sau printr-un contract de
ipotecă un drept real imobiliar a cărei inexactitate îşi are sorgintea în cauze anterioare
sau concomitente înscrierii acelui drept în cartea funciară.
Termenul de prescripţie a acţiunii în rectificare împotriva terţilor de bunăcredinţă cu titlu gratuit este de 5 ani de la data înregistrării la biroul teritorial de
cadastru şi publicitate imobiliară a cererii de înscriere a dreptului lor în cartea
funciară. Termenul de prescripţie a acţiunii în rectificare împotriva terţilor de bunăcredinţă care au dobândit dreptul prin act juridic titlu oneros sau printr-un contract
de ipotecă este de 3 ani şi curge de la data înregistrării cererii de înscriere formulate
de către dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere. Dobânditorul
nemijlocit al dreptului este de fapt antecesorul terţului de bună-credinţă. Raţiunea
stabilirii acestui moment al curgerii termenului de prescripţie în acest caz constă în
faptul că motivul acţiunii în rectificare îl constituie, de data aceasta, inexactitatea
dreptului real imobiliar provenită din cauze anterioare sau concomitente înscrierii
acestui drept în folosul antecesorului terţului dobânditor2. Prin excepţie, dacă
încheierea registratorului de carte funciară prin care s-a dispus înscrierea dreptului
a cărei rectificare se cere a fost comunicată persoanei îndreptăţite (reclamantului),
termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în rectificare împotriva acestui terţ de
bună-credinţă, cu titlu oneros sau cu contract de ipotecă, este de un an şi curge de la
data comunicării acestei încheieri.
Forma anterioară modificării, prevedea că: „(2) Faţă de terţele persoane care
au dobândit cu bună-credinţă o donaţie sau un legat, acţiunea în rectificare nu se va
putea porni decât în termen de 10 ani, socotiţi din ziua când s-a înregistrat cererea
lor de înscriere, cu excepţia cazului când dreptul material la acţiunea în fond nu s-a
prescris mai înainte.”; „acţiunea în rectificare, întemeiată pe prevederile art. 36 p.
1-4, îşi va produce efectele faţă de terţele persoane care şi-au înscris vreun drept
real, dobândit cu bună-credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, întemeindu-se
pe cuprinsul cărţii funciare. (2) Termenul va fi de 3 ani socotiţi de la înregistrarea
cererii pentru înscrierea dreptului a cărui rectificare se cere”.
Achiziţiunea de bună-credinţă, pe baza principiului publicităţii materiale,
2

D. Ciochina, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012
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este considerată un mod originar de dobândire a proprietăţii, specific sistemului de
carte funciară3.
Principiul publicităţii materiale nu poate fi invocat împotriva adevăratului
proprietar sau titular de drepturi care nu a fost niciodată înscris în cartea funciară.
Acesta va putea formula acţiunea în revendicare sau acţiunea în nulitatea actelor
juridice care au constituit temeiul înscrierii nelegale, iar Secundus şi Tertius vor putea
invoca, după caz, uzucapiunea sau principiul error communis facit jus. Prin urmare,
principiul publicităţii materiale şi condiţiile de exercitare a acţiunii în rectificare
împotriva terţului înlătură aplicarea principiului error communis facit jus4.
Eroarea comună şi invincibilă nu se confundă cu buna-credinţă. Între ele
există o corelaţie, pentru că aplicarea teoriei aparenţei în drept implică, de regulă,
buna-credinţă a celui care dobândeşte un drept de la titularul aparent.
Spre deosebire de buna-credinţă5 care se prezumă, eroarea comună şi
invincibilă trebuie dovedită. Eroarea comună şi invincibilă nu poate fi dovedită
direct, deoarece este o stare subiectivă. Dobânditorul sau beneficiarul aparent trebuie
să dovedească în faţa instanţei de judecată „toate elementele din latura materială
a aparenţei care se reflectă în conştiinţa comunităţii în forma unei erori comune şi
invincibile. Elementele acestei stări de fapt pot fi dovedite cu orice mijloc de probă”6.
Aceasta construcţie juridică se explică prin existenta unor semne exterioare
ostensibile de natură să inducă terţilor credinţa în realitatea unei situaţii juridice în
detrimentul celei reale, pentru asigurarea securităţii dinamice a circuitului civil7.
Înainte de intrarea în vigoare a noului C. civ.8, o parte a doctrinei şi
jurisprudenţei dădea prioritate dobânditorului aparent de bună-credinţă şi cu titlu
oneros al unui imobil în detrimentul adevăratului proprietar, întemeindu-se pe teoria
aparenţei în drept şi pe principiul bunei-credinţe. Art. 17 alin. (1) şi (4) coroborat
cu art. 1648 alin. (1) noul C. civ. limitează aplicarea teoriei aparenţei în drept; în
situaţia sistemului de carte funciară, dobânditorul aparent nu este protejat faţă de
adevăratul proprietar al imobilului decât după trecerea termenului de decădere pentru
exercitarea acţiunii în rectificare9.
După împlinirea termenului de decădere, în condiţiile în care acţiunea nu a
M. Nicolae, Publicitatea materială a cărţilor funciare.
D. Ciochină, Eroarea-viciu de consimţământ, Revista Univers Strategic, Nr. 4, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
5
“Astfel, va exista buna-credinţă atunci când se constată o dublă concordanţă: conformitatea între ceea ce persoana gândeşte şi ceea ce afirmă şi conformitatea între afirmaţiile sale şi angajamentele sale; ambele stări trebuie
apreciate din punctul de vedere al conduitei adoptate în realizarea scopului ce se subscrie unei intenţii drepte,
oneste ceea ce înseamnă respectarea riguroasă a datoriilor morale şi juridice” (C.Ap. Constanţa, S. civ., Dec. nr.
13/2010).
6
V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 397.
7
I. Deleanu, Ficţiunile juridice, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 323-324.
8
D. Ciochină, V. Vedinaş, Consideraţii privind recodificarea dreptului privat în România, publicat în Die Rekodification des Privatrechts in Zentral – und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition, Editura Manz, Austria,
2012, p.153.
9
G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, pp. 261262.
3
4
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fost exercitată, dreptul terţului dobânditor (aparent) devine opozabil tuturor şi actul
subsecvent nu se desfiinţează.
În vechea reglementare nu exista niciun text de lege care să reglementeze
proprietatea aparentă, legea nu constituia sursa formală a aparenţei. Teoria validităţii
aparenţei are natura juridică a unui principiu general al dreptului, astfel că maxima
error communis facit jus este învestită cu forţa juridică a legii.
Proprietatea aparentă nu poate ieşi niciodată din starea de aparenţă pentru
a se transforma în proprietate adevărată, ea însă dispare instantaneu în momentul
încheierii actului juridic oneros, cu titlu particular, moment în care terţul a dobândit,
ex lege, dreptul de proprietate, dar nu de la posesor, ci de la adevăratul proprietar,
fără consimţământul acestuia10.
Pentru a putea fi aplicabil principiul, trebuie întrunite două elemente: material
şi psihologic. Elementul material trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie
vorba de o situaţie de fapt contrară realităţii; situaţia de fapt trebuie să fie suficient
de bine determinată pentru a se putea considera că detentorul se înfăţişează ca un
adevărat titular de drept; să nu existe nicio îndoială în privinţa celui avantajat de
ideea de aparenţă.
Elementul psihologic este credinţa eronată ce constă în ignorarea situaţiei
reale şi acordarea unei valori aparenţei. Aceasta trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: să fie ignorată situaţia de fapt reală; ignorarea situaţiei să nu fie făcută cu
bună-ştiinţă; să existe o credinţă puternică în sensul că situaţia aparentă este reală,
adevărată11; izvoarele situaţiei aparente să fie admise de lege şi practică; aparenţa
să fie în măsură să creeze credinţa oricărui subiect de drept prudent că este vorba
de legitimitatea dreptului celui cu care se doreşte să se intre într-un raport juridic;
asimilarea situaţiei aparente ca fiind situaţia reală are loc numai dacă, în privinţa
efectelor sale acea situaţie aparentă se asimilează cu însăşi realitatea juridică12; să fie
vorba de o eroare scuzabilă, de imposibilitatea de evitare din partea terţilor de bunăcredinţă care, se consideră astfel a fi în prezenţa unui titlu care este justificativ13.
Prescripţia achizitivă prescurtată de 10-20 de ani. Vorbim despre această
formă a prescripției atunci când posesia se întemeiază pe un just titlu, operând
prezumţia de bună-credinţă. Este suficient ca buna-credinţă14 să fi existat la momentul
I. Lula, I. Sferidan, Discuţii asupra aparenţei în drept în materia proprietăţii şi servituţii, Revista Dreptul nr.
11/2009, p. 42.
11
„Pentru a putea fi reţinută eroarea comună şi invincibilă, subdobânditorul trebuie să probeze că a făcut toate
verificările apte a confirma existenţa în condiţii ireproşabile a dreptului celui de la care achiziţionează” (Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Dec. nr. 6587/2009).
12
“…şi cea mai mică omisiune în această verificare înlătură aparența de drept, cercetările trebuie apreciate nu
numai în funcţie de criteriul bonus pater familias, ci în funcţie de criteriul celui mai exigent membru al societăţii.
De aceea, buna-credinţă se întemeiază nu numai pe existenţa titlului ci şi pe verificări exigente ale titlului proprietarului, pe care cumpărătorul trebuie să le efectueze critic şi cu multă grijă căci, în raport de demersurile pe care
acesta le-a efectuat prealabil încheierii contractului…” (C.Ap. Constanţa, S. civ., Dec. nr. 13/2010).
13
G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea Noului Cod Civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
14
D. Ciochină, Principiul bunei credinţe. Dimensiunea legalităţii în statul de drept, publicat în Cultura europeană
a drepturilor omului- Lege şi respectul faţă de lege în statul de drept, Editura ProUniversitaria , 2013, pp.243-248.
10
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dobândirii imobilului. Ceea ce este esenţial este ca titlul să provină de la altcineva
decât adevăratul proprietar. Dacă titlul ar fi nul – lovit de nulitate absolută –, acesta nu
ar putea servi ca bază a uzucapiunii de 10-20 de ani15; dacă însă titlul ar fi anulabil –
lovit de nulitate relativă – ar putea fi invocat drept just titlu împotriva unor persoane,
cu excepţia persoanei care are dreptul să invoce nulitatea relativă16.
Termenul va fi de 10 ani, dacă adevăratul proprietar locuieşte în circumscripţia
teritorială a aceluiaşi tribunal judeţean unde se află bunul imobil. Dacă adevăratul
proprietar a locuit o perioadă în aceeaşi circumscripţie şi o altă perioadă în alta, la
numărul anilor cât proprietarul a locuit în circumscripţia aceluiaşi tribunal judeţean
în care se află imobilul se adaugă un număr dublu de ani, din ceea ce rămăsese, cât el
locuieşte în circumscripţia altui tribunal judeţean17.
Joncţiunea posesiilor este întotdeauna posibilă. Ea este însă numai facultativă,
în sensul că posesorul actual are de ales între a începe o nouă posesie ori a invoca
joncţiunea posesiilor18. Dacă posesorul actual înţelege să se prevaleze de posesia
autorului său, el este obligat să o continue cu toate viciile sau calităţile sale. În
practica judecătorească s-a decis că, în cazul în care posesia unui bun imobil a fost
transmisă printr-un act lovit de nulitate absolută, nu se creează un raport valabil
pentru joncţiunea posesiilor în vederea invocării uzucapiunii19.
În funcţie de momentul în care a început să curgă termenul prescripţiei
achizitive, urmează să identificăm legea aplicabilă acesteia (noul sau vechiul C.
civ.), iar în condiţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prescripţiei prescurtate aşa
cum au fost acestea prezentate anterior, va trebui să verificăm dacă sunt îndeplinite
condiţiile prescripţiei „de drept comun”20.
În ceea ce priveşte posibilitatea de a invoca excepţia de garanţie, opinia
majoritară este că garanţia de evicţiune nu se întinde la acţiunile prin care vânzătorul
critică valabilitatea vânzării însăşi solicitând constatarea nulităţii; admiterea unei
asemenea acţiuni, ducând la desfiinţarea vânzării, face să piară însuşi suportul juridic
al garanţiei pentru evicţiune21. Discutăm despre acest lucru, deoarece, în dreptul civil
român, vânzătorul datorează garanţie contra evicţiunii şi terţilor subdobânditori.
Deşi, în reglementarea anterioară nu exista o soluţie legală în această direcţie,
jurisprudenţa majoritară opina că nu se poate intenta acţiune în revendicare de către
un singur coproprietar22.
15
16
17
18
19
20
21

35.

Art. 1897 alin. (2) C.civ. anterior.
Art. 1897 alin. (3) C.civ. anterior.
C. Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, pp. 329-330.
Art. 1859 şi 1860 C.civ. anterior.
C. Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 398.
D. Ciochina, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2012
D. Chirică, Garanţia pentru evicțiune în contractul de vânzare, Revista Română de Drept Public nr. 4/2007, p.

„Acţiunea în revendicare este inadmisibilă dacă este promovată de un coindivizar, pentru că se încalcă regula
unanimității coindivizarilor. Dacă, însă, anterior intervenise între coindivizari partajul, coproprietarul în lotul căruia revenise bunul şi care, prin ipoteză, a pierdut posesia acestuia, are deschisă acţiunea în justiţie pentru protecţia
dreptului său.” (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Dec. nr. 7436/2006).
22

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

99

UNIVERS JURIDIC
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cere ca interpretarea
acestei reguli a unanimităţii să nu se facă în mod rigid23. Noua reglementare a tranşat
această problemă stipulând expres că „fiecare coproprietar poate sta singur în justiţie,
indiferent de calitatea procesuală, în orice acţiune privitoare la coproprietate,
inclusiv în cazul acţiunii în revendicare”24. Mai stabileşte că hotărârile pronunțate
în folosul coproprietăţii profită tuturor coproprietarilor, însă hotărârile judecătoreşti
potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalţi coproprietari. În cazul în
care acţiunea nu este introdusă de toţi coproprietarii, pârâtul poate cere instanţei de
judecată introducerea în cauză a celorlalţi coproprietari în calitate de reclamanţi, în
termenul şi condiţiile prevăzute de C. pr. civ. pentru chemarea în judecată a altor
persoane25.
În materia revendicării imobilului se procedează la compararea titlurilor de
proprietate prezentate de către părţi. Pentru că ele provin de la autori diferiţi, se
compară între ele drepturile autorilor de la care provin titlurile. Şi, pentru că nimeni
nu poate transmite mai multe drepturi decât are, o încălcare a dreptului de proprietate
există cu siguranţă de vreme ce nu pot exista doi titulari ai dreptului de proprietate
asupra aceluiaşi bun, exceptând bineînţeles modalităţile juridice ale acestui drept26.
De aceea, într-o acţiune în revendicare va avea câştig de cauză cel care dovedeşte că
deţine bunul în baza unui titlu, care are un drept preferabil ce provine de la adevăratul
proprietar27.
După regulile în materie, un mod originar de dobândire a proprietăţii – cum
ar fi uzucapiunea, prescripţia în materia tabulară, error communis facit ius – este
preferat unuia derivat – moştenirea.
Facem precizarea că, atunci când obiectul acţiunii în revendicare îl constituie
un imobil înscris în cartea funciară, este necesar să se ţină seama de normele speciale
care reglementează această materie, dar numai de la data finalizării operaţiunilor
cadastrale aşa cum prevede legea de punere în aplicare a noului C.civ.
„Acţiunea în revendicare este inadmisibilă în cazul în care a fost introdusă numai de către unul dintre coproprietarii
bunului revendicat, deoarece se încalcă principiul unanimităţii” (Î.C.C.J., secţia civilă, Decizia nr. 1999 din 15
martie 2005).
„Coproprietarul având numai un drept limitat exprimat într-o cotă parte nedeterminată în materialitatea lui, nu va
putea revendica singur bunul” (Curtea Supremă de Justiţie, S.civ., Dec. nr. 295/1993, idem Dec. nr. 892/1995; Dec.
nr. 1976/2000).
23
„Este respectată regula unanimităţii în cazul în care comoştenitorii omişi au fost introduşi în cauză, în temeiul
art. 57 C.pr.civ. dobândind astfel calitatea de intervenienţi în interes propriu, respectiv de coreclamanţi” (Curtea
Supremă de Justiţie, Dec. nr. 43/2003 şi Dec. nr. 517/2003).
„Jurisprudența Curții europene a Drepturilor Omului. impune ca aplicarea regulii unanimităţii să nu se facă în mod
rigid, ci în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze în parte. Astfel, instanţele trebuie să analizeze regula unanimităţii
în funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei şi să stabilească deplin situaţia de fapt în raport cu care să se poată
reţine că persoana îndreptăţită poate formula singură acţiunea în revendicare, şi nu să se limiteze doar să constate
că impunerea regulii unanimităţii reprezintă o negare a dreptului de acces la o instanţă de judecată” (Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, Dec. nr. 4442/ 2009).
24
Art. 643 alin. (1) C.civ.
25
G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil, Editura Hamangiu, 2012, p. 56.
26
Trib. Bucureşti, S. a V – a civ., Dec. nr. 1170/R/2006.
27
Trib. Bucureşti, Dec. nr. 1781/A/2006.
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Fie că este vorba despre un imobil înscris în cartea funciară la scurt timp
după încheierea actelor de strămutare a proprietăţii, pentru care a trecut termenul
de prescripţie reglementat de dispoziţiile speciale de carte funciară, fie că este
vorba despre o uzucapiune pentru care s-ar fi împlinit termenul, fie că dobândirea
proprietăţii a avut loc în baza principiului error communis facit ius28, oricare dintre
aceste argumente sunt la fel de solide şi au aceleaşi efecte în ceea ce priveşte soluţia
de respingere a acţiunii în revendicare astfel încât să fie garantate stabilitatea şi
siguranţa circuitului civil.
Date autor
Odată cu înaintarea oricărui material (articol, adnotare s.a.) autorul/autorii
trebuie, pe o filă separată, sa indice următoarele date, impuse de legislaţia fiscală:
- prenumele (complet) si numele: Diana-Ramona Ciocârlan (Hurmuz);
- funcţia și locul de muncă (de desfășurare a activităţii): avocat titular la
Ciocârlan Diana-Ramona – Cabinet de avocat;
- domiciliul exact (cu precizarea și a codului poștal): Bucureşti, Aleea Someșul
Mare, nr. 3, bl. F10, sc. 2, et. 3, ap. 23, sector 4, C.P. 041692;
- codul numeric personal; 2880112440045;
- numărul de telefon (de la domiciliu, locul de muncă și de mobil). 0731.449.342

„Referitor la primul capăt de cerere, se solicită a se observa că pârâţii au dobândit imobilul cu bună-credinţă,
de la un proprietar posesor şi nicio împrejurare exterioară nu a dovedit la acea dată contrariul. La data încheierii
actului de vânzare-cumpărare, notarul a solicitat un extras de carte funciară, din care reieşea, fără echivoc, că
imobilul nu este urmărit, nu are sarcini şi nu era înscris niciun litigiu pe rolul vreunei instanţe judecătoreşti” (Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Dec. nr. 4442/2009).
28

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

101

UNIVERS JURIDIC

CONSACRAREA PROCEDURII
FORMULARE: MODEL AL
RAFINAMENTULUI GÂNDIRII
JURIDICE ROMANE
FORMS OF PROCEDURE
CONSECRATION: MODEL OF
ROMANIAN LEGAL THINKING
REFINEMENT
Lect. dr. Ionuț CIUTACU1
Drd. Elena TUDOR2
Rezumat
Simplitatea soluțiilor și rafinamentul tehnicilor și procedeelor utilizate
de magistrații judiciari și de jurisconsulți au demonstrat superioritatea gândirii
juridice romane în raport cu cea contemporană. Un exemplu relevant în acest
sens este adoptarea legii Aebutia, prin intermediul căreia s-a implementat un
nou sistem procesual. Chiar dacă procedura legisacțiunilor devenise odioasă
romanilor, normele legii nu au impus procedura formulară. Deși prezenta foarte
multe avantaje, putea fi respinsă de romani, care erau un popor conservator,
ce își respecta tradițiile, inclusiv pe cele juridice. Și de data aceasta, spiritul
practic al romanilor s-a impus în fața tradiției; procedura legisacțiunilor nu a
fost abrogată; s-a permis aplicarea ei paralel cu noul sistem procesual pentru
a se vedea ce se va decide în practică. Întrucât această metodă ingenioasă
a dus, în mod firesc, la scoaterea din uz a sistemului depășit de realitate, ar
trebui să constituie un model de inspirație pentru cei implicați în studierea
fenomenului juridic.
Cuvinte cheie: procedura formulară, legea Aebutia, legile Iuliae Iudiciariae,
procedura civilă romană, drept privat roman
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Abstract
Simplicity solutions and refinement techniques and procedures used by
judicial magistrates and legal consultants have demonstrated the superiority
of legal thinking in relation to contemporary novels. A good example of this is
the adoption of the law Aebutia through which they implemented a new process
system. Even though the shares had become odious Roman law, the rule of law
did not require the procedure form. Although the present many advantages,
may be rejected by the Romans, who were a conservative people, who respect
their traditions, including legal ones. And this time, the practicality of the
Romans was defeated tradition; procedure law was not repealed actions;
Her application was denied in parallel with the new process system to see
what is decided in practice. Since this ingenious method led, naturally, to the
scrapping of the system exceeded the reality, should be a model of inspiration
for those involved in studying the legal phenomenon.
Keywords: Forms procedure, the law Aebutia, Iuliaa Iudiciariae law, Roman
civil procedure, Roman private law

1

Procedura formulară reprezintă una dintre fazele evoluției dreptului
procesual roman, ale cărui norme erau utilizate în vederea recunoașterii și
valorificării drepturilor subiective. Deși a fost aplicată cu mult timp în urmă, a produs
consecințe majore în lumea juridică romană atât prin conținutul său, dar mai ales prin
modul în care a fost implementat în viața juridică. Acest lucru nu este întâmplător și
se datorează simțului practic deosebit al juriștilor romani; ei au înțeles rolul hotărâtor
pe care normele dreptului procedural îl au în domeniul privat, deoarece dreptul
privat poate evolua mai bine pe cale procedurală decât pe cea legislativă. Așa se
explică și faptul că romanii nu au elaborat multe legi, iar când o făceau, înseamnă
că aveau un motiv întemeiat. Iată de ce savantul german Savigny afirma că dreptul
nu trebuie să îmbrace legii, care nu poate surprinde conștiința socială a unui popor3;
normele juridice trebuie să reflecte realitatea, întrucât practica este cea care trebuie
să decidă, și nu voința legiuitorului, care poate fi dominată de factori subiectivi. Iată
de ce abrogarea procedurii legisacțiunilor prin legile Iuliae Iudiciariae4 a avut loc la
mai bine de 100 de ani de la adoptatea legii Aebutia, când procedura legisacțiunilor
devenise inutilizabilă.
Dreptul procesual roman ia naștere în epoca foarte veche, odată cu
adoptarea procedurii legisacțiunilor. Denumirea acestui sistem se datorează

2

Emil Molcuț, Drept privat roman. Terminologie juridică romană, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011,
p. 7.
4
Valerius M. Ciucă, Lecții de drept roman, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 70; Vladimir Hanga, Mircea
Dan Bocșan, Curs de drept privat roman, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2006, p. 94.
3
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termenului legisactio, care înseamnă acțiune a legii5. În limbajul juridic modern,
acest termen are ca echivalent conceptul de acțiune în justiție, adică acel instrument
cu ajutorul căruia pretențiile unui subiect de drept sunt recunoscute și valorificate
prin proces, în fața instanței de judecată.
În acea perioadă, normele dreptului roman erau exprimate în forma obiceiului.
Cutuma era o normă juridică exprimată în formă nescrisă, care căpăta valoare juridică
după trecerea unei anumite perioade și prin sancționarea de către organele statului.
Așadar, conținutul juridic al unei norme de drept6 se cristaliza în timp. Evoluția
ideilor juridice a dus la adoptarea altor izvoare de drept în sens formal, legile, care
prezentau anumite avantaje față de obicei, în sensul că forma scrisă a acestora permitea
aplicarea lor pe un teritoriu mult mai mare și posibilitatea cunoașterii conținutului de
mai multe persoane. Din păcate, acest nou tip de normă juridică poate fi influențat de
factori subiectivi, pierzând caracterul obiectiv al cutumei.
Indiferent de forma în care fuseseră exprimate normele juridice specifice
procedurii legisacțiunilor, ele au caracter arhaic, fiind expresia epocii foarte vechi,
când poporul roman nu avea experiența vieții juridice. Actele juridice interveneau
rar și produceau efecte importante; din acest motiv, romanii au atribuit atât dreptului
material, dar mai ales celui procesual o solemnitate excesivă, prin care să se atragă
atenția asupra consecințelor acestora. Prin urmare, normele erau rigide și greoaie, iar
acest fapt i-a determinat pe romani să le considere odioase. Cu toate acestea, ele erau
aplicabile în prima fază a evoluției dreptului roman, când raporturile juridice erau
rare, și confereau procedurii legisacțiunilor trei caractere specifice, dintre care le
amintim pe cel legal și pe cel formalist7. Analizând aceste caracteristici, vom înțelege
motivele care i-au determinat pe juriștii romani să adopte procedura formulară.
Procedura legisacțiunilor avea caracter legal, întrucât legisacțiunile erau acțiuni
ale legii. La acea vreme, sistemul juridic roman nu era unul complex, care să permită
inclusiv protejarea unor pretenții legitime care să nu fi fost îmbrăcate de nicio lege
în forma unui drept subiectiv. Cu alte cuvinte, orice pretenție legitimă ce nu izvora
dintr-o lege sau un obicei nu putea fi valorificată. În plus, procedura legisacțiunilor
avea și un caracter formalist; întrucât actele juridice presupuneau utilizarea unor
formule solemne, rostirea lor greșită avea ca efect pierderea procesului, ceea ce
reprezenta un dezavantaj. Acest lucru este ilustrat de jurisconsultul Gaius, care
amintește că un proces fusese pierdut, întrucât „se ajunsese până acolo încât cel
„Acțiunile de care s-au folosit veteres se numeau legisacțiuni (legis actiones), fie pentru motivul că fuseseră
aduse prin legi (căci pe atunci edictele pretorului, prin care au fost introduse cele mai multe acțiuni, încă nu intraseră în uz), fie că erau potrivite după înșiși termenii legilor, și pentru aceasta erau imuabile, ca și legile. De aici
vine, se spune, de unul care chemase în judecată pentru că i-ar fi fost tăiate niște vițe (actio de vitibus succisis), iar
în acțiunea intentată le numise pe acestea vițe, a pierdut procesul, fiindcă trebuia să le numească arbori, așa cum
prevedea Legea celor XII Table, care nu vorbea despre tăierea viței, ci despre tăierea arborilor, în general” - Gaius.
Instituțiunile, traducere, studiu introductiv note și adnotări de Aurel N. Popescu, Editura Academiei RSR, București, 1982, pp. 268-269.
6
În limbajul modern, norma juridică este formată din ipoteză, dispoziție și sancțiune. La romani, legea cuprindea
3 elemente: praescriptio, rogatio şi sanctio.
7
I. C. Cătuneanu, Curs elementar de drept roman, Editura „Cartea Românească”, Cluj-București, 1927, p. 587.
5
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care greșea un cât de mic amănunt, pierdea procesul8”.
Aceste realități au conferit dreptului roman o formă statică. Din fericire,
caracteristicile normelor juridice din acea epocă nu afectau bunul mers al unei
societăți slab dezvoltate, în care raporturile juridice nu erau numeroase, astfel încât
obiectul lor putea fi reglementat prin intermediul legii și al obiceiului.
Aceste inconveniente majore trebuiau corectate, însă nu oricum, deoarece
romanii erau tradiționaliști și nu renunțau la anumite valori, chiar și atunci
când acestea erau depășite de realități. Ce era de făcut? Oamenii de știință romani au
imaginat un nou sistem, conform realității, capabil să ofere soluții eficiente pentru
toate situațiile ce ar fi apărut în practică.
Dar care era realitatea? Spre sfârșitul republicii, teritoriul Romei crescuse
considerabil, și odată cu el și populația; Roma nu mai era un stat-cetate, ci una dintre
cele mai importante organizații de tip statal ale antichității. Față de aceste realități,
vechiul sistem juridic trebuia modernizat, dovadă că se înmulțiseră raporturile
juridice, care erau tot mai complexe, în strânsă legătură cu epoca în care se derulau.
La aceste relații nu participau numai cetățenii, ci și peregrinii9, or acestora din urmă
nu le erau aplicabile normele drept civil roman care, pe deasupra, era greoi și învechit.
Acest lucru este semnalat în textul Institutelor lui Gaius, unde se arată că “aceste
legisacțiuni au căzut în dizgrație (...)”, fiind abolite, iar procesele erau purtate
“prin redactarea scrisă a unor termeni, adică prin formulae10”. În plus, străvechea
procedură civilă romană permitea valorificarea acelor pretenții care îmbrăcau forma
unui drept subiectiv; orice altă pretenţie, deşi îndreptăţită, care nu se întemeia pe o
normă juridică, nu putea fi valorificată11.
Procedura formulară a fost introdusă prin legea Aebutia, care a fost adoptată
între anii 149 și 126 î. Hr12. Și de această dată, spiritul practic al romanilor a
triumfat, prin rafinamentul soluțiilor oferite. Ele erau simple, eficiente şi diametral
opuse anumitor figuri juridice aplicabile până în acel moment. Astfel, dacă termenii
solemni ce trebuiau rostiţi cu ocazia organizării proceselor erau de natură a tergiversa
valorificarea unui drept, s-a renunțat la folosirea lor; au fost utilizate diverse procedee
care permiteau accesul peregrinilor la justiție, cum este cazul ficțiunilor; a fost
creată formula13, prin intermediul căreia reclamantul putea valorifica orice pretenție
legitimă, chiar dacă nu izvora dintr-o normă de drept.
Superioritatea instituțiilor juridice oferite de noul sistem procedural era

3

Teodor Sâmbrian, Drept roman. Principii, instituții și texte celebre, Casa de Editură și Presă Șansa SRL, București, 1994, p. 28.
9
Locuitorii statelor cu care Roma încheiase tratate de alianță.
10
Aurel N. Popescu, op. cit., p. 278.
11
Grigore Dimitrescu, Curs de drept roman predat în anul I licență 1932-1933, vol. I, Lito. „Scrisul Studențesc”,
București, pp. 593-594.
12
Constantin St. Tomulescu, Drept privat roman, Tipografia Universității din București, 1973, p. 78.
13
Formula era un mic program de judecată, compus din intentio, demonstratio, adiudicatio și condemnatio, prin
care magistratul judiciar îi indica judecătorului cum să judece procesul. În acest sens, a se vedea și Paul Frederic
Girard, Textes de droit romain, Librairie Nouvelle dr Droit et de Jurisprudence „Arthur Rousseau”, Paris, 1890, p.
267.
8
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evidentă. Cu toate acestea, romanii erau tradiționaliști și nu renunțau la valorile lor,
chiar și atunci când erau depășite, deoarece ele îi defineau ca popor; însă utilitatea
noilor instituții era evidentă. Este clar că trebuia adoptată o măsură rapidă. Și atunci,
spiritul lor practic a triumfat, dovadă eficiența soluției adoptate.
În acel moment, jurisconsulții romani trebuiau să rezolve mai multe
probleme: aplicarea noului sistem în practica instanțelor de judecată,
scoaterea din uz a normelor juridice existente, păstrarea aparenței că principiile
juridice sunt imuabile și păstrarea unui sistem juridic funcțional. Fiind fini cunoscători
ai tehnicii juridice, au folosit procedee ingenioase pentru atingerea acestor obiective,
lăsând să se hotărască în practică asupra oportunității folosirii noului sistem.
Procedura formulară era net superioră vechiului sistem. Cu toate acestea,
juriștii romani nu și-au permis să abroge expres procedura legisacțiunilor. Deși,
inițial se considera că normele juridice provin de la zei și sunt imuabile, în realitate,
ele se bazau pe anumite valori, ce reflectau modul lor de viață; romanii erau obişnuiţi
cu ele şi nu le puteau abandona cu uşurinţă. Întrucât obişnuinţa este a două natură,
normele juridice ar trebui să exprime mentalitatea unui popor14. Tocmai acest lucru
făcea misiunea dificilă, deoarece poporul roman trebuia obişnuit cu un nou model
juridic, care să se încadreze în mod organic în sistemul lor de drept.
Ce era de făcut? Cu siguranță că soluția a fost oferită de marii pontifi, care
erau fini cunoscători ai naturii umane. De aceea, legea Aebutia oferea posibilitatea
celor implicați în situații litigioase să aleagă unul dintre cele două sisteme. Chiar
dacă procedura legisacțiunilor devenise odioasă romanilor, așa cum afirmse Gaius,
practica era cea care trebuia să decidă care dintre cele două sisteme va triumfa; cu
alte cuvinte, practica trebuia să decidă dacă procedura legisacțiunilor este sau nu
depășită de realitate. În acest scop, în aparență, li s-a permis romanilor să decidă. În
realitate, soluția le era impusă într-un mod subtil, deoarece era evident că, față de
avantajele pe care le prezenta, noul sistem urma să fie ales ori de câte ori pretorul urma
să organizeze un nou proces; așa s-a și întâmplat în practică, dovadă că procedura
formulară era aleasă în mod invariabil. Noua practică a dus la căderea în desuetudine
a legisacțiunilor, care nu mai erau utilizate de către părți. Deși nu se mai foloseau
în practică, se menținea aparența potrivit căreia legisacțiunile pot fi folosite, părțile
având posibilitatea „de a opta pentru acest sistem”, în funcție de interesele lor
Această stare de lucruri s-a perpetuat până în vremea lui August, când
devenise foarte clar faptul că procedura legisacțiunilor nu mai era folosită15. Din
pricina instituțiilor juridice componente și a realității, ea însăși se scosese din uz.
Romanii se obișnuiseră cu noul sistem, dovadă că vechile valori juridice din materia
organizării proceselor fuseseră uitate; în noile condiții, nimeni nu ar mai fi dat prea
mare atenție unor legi prin care străvechile norme juridice ar fi fost abrogate. De

4

Friedrich Carl von Savigny, Traité de droit romain, tome premier, traduit d’Allemand par Ch. Guenoux, Librairie de Firmin Didot Frères, Paris, 1855, p. 32 și urm.
15
Paul Frederic Girard, Manuel élémentaire de droit romain, septième édition, Librairie Arthur Rousseau et Cie,
Paris, 1924, p. 1055 și urm.
14
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aceea, legile Iuliae Iudiciarae16 nu făceau altceva decât să consfințească voința
poporului17, care „decisese” soarta legisacțiunilor. Poate și în acest fel se explică
mentalitatea romanilor de a nu adopta multe legi. Iată cum flexibilitatea sistemului
juridic roman îi permitea să se adapteze realităţii şi să ofere instrumente capabile să
satisfacă interesele subiectelor raporturilor de drept; în felul acesta, el continua să fie
funcțional, să se manifeste printr-o terminologie coerentă, care să nu se contrazică cu
instituțiile juridice aflate în componența sa.
Cu toate că normele dreptului roman nu se mai aplică în prezent, ele continuă
să își manifeste superioritatea în raport cu sistemele de drept contemporane
prin originalitatea soluțiilor oferite și prin rafinamentul gândirii juriștilor romani.
Vitalitatea lor excepțională se mai datorează și faptului că ele țineau cont de realitate
și consacrau procedee juridice simple și eficiente, de natură a oferi soluții pentru
toate situațiile prezente și viitoare. De aceea, ele ar trebui să constituie un exemplu
pentru posteritate, iar faptul că gândirea juriștilor romani nu a fost egalată
până acum ar trebui să ne dea de gândit. Poate pentru că nu te poţi comporta ca un
jurist roman dacă nu înveţi să gândeşti și să acționezi ca el.
De aceea, rolul celor interesați de studierea dreptului roman este de a promova
gândirea juridică romană şi de a oferi noi modele de cercetare care să contribuie la
optimizarea sistemului juridic contemporan.

5

Constantin Stoicescu, Curs elementar de drept roman, edițiunea a II-a, Tipografia „Naționala”, București,
1927, p. 498.
17
Adoptarea unei legi se făcea potrivit străvechii concepții romane, consacrată de textul Legii celor XII Table, în
virtutea căruia „ordinul poporului și părerile sale să fie ceea ce poporul a ordonat mai în urmă: aceasta să fie legea
și să aibă tărie” - Teodor Sâmbrian, op. cit., p. 192.
16
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SHORT ON ISSUES REGULATORY
DEVELOPMENTS CRIMINAL
INVESTIGATION INTO
THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
OF ROMANIAN
Conf. univ. dr. Bogdan DAVID1
Summary
The study aims to highlight the historical and evolutionary aspects
relative to the institution of prosecution as the criminal trial phase. We will
highlight the legislative differences from one to another and regulatory every
legislative amendment so that the institution of prosecution reaching create
fair and equitable procedural framework for each person who is subject to
such a process steps.
Keywords: Prosecution, evolution, criminal action, procedural framework,
judicial bodies
Rezumat
Studiul de față își propune să reliefeze aspecte de ordin istoric și evolutiv
relativ la instituția urmării penale ca fază a procesului penal. Vom evidenția
diferențele legislative de la o reglementare la alta și la fiecare modificare
legislativă, astfel încât instituția urmăririi penale să creeze cadrul procesual
corect și echitabil pentru fiecare persoană ce este supusă unei astfel de etape
procesuale.
Cuvinte cheie: Urmărire penală, evoluție, acțiune penală, cadru procesual,
organe judiciare.
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1. Aspecte de ordin istoric
Analizat, din perspective predominant istorice, ca având postura și configurația
de litigiu dintre victimă şi infractor, procesul penal era privit și tratat ca o acțiune ce se
desfăşura mai mult în instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acesteia, deoarece
nu existau organe specializate care să intervină din oficiu în lupta fenomenului
infracţional şi pentru a pregăti judecarea cauzelor penale.
În sistemul de esență și consistență acuzatorială, mai ales ca o consecință a
influenţei directe a justiţiei private, partea cea mai importantă a soluționării cauzei o
reprezenta, bineînțeles, activitatea de judecată. Odată cu întărirea statului în Europa
(cu excepţia Angliei în care s-a dezvoltat sistemul acuzatorial), îşi face loc sistemul
inchizitorial.
Sistemul inchizitorial care este cu prevalență represiv, unde justiția penală se
efectua în secret, punea, cu prioritate, înaintea drepturilor fundamentale ale omului,
interesele statului şi folosea mijloace de aflare a adevărului, incompatibile cu
demnitatea și condiția omului, a fost, cu timpul, înlocuit de un sistem combinat. Cu
timpul, acesta a cunoscut numeroase și substanțiale îmbunătăţiri, a introdus două faze
în procesul penal, necesare pentru a obţine condamnarea definitivă a unei persoane:
urmărirea penală şi judecata1.
Evoluţia societăţii civile şi, concomitent, diversificarea formelor şi metodelor
activităţii infracţionale au impus ca necesitate obiectivă şi modernizarea activităţii
de combatere a criminalităţii, desfăşurată de stat, precum şi realizarea, înaintea
judecării unei cauze, a unei activităţii diversificate de strângere a probelor, denumită,
în legislaţia noastră, urmărirea penală.
Respectarea principiului umanismului constituie o regulă de bază în ceea ce
privește valorile ce trebuie apărate, conservate și garantate pornindu-se în elaborarea
și aplicarea normelor dreptului internațional penal de la drepturile și interesele
fundamentale ale omului, de la condiția sa umană și necesitatea transformării și
resocializării individului infractor.2
Forme embrionare ale urmăririi penale, ca fază distinctă a procesului penal,
încep să apară, în secolul al XIII-lea, când s-a profilat aşa numita investigaţie (sau
anchetă) realizată din iniţiativa agenţilor puterii regale3.
Fiind o activitate anterioară judecăţii, urmărirea penală a avut mai multe
denumiri în reprezentările anterioare: cercetare, anchetă, instrucţie, investigaţie,
prime cercetări, anchetă preliminară, în funcţie de tradiţiile juridice locale. Uneori,
Facultatea de Științe Juridice și Administrative Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” – București (PhD
Associate Professor Bogdan DAVID, Faculty of Law and Admninitration Christian University „Dimitrie Cantemir”
– Bucharest
2
Tulbure Ştefan Adrian, Urmărirea penală, Revista de Drept penal, nr. 4/1998, p. 40;
3
Victoria Cristiean, Principiul umanismului – principiu general al cooperării judiciare internaționale în materie
penală, în lucrările conferinței nediscriminării și egalității de șanse. Ed. A VII-a, Ed. Pro Universitaria, București
2013, p. 169;
1
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urmărirea penală avea şi o compunere complexă, cuprindea primele cercetări şi
instrucția sau parcurgerea ambelor faze.
Urmărirea echivala cu punerea în mişcare a acţiunii penale şi îndeplinirea
celorlalte activităţi procesuale legate de aceasta.
Urmărirea penală se justifica prin aceea că faptele penale nu se dovedeau prin
probe preconstituite, elemente probante fiind descoperite şi adunate ulterior săvârșirii
infracţiunii, iar infractorii fiind în primul rând identificaţi, prinşi abia apoi traşi la
răspundere penală.
Importanţa şi necesitatea urmăririi penale a fost recunoscută de timpuriu.
Astfel, în numeroase surse bibliografice se citează aforismul după care urmărirea
penală era considerată sufletul şi temelia.
În condiţiile vieţii sociale moderne, în care infracţiunile devin din ce în ce
mai variate, iar modul lor de realizare ţine pasul cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii,
victima, ca persoană particulară, s-ar găsi dezarmată în faţa infractorilor fără a avea
sprijinul unor organe de stat cu pregătire profesională corespunzătoare, necesară
luptei contra infracționalității.
Sistemul de procedură penală, până în secolul al XIII-lea, se evidenția prin
faptul că cercetarea se făcea de obicei de cel care judecă, mijloacele de probă fiind în
special martorii şi jurătorii.
În dreptul roman, justiţia represivă a parcurs în timp trecerea de la procedura
judiciară declanşată la iniţiativă oricărui cetăţean în numele societăţii la procedura
în care justiţia era împărţită doar de magistraţi, chiar dacă sesizarea se putea face de
orice cetăţean şi ulterior, la procedura extraordinară în care acuzarea se făcea din
oficiu.
În Codul lui Ipsilanti sau Pravilniceasca Condică decretat de Voievodatul
Alexandru Ipsilanti în anul 17804 a rămas în vigoare până în anul 1817, având la
bază vechile pravile, obiceiurile pământului, poveţele domnului şi jurisprudenţa
timpului, dar şi Codul lui Alexandru Donici aplicat până în anul 1817, s-a înscris
alături de dispoziţiile cu caracter penal, şi reguli de procedură privind condiţiile
de introducere a jalbei pentru deschiderea procesului penal, cercetarea vinovaţilor,
aprecierea probelor.
În dreptul procesual din Ţara Românească şi Moldova între 1821-1848,
îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării procesului a continuat, introducându-se
reglementări noi privind acţiunea, care nu mai trebuia susţinută prin jurământ şi era
supravegheată de către procuror.
În opera legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza a fost adoptat Codul de
procedură penală şi aplicat concomitent cu Codul penal având ca model Codul de
instrucţie criminală francez adoptat în 1808.
În codul de la 1865, s-a menţinut sistemul de tip inchiziţional doar pentru
I. Tanoviceanu, Curs de procedură penală român, Edit. Atelierele grafice Socec, Societate Anonimă, Bucureşti,
1913, p. 29;
4
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prima fază a procesului (descoperirea, urmărirea şi instrucţia infractorilor).
Descoperirea infracţiunilor revenea ofiţerilor de la poliţia judiciară, care
strângeau probele referitoare la infracţiunile săvârşite de autor şi dacă socoteau că
sunt întrunite elementele unei infracţiuni, înaintau dosarul procurorului, care se
ocupa de procedura urmăririi infractorilor5.
Între anii 1866-1918, în materia dreptului procesual penal, s-a introdus
o procedură specială prin Legea privitoare la instrucţiunea şi judecarea în faţa
instanţelor corespunzătoare. Potrivit acestei legi, persoanele prinse în momentul
comiterii unor infracţiunii puteau fi arestate pe loc şi aduse în faţa procuraturii, fără
parcurgerea fazei premergătoare (descoperirea, urmărirea, instrucţiunea).
2. Urmărirea penală reglementată în Codul de procedură penală din 1936
În Codul de procedură penală din 1936, activitatea de urmărire penală se
realiza sub forma instrucţiei preparatorii, aceasta fiind posibilă în măsura în care, în
prealabil, s-a pus în mişcare acţiunea penală, iar instrucţia preparatorie şi strângerea
probelor erau încredinţate judecatorului de instrucţie şi Camerei de Acuzatie.
Spre deosebire de primele cercetări care aveau drept scop punerea în mişcare a
acţiunii penale, instrucţia, potrivit art. 223, avea drept scop descoperirea şi constatarea
probei şi indiciilor pe baza cărora se putea decide dacă este cazul ca inculpatul să fie
trimis în judecată.
Codul de procedură penală Carol al II-lea, din 17 martie 1936, publicat în
M. Of. nr. 66 din 19 martie 1936, a conturat noţiunile de inculpat prevenit, acuzat,
condamnat, definind rolul Ministerului Public în exercitarea acţiunii penale şi punerea
în mişcare din oficiu a acestuia6.
Dacă acţiunea penală nu era pusă în mişcare, judecătorul putea desfăşura
activităţi judiciare, respectiv, cercetări, fie la iniţiativa şi sesizarea procurorului, fie
în urma sesizării directe (prin denunţ, plângere sau din oficiu), însă aceste activităţi
nu constituiau o instrucţie.
Instrucţia se făcea obligatoriu în toate cazurile de crime, iar pentru delicte
numai în măsura în care Ministerul Public găsea aceasta necesar.
La terminarea instrucţiei, judecătorul de instrucţie se pronunţă asupra
rezultatelor acesteia printr-o hotărâre care purta denumirea de ordonanţă definitivă,
pentru a o diferenţia de toate celelalte decizii luate pe parcursul instrucţiei şi care
aveau caracterul de ordonanţe simple.
Soluţiile pe care le putea lua judecătorul prin ordonanţă definitivă constau
în: scoaterea de sub urmărire penală, când se constata că fapta nu există, nu poate fi
imputată inculpatului sau nu cade sub incidenţa prevederilor legii penale, precum şi
atunci când acţiunea penală era stinsă; trimiterea în judecată, când se constata că sunt
Mic manual de legi (Pravilniceasca condică), București, 1780;
Emil Molcuţ, Emil Cernea, Istoria statului şi dreptului românesc, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p.
265;
5
6
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suficiente indicii despre existenţa sau vinovăţia inculpatului, iar faptele constituiau
o infracţiune, cu excepţia crimelor; trimiterea actelor la Camera de acuzare, când se
constata că fapta comisă constituie crimă şi că sunt suficiente probe despre existenţa
şi vinovăţia inculpatului.
3. Urmărirea penală reglementată în Codul de procedură penală din 1968
Codul de procedură penală în vigoare a fost publicat în Buletinul Oficial nr.
145-146 din 12 noiembrie 1968, iar după modificările aduse prin Legea nr. 141/1996
a fost republicat în M. Of. Nr 78/30 aprilie 1997.
În Codul de procedură penală din 1968, urmărirea penală este simplificată,
fiind încredinţată organului de urmărire penală – procurorului şi organelor de
cercetare penală.
Simplificarea etapei de urmărire penală s-a realizat, pe de o parte, prin
reglementarea unei proceduri rapide de verificare a sesizării adresate organelor de
urmărire penală şi care permite ca, atunci când din cuprinsul acesteia rezultă faptul
că s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi nu există vreunul din cazurile care
împiedică exercitarea acţiunii penale, organul de urmărire penală poate să dispună
începerea urmăririi penale cu privire la faptă, prin declanşarea fazei de investigare.
Reglementarea din 1968 a urmăririi penale oferă acesteia eficienţă şi
operativitate, constituind, totodată, un cadru legal ce consacră în cadrul de garanţii
ale realizării dreptului la apărare.
Procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale şi soluţionează
cauza prin ordonanţă, dacă legea nu prevede altfel.
Regândirea etapei urmăririi penale aduce ca element de noutate faptul că
urmărirea penală se desfăşoară în două faze distincte: faza de investigare a faptei şi
faza de investigare a persoanei.
În desfăşurarea unui proces penal, urmărirea penală se justifică din următoarele
considerente:
a. faptele penale se comit, în general, în ascuns, de către infractori periculoşi,
bine pregătiţi care doresc şi uneori fac să dispară urmele evidente ale infracţiunii.
Pentru descoperirea rapidă a infracţiunilor, pentru identificarea şi prinderea
infractorului, pentru descoperirea şi conservarea urmelor se impune efectuarea unei
activităţi specifice de către organele specializate, pregătite în acest scop;
b. întrucât în faza de urmărire penală, de regulă, se face trierea între cei ce
sunt vinovaţi de comiterea unei infracţiuni şi cei nevinovaţi sau care nu mai pot
fi sancţionaţi penal, se evită expunerea în public a acestora din urmă. Prin aceasta
se realizează un deziderat al principiilor prezumţiei de nevinovăţie şi al scopului
procesului penal care împiedică tragerea la răspundere penală a celor nevinovaţi;
c. se simplifică activitatea instanţelor de judecată prin diminuarea numărului
cauzelor deduse judecăţii şi prin furnizarea materialului probator necesar pentru
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stabilirea tuturor aspectelor necesare în vederea stabilirii adevărului; corecta aplicare
a legii şi justa individualizare a pedepsei aplicabile;
d. existenţa urmăririi penale ca fază de sine stătătoare este justificată şi de
modul cum este concepută şi organizată pentru a realiza funcţia de judecată. Prin
caracterul său parţial secret şi principal ce o guvernează urmărirea penală face posibilă
strângerea probelor, cu privire la existenţa infracţiunilor la identitatea făptuitorilor şi
la stabilirea răspunderii acestora.
4. Urmărirea penală reglementată în actualul Cod de procedură penală
Pentru a răspunde cerinţei de desfăşurare cu celeritate a procesului penal, Codul
prevede o simplificare a etapei de urmărire penală, inclusiv prin prisma reaşezării
rolului procurorului de a conduce şi supraveghea această activitate, în concordanţă
cu dispoziţiile constituţionale, precum şi introducerea principiului oportunităţii. Se
prevede în mod expres că procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.7
Simplificarea etapei de urmărire penală s-a realizat pe de o parte prin reglementarea
unei proceduri rapide de verificare a sesizării adresate organelor de urmărire penală,
ce permite ca, atunci când din cuprinsul acesteia rezultă faptul că s-a săvârşit o faptă
prevăzută de legea penală şi nu există vreunul din cazurile care împiedică exercitarea
acţiunii penale, organul de urmărire penală să dispună începerea urmăririi penale cu
privire la faptă, prin declanşarea fazei de investigare a faptei fiind conturat cadrul
procesului penal. În acest mod s-a eliminat etapa actelor premergătoare care, în
actuala reglementare, se prelungeşte până la stabilirea identităţii făptuitorului şi
presupune activităţi similare administrării probelor în procesul penal fără asigurarea
tuturor garanţiilor specifice acestuia. Prin urmare, toate activităţile desfăşurate de
organele de poliţie vor fi efectuate în cadrul urmăririi penale, soluţie care este de
natură a asigura atât respectarea drepturilor şi garanţiilor acordate persoanei cercetate,
pe parcursul întregului proces penal, cât şi înlăturarea inconvenientelor constatate în
practică, generate de extinderea nejustificată a categoriilor de acte de investigaţie
care pot fi efectuate în această etapă. Se prevede o nouă viziune asupra tipului actelor
organelor de urmărire penală. Astfel, procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor
procesuale şi soluţionează cauza prin ordonanţă, dacă legea nu prevede altfel.
Deşi s-a menţinut dispoziţia privind punerea în mişcare a acţiunii penale, aceasta
a fost reaşezată într-o nouă concepţie. Astfel, punerea în mişcare a acţiunii penale are
loc atunci când din probele administrate rezultă motive întemeiate de a crede că o
persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare
prevăzute la art. 16 alin. (1). Acesta dobândeşte calitatea de inculpat, care îi asigură
drepturi specifice acestei părţi a procesului penal şi este eliminată posibilitatea ca
inculparea să poată fi dispusă prin rechizitoriu, fiind în acest mod asigurată exercitarea
deplină a dreptului la apărare. Potrivit art. 309 alin. (1): „ Acţiunea penală se pune
7

Magdalena Iordache, Judecata în primă instanţă în procesul penal, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 9;
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în mişcare de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, când acesta
constată că există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu
există vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1).” Numai
din acest moment sunt recunoscute posibilităţile de a utiliza modalităţi alternative de
soluţionare a cauzei, astfel încât se evită situaţiile în care lipsa probelor ar permite
sancţionarea unei persoane bazată pe recunoaşterea sa ori judecarea acesteia în
procedură simplificată. Codul are în vedere şi regândirea poziţiei procurorului în
cadrul organelor de urmărire penală, precum şi a competenţei acestuia, în sensul
întăririi rolului principal al procurorului de a conduce şi supraveghea activitatea de
urmărire penală desfăşurată de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare ori
de organele de cercetare penală speciale.
În acest sens, au fost semnificativ reduse cazurile în care este obligatorie
efectuarea urmăririi penale de către procuror, respectiv numai în ce priveşte
infracţiunile care se judecă în primă instanţă de către Curtea de Apel ori Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, infracţiunile săvârşite de militari, precum şi în cazurile prevăzute
de legile speciale, concomitent cu reglementarea obligaţiilor organelor de urmărire
penală. A fost menţinut dreptul procurorului de a efectua orice act de urmărire
penală în cauzele în care efectuează supravegherea ori de a prelua aceste cauze în
vederea efectuării urmăririi penale, raportat la rolul Ministerului Public de titular al
exercitării acţiunii penale. Prevederile privind urmărirea penală, permit organizarea
eficientă a activităţii, cu impact direct asupra scurtării duratei procedurilor, premisă
a creşterii celerităţii urmăririi penale şi a procesului penal în ansamblu. Ca element
de noutate în cadrul desfășurării urmăririi penale, actualul Cod cuprinde şi o
reglementare privind procedura audierii anticipate (art. 308 din Codul de procedură
penală). Această procedură se realizează când există riscul ca un martor să nu mai
poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi
libertăţi în vederea audierii anticipate a martorului. În astfel de situaţii, procurorul
poate sesiza, judecătorul de drepturi şi libertăţi care are competenţa de a aproba şi
proceda la administrarea probei. Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază
cererea întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii, dispunându-se citarea
părţilor şi subiecţilor procesuali principali. Participarea procurorului este obligatorie.
Dispoziţiile se aplică în mod corespunzător şi cu privire la audierea minorului martor
sau parte civilă, precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate, dacă, în raport
de persoana acestora sau de natura cauzei, procurorul apreciază că este în interesul
lor ca numărul audierilor să fie cât mai redus posibil
Un alt element de noutate adus urmăririi penale este reprezentat de categoriile
soluţiilor de neurmărire. Astfel, se prevăd doar două modalităţi de netrimitere în
judecată, procurorul soluţionând cauza prin clasare sau prin renunţare la urmărire
penală. Clasarea reuneşte astfel toate soluţiile de neurmărire care au fost reglementate
sub denumirea de neîncepere a urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală ori
încetare a acesteia. Potrivit art. 314: „ (1) După examinarea sesizării, când constată
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că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art. 285, procurorul, la
propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin
ordonanţă, dispunând: a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz,
stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la
art. 16 alin. (1); b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public
în urmărirea penală a inculpatului. (2) Procurorul întocmeşte o singură ordonanţă
chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi sau
inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).”
O consecinţă a principiului oportunităţii o reprezintă reglementarea soluţiei
alternative la urmărire, date în competenţa procurorului, respectiv renunţarea la
urmărire penală, care este prevăzută la art. 17 din n. C. pr. pen. ca o cauză de stingere
a acţiunii penale.8 Cele mai importante impedimente pentru funcţionarea normală a
parchetelor şi instanţelor au fost şi sunt reprezentate în prezent de supraîncărcarea
permanentă a volumului de activitate raportat la capacitatea reală a instituţiei, durata
excesivă a procedurilor, şi nefinalizarea dosarelor din motive procedurale. Datele
statistice au demonstrat că evoluţia numărului de dosare nu este însoţită de o evoluţie
corespunzătoare a infracţionalităţii. Numărul suplimentar de dosare este determinat,
în cea mai mare măsură, de sesizările nejustificate adresate organelor de urmărire
penală, iar pentru soluţionarea acestor sesizări se folosesc resurse importante, fără
niciun beneficiu pentru societate. În ceea ce priveşte activitatea din parchete, numărul
suplimentar de dosare se regăseşte în soluţiile de netrimitere în judecată, care au
înregistrat o tendinţă permanentă de creştere în ultimii ani. Prin dispoziţiile noului C.
pr. pen., s-au vizat reducerea duratei proceselor şi simplificarea procedurilor judiciare
penale, care sunt reflectate şi prin consacrarea principiului oportunităţii acţiunii penale.
Prevederile legale ale Codului penal din 1968 (în continuare C. pen. 1968). şi ale C.
pr. pen. 1968, aşa cum au fost modificate prin dispoziţiile Legii 202/2010, au permis
practic procurorului să aprecieze asupra oportunităţii efectuării urmăririi penale într-o
cauză. Astfel, prin modificarea conţinutului art. 181 C. pen. 1968, prin dispoziţiile
legii menţionate mai sus, textul a fost incident şi în situaţia în care făptuitorul nu era
cunoscut. Totodată, modificarea instituţiilor de drept procesual penal corelative au
permis ca, într-o cauză, să se dispună neînceperea urmăririi penale şi atunci când
faptei îi lipsa gradul de pericol social al unei infracţiuni. Ipotezele de aplicare a art.
181 C. pen. 1968 pentru faza de urmărire penală şi a actelor premergătoare au putut fi
identificate în funcţie de cunoaşterea autorului faptei cu care au fost sesizate organele
de urmărire penală şi de existenţa unei începeri de urmărire penală în cauză. În
situaţia în care autorul faptei nu era cunoscut şi, în cauză, nu era începută urmărirea
penală, iar din conţinutul actului de sesizare sau din actele premergătoare efectuate
a rezultat incidenţa prevederilor art. 181 din C. pen. 1968, procurorul putea dispune,
prin ordonanţă, neînceperea urmăririi penale în cauză. Sancţiunea nu se mai aplica,
iar cheltuielile judiciare rămânând în sarcina statului. În situaţia în care sesizarea
8

Art. 285 alin. (2) din Codul de procedură penală.
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privea un făptuitor determinat, dar administrarea probelor necesare pentru a stabili
vinovăţia implica resurse disproporţionate în raport cu gravitatea atingerii aduse
valorilor sociale, se putea dispune, prin ordonanţă, neînceperea urmăririi penale, cu
sau fără aplicarea unei sancţiuni, cheltuielile judiciare rămânând în sarcina statului.9
Actualul Cod de procedură penală a introdus şi prevederi privind situaţiile în
care există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale
faţă de o persoană. Acestea constituie temei pentru suspendarea urmăririi penale,
situaţie nereglementată până în prezent de dispoziţiile procedural penale (art. 312
alin. (2) din C. proc. pen.). Tot în ceea ce priveşte faza de urmărire penală, se mai
reţine ca element de noutate şi faptul că, prin dispoziţiile noului Cod, se elimină
procedura prezentării materialului de urmărire penală, întrucât se asigură apărarea
efectivă a inculpatului în faza de urmărire penală, prin reglementarea dreptului
avocatului inculpatului de a asista la efectuarea actelor de procedură penală şi
prevederea detaliată a dreptului de a consulta dosarul în tot cursul procesului penal.
Concluzii
Intrat în vigoare în ianuarie 1969, fostul Cod de procedură penală a trebuit
iniţial să facă faţă rigorilor procesului penal ale statului totalitar, pentru ca, ulterior,
cu multiple modificări, să fie adaptat exigenţelor unui stat democratic. Ratificarea
în 1994 a Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale a condus la aplicarea directă, în cadrul procesului penal, a standardelor
europene de protecţie, constatându-se numeroase situaţii în care normele de procedură
penală române se aflau într-o vădită contradicţie cu jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului (în continuare CEDO). Actuala reglementare a procesului penal
a fost supusă unor frecvente intervenţii legislative care au vizat diferite instituţii
procesuale, ceea ce a condus la o interpretare şi aplicare neunitară, lipsită de coerenţă
a legii procesual penale, cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de
justiţie.
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ABUZUL ÎN SERVICIU
ÎN CONTEXTUL ADOPTĂRII
DECIZIEI CURȚII
CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI
NR. 405 DIN 15 IUNIE 2016
Av. Alexandru PEICEA1
Av. Diana Gabriela PREOTEASA OANCEA
Rezumat
Abuzul în serviciu reprezintă, în sistemul de drept actual, o temă de
interes, mai ales după adoptarea Deciziei nr. 405 / 15 iunie 2016 pronunțată
de Curtea Constituțională a României. Pe scurt, aceasta a statuat faptul că
o faptă constituie infracțiunea de abuz în serviciu numai în măsura în care
prin sintagma ”în mod defectuos” înțelegem ”cu încălcarea legii”.
Cuvinte cheie: abuz în serviciu, infracțiune, defectuos, decizie, Curtea
Constituțională.
Abstract:
Abuse of power is, on the current legal system, a concern, especially
after the adoption of Decision No. 405/15 June 2016 handed down by the
Constitutional Court of Romania. In short, it held that an act constituting
the offense of abuse of power only to the extent that the phrase “defective”
we mean “breach of law”.
Keywords: abuse of power, offense, defective, decision, the Constitutional
Court.
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1. Definiția abuzului în serviciu

S

istemul de drept românesc nu este singurul sistem de drept care incriminează
abuzul în serviciu. Această infracțiune este incriminată și în alte state, însă,
aceasta poartă denumirea de abuz de putere.
În reglementarea Noului Cod Penal, abuzul în serviciu prezintă o serie de
aspecte noi față de vechea reglementare. Astfel, unul dintre aceste aspecte se referă
la faptul că, potrivit noii reglementări, această infracțiune presupune existența unei
cerințe esențiale mai deosebite. Această cerință se referă la pricinuirea unei pagube.
Noul Cod Penal a reunit într-un singur articol infracțiunile de abuz în serviciu
contra intereselor persoanelor, contra intereselor publice și prin îngrădirea unor
drepturi�.
Potrivit Codului Penal în vigoare, abuzul în serviciu reprezintă „fapta
funcționarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte
un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori
o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale
unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”1
Potrivit art. 297 alin. (2) NCP, constituie abuz în serviciu2 și fapta funcționarului
public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept
al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de
rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență
politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/
SIDA.
2. Scurtă analiză a infracțiunii de abuz în serviciu
Obiectul juridic este reprezentat de relațiile sociale referitoare la asigurarea
desfășurării în condiții optime a activității persoanelor juridice publice sau private
sau la protecția intereselor legitime ale persoanelor împotriva abuzurilor venite din
partea funcționarilor publici.
De regulă, infracțiunea de abuz în serviciu nu are obiect material.
Subiect activ al infracțiunii poate fi un funcționar public astfel cum acesta
este definit de art. 175 alin. (1) Noul Cod Penal. Subiect pasiv general este statul, în
vreme ce subiect pasiv special este persoana care a suportat consecințele săvârșirii
infracțiunii.
Participația penală este posibilă sub toate formele.
Latura obiectivă. Elementul material al infracțiunii de abuz în serviciu
1
2

alexandru.peicea@gmail.com
Infracțiuni prevăzute de art. 246-248 Vechiul Cod Penal
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constă în neîndeplinirea unui act sau îndeplinirea în mod defectuos de către un
funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Urmarea imediată a
infracțiunii de abuz în serviciu constă în pricinuirea unei pagube sau a unei vătămări
a drepturilor sau a intereselor legitime ale unei persoane. Legătura de cauzalitate
între elementul material și urmarea imediată trebuie să fie dovedită.
Latura subiectivă. Infracțiunea de abuz în serviciu în forma de bază poate fi
săvârșită atât cu intenție directă cât și cu intenție indirectă.
În legătură cu formele infracțiunii sunt de reținut următoarele:
- Actele premergătoare și tentativa sunt posibile dar nu sunt incriminate;
- Consumarea infracțiunii are loc la momentul realizării acțiunii sau inacțiunii
care constituie elementul material al laturii obiective;
- În situația în care este săvârșită în formă continuată, fapta se epuizează la
data realizării ultimului act de executare.
Infracțiunea de abuz în serviciu se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7
ani și interzicerea dreptului de a mai ocupa o funcție publică3.
3. Concluzii în urma adoptării Deciziei nr. 405/15 iunie 2016
Nu reprezintă o noutate faptul că, atât în domeniul practicii judiciare, cât și în
doctrina de specialitate, art. 297 alin. (1), introdus odată cu apariția noului Cod penal,
a stârnit numeroase controverse și dispute în rândul practicienilor dreptului. Astfel,
pentru a se asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale, Curtea Constituțională a
fost învestită cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297
alin. (1) C. pen.
În motivarea acestei excepții, autorii care au promovat-o s-au raliat
opiniei conform căreia prevederile legale criticate sunt lipsite de previzibilitate și
accesibilitate, neputând fi determinată cu certitudine sintagma „nu îndeplinește un
act sau îl îndeplinește în mod defectuos”, aceasta fiind tocmai conduita care definește
elementul material al infracțiunii de abuz în serviciu.
S-a apreciat că legiuitorul a stabilit o incriminare ce are un caracter general,
astfel că acțiunile sau inacțiunile raportate la activitățile pe care le desfășoară
funcționarul pot fi menționate în dispozițiile altor acte normative decât legea penală
(nedeterminate), în fişa postului sau pot fi situații de fapt, nereglementate în scris. 4
Așadar, prevederile criticate au un caracter vădit ambiguu, existând și
posibilitatea reglementării cu privire la conduita funcţionarului de către o altă
autoritate, în afară de cea legislativă. Se apreciază că în cazul unor infracţiuni precum
tâlhăria sau lovirea, legiuitorul a descris în mod concret conduita pe care înţelege să
o sancţioneze, ceea ce nu se regăseşte și în situația infracţiunii de abuz în serviciu.
Împrejurarea că legiuitorul nu a formulat expressis verbis care sunt dispozițiile
3
4

Aer. 297 alin. (1) Cod Penal
In formă asimilată
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legale concrete a căror încălcare, de către un funcționar, are drept consecință aplicarea
unei pedepse penale, creează premisele unor interpretări subiective şi abuzuri.
De asemenea, printre cele mai importante motive inserate în susținerea
neconstituționalității, autorii excepţiei au precizat că dispoziţiile legale criticate
sunt neprevizibile şi nepredictibile, conducând la incidenţa lor cu privire la unele
situații ce nu pot fi anticipate de persoanele acuzate de săvârșirea lor. Consecința
directă a acestui fapt rezidă în emiterea unor rechizitorii abuzive, fiind posibile chiar
condamnări pe criterii neobiective, arbitrarii.
Prin imprevizibilitatea şi neclaritatea acestora, dispoziţiile criticate contravin
art.1 alin. (5), art.21 alin. (3) din Constituţie, art.6 din Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi Convenţiei Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei adoptată la New York şi, implicit, art.11 alin. (1) şi (2) şi
art. 20 din Constituţie.5
În acord cu dispozițiile Curţii Europene a Drepturilor Omului, art. (7) par. 1
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care
consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei - nullum crimen, nulla poena
sine lege, pe lângă interzicerea, în mod expres, a extinderii conţinutului infracţiunilor
existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracţiuni, prevede şi
principiul potrivit căruia legea penală nu trebuie interpretată şi aplicată extensiv în
defavoarea acuzatului, de exemplu, prin analogie.
Din aceasta reiese că legea trebuie să definească în mod clar infracţiunile şi
pedepsele aplicabile, această cerinţă fiind îndeplinită atunci când un justiţiabil are
posibilitatea de a cunoaşte, din însuşi textul normei juridice pertinente, la nevoie
cu ajutorul interpretării acesteia de către instanţe şi în urma obţinerii unei asistenţe
judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală
şi care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora6 (Cauza Scoppola împotriva
Italiei, Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, Cauza Kafkaris împotriva Ciprului
ș.a.).
În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că o noţiune legală poate avea un conţinut
şi înţeles autonom diferit de la o lege la alta, cu condiţia ca legea care utilizează
termenul respectiv să îl şi definească. În caz contrar, destinatarul normei este acela
care va stabili înţelesul acelei noţiuni, de la caz la caz, printr-o apreciere care nu
poate fi decât una subiectivă şi, în consecinţă, discreţionară.7
Raportat la prezenta speță, Curtea a constatat că termenul „defectuos” nu
este definit în Codul penal şi nici nu este precizat vreun element în legătură cu care
defectuozitatea este analizată, fapt ce generează lipsa de claritate şi previzibilitate a
acestuia. Această lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate a sintagmei „îndeplineşte
în mod defectuos” din cadrul dispoziţiilor criticate creează premisa aplicării acestora
ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.
5
6
7

Mihail Udroiu, Drept Penal, Partea Specială. Editura C.H.Beck, București, 2014, p. 374 și urm.
CCR, Decizia 405 din 15 iunie 2016
Ibidem
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Luând în considerare toate aceste considerente, precum şi împrejurarea
că persoana care are calitatea de funcţionar în sensul legii penale trebuie să poată
determina, fără echivoc care este comportamentul ce poate avea semnificație
penală, Curtea constată că sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul
dispoziţiilor 297 alin. (1) din Codul penal nu poate fi interpretată decât în sensul că
îndeplinirea atribuţiei de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”. Aceasta este
singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor penale criticate
cu dispoziţiile constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii.
În concluzie, Curtea a statuat că elementul material al infracțiunii de abuz în
serviciu constând în neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie
analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin
legislaţia primară – legi şi ordonanţe ale Guvernului. Prin urmare, actele normative
care pot reglementa atribuțiile de serviciu nu sunt numai cele emise de Parlament,
ci și ordonanțele și ordonanțele de urgență ale Guvernului, ale căror efecte sunt
asimilate legii.
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REFLECȚII ASUPRA CAUZELOR
JUSTIFICATIVE SPECIALE
ÎN MATERIA INFRACȚIUNII
DE VIOLAREA VIEȚII PRIVATE
REFLECTIONS ON SUPPORTING
THE SPECIAL JUSTIFICATIVE
CAUSES ON THE CRIMINAL
OFFENCE OF VIOLATION
OF PRIVACY
Lect. univ. dr. Victoria CRISTIEAN1
Rezumat:
În lucrare ne-am propus să reflectăm asupra cauzelor justificative
speciale în materia infracțiunii de violarea vieții private.
Argumentul pentru care am dezbătut acest subiect este acela ca am
dorit să arătăm limitele până la care este protejat prin normele penale dreptul
la viață privată – valoare socială care, deși ocrotită de Convenția Europeană
a Drepturilor Omului, în art. 8, este frecvent încălcată.
Cuvinte cheie: cauze justificative speciale, violarea vieţii private, Noul Cod
Penal, prejudiciu, interes public.
Abstract:
The aim of this paper is to reflect on the special justificative causes on
the criminal offence of violation of privacy.
We intend to set forth the legal limits to which the right to privacy - a
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social value - is protected. Even if this right falls under the protection of the
European Convention of Human Rights, art. 8, it is frequently violated.
Keywords: special justificative causes, violation of privacy,The new Criminal
Code, damage, public interest.

Î

ntr-un stat democratic viața privată reprezintă o valoare socială deosebit
de importantă fără de care nu ar fi posibilă ordinea de drept, astfel încât
orice faptă îndreptată împotriva acestei valori deosebite este și trebuie să fie apărată
inclusiv prin mijloacele dreptului penal.
În sens larg, viața privată desemnează o sferă secretă a vieții individuale, în
care nu este permis accesul terților�, viața privată înglobează viața intimă, cuprinzând
dreptul la singurătate, adică dreptul individului de a fi cu el însuși, de a se izola de
ceilalți, chiar de a fi lăsat în pace, viața intimă implică și relații cu alte persoane fie
ele și de natură profesională�.
Modelul european plasează respectul vieţii private în contextul drepturilor
şi libertăţilor individuale care suportă limitele impuse de exercitarea drepturilor şi
libertăţilor celorlalţi. Dreptul la viaţă privată se fundamentează, din acest punct de
vedere, pe echilibrul ponderat între interesele indivizilor şi interesul general
Răspunzând preocupărilor şi exigențelor din ce în ce mai accentuate care
se manifestă la nivel global în ce priveşte protecţia vieţii private, noul Cod Penal
al României introduce o infracţiune având caracter de noutate în legislaţia noastră
penală – violarea vieţii private (art. 226 NCP), incriminare care se regăseşte şi în
legislaţiile altor state europene (Franţa, Germania, Spania, Rusia etc) .
Nouă infracţiune vine să acopere un vid legislativ naţional, dar mai ales să
protejeze viaţă privată – valoare socială, care, deşi ocrotită de Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, în art. 8, este frecvent încălcată, mai ales cu ajutorul mijloacelor
de fotografiere sau înregistrare audio/video aflate la îndemână oricărei persoane ce
deţine un telefon mobil. Infracţiunea pivește şi viaţa privată a celor care sunt filmaţi
sau înregistraţi audio, fără drept, de către reporterii sub acoperire prin camerele video
amplasate fie în ramele ochelarilor, fie în nasturii hainelor. Însă, foarte important,
prin excepţiile consacrate de legiuitor în alineatul 4 din cod, nu îngrădeşte rolul pe
care îl are presa într-o societate democratică.
Alături de cauzele justificative generale, aplicabile tuturor infracţiunilor
(art.18-22 Noul Cod Penal)1, în ceea ce privește infracțiunea de violare a vieții
private, sunt prevăzute de către legiuitor patru cauze justificative speciale, avand un
efect real, extinzându-se asupra tuturor participanților la comiterea faptei în măsura
în care le-au cunoscut sau prevăzut2.
Susținem că introducerea acestora este o inițiativă bine-venită a legiuitorului,
Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București
J. Carbonnier, Droit civil, tome I, Les personnes. Personalite, incapacites, personnes morales, presses Universitaires de France, Paris, 2000, p. 156.

1
2
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care a anticipat nu doar varietatea de situații ce se pot ivi în practică, dar și necesitatea
stringentă ca, uneori, să permită, în anumite condiții, fotografierea, înregistrarea etc.
sau divulgarea, transmiterea etc. a unor aspecte din viața privată a persoanelor3.
Potrivit art. 226 alin. 4 Noul Cod Penal, fapta nu constituie infracțiune în
următoarele situații:
1. Atunci când fapta a fost comisă de către cel care a participat la întâlnirea
cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau
imaginile, dacă justifică un interes legitim;
Textul de lege nu definește ce anume se înțelege prin interes legitim. Astfel,
apare următoarea întrebare: Ce presupune interesul legitim? Interesul legitim este
interesul recunoscut și ocrotit de lege. Interesele legitime ale cetățenilor sunt apărate
atât prin mijloace de drept penal, cât și prin cele de drept procesual penal4.
Frontierele câmpului de aplicabilitate a acestui interes legitim nu pot fi
delimitate cu certitudine, urmând ca, în fiecare caz în parte, să se aprecieze, în funcție
de circumstanțe concrete, dacă fapta este sau nu justificată de un interes legitim.
De exemplu, clasica dare de mită, situație în care făptuitorul filmează cu telefonul
mobil momentul în care persoana vătămată îi solicită o sumă de bani în schimbul
îndeplinirii unui act ce intră în sfera atribuțiilor sale de serviciu, la care făptuitorul
era îndreptățit5.
Există, de asemenea, interes legitim, dar de data aceasta cu caracter privat,
în cazul înregistrării recunoașterii părții vătămate că întreține relații intime cu soția
inculpatului, cel din urmă folosind înregistrarea în procesul de divorț ulterior6.
2. Dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută sau
auzită de făptuitor;
În ce priveşte această cauză justificativă, apar doua probleme. Pe de o
parte, dacă această cauză justificativă specială echivalează cu acea cauză generală
justificativă - consimțământul persoanei vătămate, prevăzut în art. 22 din Noul Cod
Penal.
Considerăm că această cauză specială nu excede sferei de aplicare a cauzei
justificative generale, deoarece art. 226 alin. 4 lit. b din Noul Cod Penal are în
vedere o atitudine a persoanei vătămate care determina în conştiinţa făptuitorului
presupunerea unui acord la comiterea faptei, nefiind vorba de un acord propriu-zis
al victimei, iar în ce priveşte dispoziţiile art. 22 acestea se referî la consimțământul
persoanei îvătămate care poate fi dat în orice formă (oral, în scris, prin mijloace
de comunicare la distanță, gesturi, semne etc.); nu este întotdeauna necesar ca
exprimarea consimțământului sa fie explicită, el putând fi valabil exprimat și în mod
Eliodor Tranislav, Ocrotirea penală a dreptului la intimitate, în: Revista de drept penal nr. 3/1998, pp. 42-53.
Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Noul Cod Penal și reglementările anterioare-prezentare comparativă, Ed.
Hamangiu, 2014, București, pp. 15-16.
5
Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, op.cit., pp. 130-131.
6
G. David, M. Jebeleanu, Violarea vieții private în Noul Cod penal (I), în Caiete de drept penal, nr. 3/2012, Ed.
Universul Juridic, București, 2012, p. 70.
3
4
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tacit .
7

În acest sens, dispoziţiile privind cauza justificativă generală a consimțământului
persoanei vătămate sunt mai largi, cuprinzând şi acele atitudini ale persoanei vătămate
care determină în conştiinţa făptuitorului presupunerea unui acord de comitere a
faptei. Aşadar, dispoziţiile art. 226 alin. 4 lit. b Noul Cod Penal sunt interpretate
drept un consimțământ al victimei, textul nemaigăsindu-şi rațiunea de a fi.
Legiuitorul stabilește că, în acest caz, fapta nu constituie infracțiune, întrucât
însăși victima a renunțat la a-și proteja intimitatea, astfel că nu poate cere mai multă
diligență din partea unui terț. În speță, poate fi vorba de o femeie care deschide larg
geamul ferestrei și de dezbracă privindu-l provocator pe vecinul său (făptuitorul),
în acest caz victima acționând cu intenție directă. Întrucât victima nu vizează un
scop, ci un rezultat care poate fi urmărit sau doar acceptat, fapta poate fi comisă și cu
intenție indirectă: femeia se plimbă dezbrăcată prin cameră, ferestrele fiind deschise
larg, fără să o intereseze că va fi fotografiată de vecin. Această cauză de impunitate
nu o putem interpreta drept un consimțământ al victimei, per a contrario textul nu
și-ar mai găsi rațiunea de a fi. Astfel, este vorba despre o prezumție de consimțământ,
de o manifestare a acesteia care îl face pe făptuitor să creadă, în mod rezonabil, că
are acceptul ei spre a o filma, fotografia sau pentru a-i înregistra convorbirile private8.
Persoana vătămată trebuie să actioneze explicit, caracterul explicit ce se
determină în concreto, raportat la particularitățile fiecărui caz în parte. Spre exemplu,
situația în care o echipă medicală se află în locuința unui pacient rănit într-un
incendiu, iar din cauza epuizării fașelor medicale și datorită urgenței, una dintre
asistente se dezbracă de bluză pentru a o folosi drept pansament, ea acționează
acceptând că va fi văzută de colegi, deci cu intenție. Totuși, în acest caz, raportat la
împrejurările situației, nu putem spune că este o intenție explicită, deoarece fapta
a fost determinată de o necesitate medicală, iar nu de nepăsarea legată de propria
intimitate. Așadar, fapta constituie infracțiune în cazul fotografierii asistentei9.
Să ne gândim la următoarea speță: o tânără își dă acordul de a fi filmată de
prietenul său într-un cadru intim, însă nu putem prezuma că ea a acceptat ca tânărul
să difuzeze pe un website acele imagini, care necontestat aduc atingere vieții private
a acesteia. Este posibil ca o persoană să fi acționat cu intenția de a fi văzută sau
auzită de făptuitor, însă oare aceasta a acționat și cu intenția de a fi înregistrată,
fotografiată, și ulterior imaginile să fie difuzate publicului 10?
Alegerea legiuitorului pare nefericită, cele două forme ale infracțiunii
prevăzute de alin. 1 și 2 nu pot fi acoperite de același consimțământ, în sensul că
acordul de a fi fotografiat să coincidă cu acordul ca acea fotografie să fie transmisă
unei alte persoane11.
7
8
9
10
11

http://legeaz.net/dictionar-juridic/interes-legitim.
G. David, M. Jebeleanu, op. cit., p. 70.
Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu , Drept penal, parte specială, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 191.
Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală. Noul Cod Penal, Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 73
Radu Slăvoiu, Infracțiunea de violarea vieții private - o noutate în legislația penală din România, în Caiet de
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3. Dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la
dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;
Această cauză justificativă specială exclude infracțiunea deoarece viața
privată a individului reprezintă interes pentru societate și trebuie ca acesta „să nu se
pervertească într-o umbrelă a criminalității”. Spre exemplu, nu constituie infracțiune
fapta unui funcționar public care înregistrează convorbirea în cadrul căreia colegul
său pretinde mită unei persoane pentru realizarea unui anumit serviciu12.
Remarcăm faptul că legiuitorul a folosit termenul de „infracțiune” și astfel ne
întrebăm dacă va beneficia făptuitorul de această cauză de impunitate și în cazul
în care fapta surprinsă de acesta nu îndeplinește condițiile în prezența cărora se
poate afirma că este infracțiune? Făptuitorul se poate prevala de aceste dispoziții
și în cazul în care se dispune o soluție de neîncepere a urmăririi penale sau de
netrimitere în judecată pe motiv că faptei de distrugere îi lipsește unul dintre
elementele constitutive ale infracțiunii? Dar dacă fapta nu constituie infracțiune,
ci contravenție? Dispozițiile penale sunt de strictă interpretare și aplicare, și se
cere ca prevederea să fie mai puțin rigidă. Credem că răspunsul este unul afirmativ,
întrucât verificarea tipicității unei infracțiuni presupune, în majoritatea situațiilor, un
examen amănunțit al tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta, iar a impune
făptuitorului în persoana omului mediu și profan, în ce privește materia dreptului, să
efectueze acest examen cu ocazia surprinderii săvârșirii unei infracțiuni este cel puțin
nerezonabil13 .
4. Dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru
viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât
prejudiciul produs persoanei vătămate;
Natura justificativă a acestei împrejurări se explică prin necesitatea de păstra
un echilibru în interacțiunea interesului privat cu cel public.
Ce presupune interesul public? Folosim în mod frecvent această noțiune, însă
conceptul interesului public este neclar, ba chiar confuz, dar cu siguranță acesta trebuie
să exprime binele comun, presupunând abilități de anticipare a nevoilor sociale și să
vizeze respectarea în integralitatea lor a drepturilor și libertăților fundamentale14.
Există interese generale şi personale, publice şi private, pozitive şi negative.
Ordinea publică, ca element de bază al interesului public, reprezintă starea de
legalitate, de echilibru şi de pace socială prin care se asigura liniştea publică,
siguranţa persoanei, a colectivităților şi a bunurilor, sănătatea şi morala publică a
cărei menţinere, potrivit principiilor şi normelor statornicite prin Constituţie, se
realizează prin măsuri de constrângere.
În fond, interesul are ca elemente interesul public, dar şi cel privat (interesul
drept penal ,nr. 10/2013, Ed. Universul Juridic, București, 2013, pp. 99-100.
12
Ibidem, p. 101.
13
Ana Muresan, Violarea vieții private în Noul Cod Penal (II), în Caiete de drept penal, nr. 3, ed. Universul Juridic,
București, 2012, p. 81.
14
Ana Mureșan, op.cit., p. 81.
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unei autorităţi, instituţii publice sau a unui particular), ca şi ordinea publică, sunt
concepte care reflectă ceea ce pătura conducătoare dintr-o perioadă istorică dată le
consideră a fi esenţiale, având în vedere condiţiile economice şi politice existente.
Aşadar, aceste concepte diferă nu numai de la o ţară la altă, ci şi de la o perioadă
istorică la alta (în aceeaşi ţară). De plidă, cel care-l fotografiază pe primar în locuința
amantei, în tipul unor dezastre naturale, spre exemplu inundații de mari proporții,
în loc să coordoneze măsurile de salvare și evacuare a locuitorilor comunei, nu se
pedepsește15. Pentru reținerea acestei cauze justificative trebuie, pe lângă interesul
public și semnificația pentru viaţa comunităţii pe care fapta surprinsă trebuie să
le prezinte, ca această surprindere să prezinte și avantaje publice mai mari decât
prejudiciul produs persoanei vătămate.
Opinăm și noi, la fel ca anumiți autori, și spunem că această cauză de impunitate
ridică dificultăți în practică, deoarece organul judiciar va fi pus în postura de a aprecia
dacă faptele sunt de interes public și dacă divulgarea prezintă avantaje publice mai
mari decât prejudiciul cauzat persoanei vătămate, aprecieri de ordin subiectiv16.
Prejudiciul produs persoanei vătămate poate fi uneori unul de natură morală, chiar
imposibil de cuantificat.
Chiar dacă unele formulări din actuala reglementare ar putea fi îmbunătățite,
suntem de acord cu intenția legiuitorului de a proteja cât mai complet viața privată.
Prin reglementarea infracțiunii de violarea vieții private – art. 226 Cod Penal,
societatea face un pas precis spre responsabilizare, fiecare individ cunoscând sfera
drepturilor sale protejate, adăugând, de această dată, alte aspecte ale dreptului la
respectarea vieții private. O societate responsabilă implică o societate informată!
Printr-o reglementare penală, clară și precisă a cauzelor justificative speciale
în cazul infracțiunii de violarea vieții private, omul mediu și profan (în materia
dreptului) poate sa își adapteze (conformeze) comportamentul corespunzător
normelor edictate de stat, astfel fiind responsabil juridic, dar si social, per a contrario
se va angaja răspunderea juridică a acestuia.
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O PRIVIRE RETROSPECTIVĂ
ASUPRA LUMII
REVUE RETROSPECTIVE
SUR LE MONDE
Colonel (r) Florian GÂRZ1
Rezumat
Lumea este departe de a se supune voinței marilor războinici, chiar
dacă suportă cu stoicism efectele tuturor conflagrațiilor, ca pe un deșert de
coșmaruri. În pofida acestor conflagrații – incandescente sau glaciale –, lumea
merge înainte, civilizația merge înainte. Dar nu în liniște și pace, nu cu flori,
cu soare și cu cer senin. Geopolitica este tot la fel de importantă ca politica de
fiecare zi, conflictele sunt tot nori care întunecă cerul, iar marile puteri se bat
în continuare tot pentru putere. Această privire retrospectivă asupra lumii se
dorește a fi, totuși, optimistă. Binele învinge totdeauna răul.

Cuvinte-cheie: lume, conflicte, Război Rece, echilibru strategic, pace
Résumé
Le monde est loin de se soumettre à la volonté des grandes guerrières,
même c’il supporte avec stoïcisme les effets de toutes les conflagrations, comme
un désert de cauchemars. En dépit de ces conflagrations – incandescentes ou
glacières –, le monde marche vers l’avenir, la civilisation marche en avance.
Mais non pas en silence et en paix, non pas avec des fleurs, de soleil et du ciel
bleu. La géopolitique est aussi importante comme la politique quotidienne,
les conflits sont toujours des nuages qui obscurcirent le ciel, et les grandes
puissances se battent toujours pour le pouvoir aussi. Ce regard rétrospectif
sur le monde se voit d’être, quand même, optimiste. Le bien combatte toujours
le mal.

Mots-clefs: monde, conflits, Guerre Froide, équilibre stratégique, paix
Fost ofițer de informații, analist militar de nivel strategic, autor al 38 de volume și a numeroase studii, fost consilier al președintelui României pe probleme de securitate și apărare.
1
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Echilibrul de forţe

I

storia Europei şi a lumii în ansamblul ei din ultimele trei secole a fost
caracterizată printr-o succesiune de stări alternative de pace şi de beligeranţă,
generată de echilibrul existent în raportul de forţe dintre principalele state sau coaliţii
de state, precum şi de spargerea acestui echilibru, pe fondul dezvoltării inegale a
acestor state, sau pur şi simplu ca urmare a imploziei unora din acestea cunoscute
sub genericul de state falimentare.
Războiul al doilea mondial a adus schimbări fundamentale în ecuația
echilibrului de forţe în Europa şi în lume. Au fost distruse fascismul şi militarismul
şi eliminate temporar două mari puteri industriale şi militare, respectiv Germania
şi Japonia. Spre neşansa ei, România a terminat războiul ca ţară înfrântă, deşi
a desfăşurat acţiuni militare permanente, într-un spaţiu uriaş, de la Prut până în
Caucaz, şi de la Mureş până la Praga, pierzând peste 600 000 de oameni. Concluziile
politice care derivă din situaţia respectivă sunt valabile şi la începutul secolului XXI.
Cât priveşte Europa în ansamblul ei, care, timp de peste cinci secole la rând, a fost
centrul economic, tehnico-ştiinţific, politic, militar şi cultural al lumii, trebuie spus
că sfârşitul războiului al doilea mondial a marcat intrarea acesteia în cea mai neagră
epocă a existenţei sale. Jumătatea de est a Europei a fost trecută sub dominaţia fostei
U.R.S.S., cu toate consecinţele ce au decurs din aceasta, iar partea Occidentală a
Europei a trecut sub dominaţia S.U.A. Divizarea Europei a fost brodată pe divizarea
Germaniei şi avea să dureze aproape o jumătate de secol, până la reunificarea ei, act
realizat la 3 octombrie 1990.
Rezultatele războiului al doilea mondial au favorizat, într-o mare măsură,
socialismul şi comunismul de tip sovietic. Victorios în război, constituind forţa
decisivă în înfrângerea Germaniei cu preţul pierderii a peste 25 milioane de vieţi
omeneşti, socialismul radical de tip sovietic, instalat şi în România s-a extins până
în inima Europei.
Cea mai mare victorie a comunismului la scară planetară, după anul 1945 a
constituit-o impunerea acestuia în China, la 1 octombrie 1949, în urma unui război
civil de circa 30 de ani.
Sistemul comunist chinez constituie o prezenţă puternică şi dinamică pe scena
politică a lumii, fiind angajat încă din anul 1978 într-un amplu proces de transformări
economice şi sociale a căror esenţă o constituie realizarea trecerii dirijate, planificate
şi supervizate de către stat, la sistemul economiei sociale de piaţă.
Mulţi analişti de marcă din Occident printre care şi analistul american Paul
Kennedy, autorul celebrei cărţi „Creşterea şi descreşterea marilor puteri „, apărută
în S.U.A. în 1989 la Editura Fontana Press, apreciază că dacă va continua să se
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dezvolte în ritmurile din ultimul deceniu al secolului XX, în primul sfert al secolului
XXI (anul 2005), China ar putea deveni prima putere economică a lumii depăşind
S.U.A. Acesta este unul din cele mai mari coşmaruri care tulbură somnul oamenilor
politici de la Washington la acest început de secol şi de mileniu.
La sfârşitul anului 2002, puterea politică din China a fost transmisă în
mod organizat şi fără şocuri unei noi generaţii de conducători. Totodată, Partidul
Comunist Chinez a început să primească în rândurile sale oameni de afaceri bogaţi,
sub privirile stupefiate ale Occidentului. în China se naşte clasa „capitaliştilor roşii”.
Experienţa Chinei demonstrează că eşecul economic şi pe acest fond, cel
politic, militar şi social al socialismului din Europa de Est nu s-a datorat unor factori
obiectivi, unei legităţi istorice, aşa cum se afirmă în propaganda oficială americană, ci
iresponsabilităţii, ineficienţei, incapacităţii de a face faţă cerinţelor epocii moderne,
post-industriale, a imobilismului şi erorilor grave săvârşite de către clasa politică
concentrată în partidele comuniste din fosta U.R.S.S. şi statele socialiste satelite
acesteia, printre care şi România.
La începutul secolului XXI, după șaisprezece ani de „reforme” cu rezultate
deplorabile şi profunde dezamăgiri, economiştii occidentali, în număr tot mai mare,
recunosc faptul că în spaţiul fostei lumi a socialismului radical din Europa de Est
trebuia aplicat modelul chinezesc de reformă.
Se pare că este prea târziu pentru acest lucru. În acest spaţiu, atât prin seducţie,
cât şi prin ameninţări şi presiuni, au fost aplicate măsuri arbitrare, distructive,
neconforme cu realităţile şi nevoile reale ale economiilor fostelor state socialiste.
Obiectivul principal vizat a fost distrugerea cu orice preţ a economiilor acestor state.

Echilibre şi dezechilibre de forţe în epoca Războiului Rece
Analiştii politico-militari, în acord cu istoricii, situează epoca Războiului Rece
între 1945, după capitularea Japoniei, şi sfârşitul anului 1991, când s-a destrămat
U.R.S.S. Studierea pe baze ştiinţifice a acestei epoci, debarasată în mare măsură de
propaganda nocivă, de dezinformare şi falsificare voită a adevărului, practicate pe
scară largă de către protagonişti este de dată recentă.
Pe măsură ce se ridică „ceaţa” iar analiştii şi politologii au acces tot mai mare
la informaţii autentice, sunt puse în lumină adevăruri şi se formulează concluzii,
multe din ele diametral opuse faţă de cele cu care opinia publică a fost intoxicată
timp de peste 45 de ani.
Fenomenul războiului rece a fost fără precedent în istoria Europei şi a lumii,
unul aberant şi distructiv. Pe plan politic, acesta a constat în confruntarea dintre
două ideologii ireconciliabile, cea a socialismului real (comunismului), având ca
purtător U.R.S.S. şi cea a burgheziei occidentale, a democraţiei liberale, având ca
principal purtător S.U.A. Deşi nu s-au tras salve de foc, nici de o parte, nici de alta,
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războiul rece a fost atât de crâncen şi de categoric, încât nu se putea încheia decât
prin înfrângerea şi eliminarea, cel puţin la cadrul Europei, a uneia din cele două
ideologii, aşa cum de fapt s-a şi întâmplat în realitate. Acest război a fost „rece”
între cele două blocuri militare -N.A.T.O. şi Tratatul de la Varşovia. În restul lumii,
s-au derulat peste 140 de conflicte militare deschise în urma cărora au pierit circa 25
milioane de oameni.
Pe plan economic, Războiul Rece s-a purtat intre sistemul occidental
generalizat al economiei de piaţă, bazat pe proprietatea privată, pe libera iniţiativă
şi concurenţă, cu implicarea limitată a statului şi sistemului economic centralizat
(de comandă) al U.R.S.S. impus şi statelor din Europa Centrală, inclusiv României,
bazat pe proprietatea publică, pe planificarea riguroasă şi dominaţia totală a statului
asupra vieţii economice. Cele două sisteme se situau de asemenea pe poziţii
ireconciliabile. Istoria adevărată, analiza obiectivă, precum cea făcută de Paul
Kennedy în cartea „Creşterea şi descreşterea marilor puteri”, considerată ca una din
cele mai bune şi mai documentate cărţi apărute în S.U.A. în toată perioada postbelică,
prin informaţii, date statistice, analize şi comparaţii greu de respins arată că, între
1945-1965, sistemul economiei centralizate a funcţionat, cu rezultate incredibile, în
paralel cu sistemul economiei de piaţă, realizând ritmuri de creştere şi transformări
nemaiîntâlnite în istorie. Făcându-se abstracţie de metodele condamnabile folosite,
autorul demonstrează că, între 1921-1941, sub regimul dictatorial sângeros al lui
I. V. Stalin, U.R.S.S. s-a transformat dintr-o societate semifeudală, într-o societate
industrializată. între 1928-1940 populaţia întrebuinţată în sectorul agricol a scăzut
de la 71 la sută, la 50 la sută. Numărul de ingineri a sporit de la 47.000 la 289.000
în acelaşi interval de timp. În anii de criză economică mondială devastatoare pentru
S.U.A. şi Europa de Vest 1929-1933, venitul naţional al U.R.S.S. a sporit de la 24,4
miliarde ruble, la 96,3 miliarde ruble, producţia de cărbune de la 35,4 milioane
tone, la 128 milioane tone, iar cea de oţel de la 4 la 17,7 milioane tone. În 1943, în
plin război, economia fostei U.R.S.S. trece pe locul doi în lume, după cel al S.U.A.
Numai bazându-se pe o asemenea putere economică, fosta U.R.S.S. a putut resorbi
loviturile devastatoare ale maşinii de război germane, reușind să întoarcă sorţii în
favoarea sa. Fără aportul Rusiei, Europa ar fi căzut pentru o îndelungată perioadă
sub dominaţia Germaniei naziste. Din 13,6 milioane morţi, răniţi şi prizonieri, la cât
s-au ridicat pierderile Germaniei în cel de-al doilea război mondial, 10 milioane au
fost în confruntarea cu fosta U.R.S.S. („Creşterea şi descreşterea marilor puteri”
p.465).
Războiul Rece a polarizat Europa, iar pentru o bună perioadă de timp
întreaga lume, în jurul S.U.A. şi fostei U.R.S.S., rezultând acel „echilibru mondial”,
cunoscut sub paradigma de „bipolarism”. Războiul Rece s-a declanșat în condiţii
total nefavorabile din punct de vedere economic pentru Europa de Est, aflată sub
dominația fostei U.R.S.S., şi Europa de Vest, intrată sub hegemonia S.U.A., începând
chiar cu cei doi protagoniști principali.
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Fosta U.R.S.S. a suferit în război, de pe urma loviturilor maşinii de război
germane, pierderi catastrofale. în jur de 15 milioane de militri şi civili au pierit de
moarte violentă provocată de armatele invadatoare. Aproximativ alte 10 milioane au
murit în captivitate de pe urma bolilor, a malnutriţiei, cauzate de război. în teritoriul
ocupat de trupele germane, sovieticii au pierdut 11 milioane de cai, 23 milioane
porcine, 137.000 tractoare, 49.000 combine cerealiere, 15.800 locomotive, 428.000
vagoane de marfă, 4.280 nave fluviale, au fost distruşi 65.000 kilometri de cale
ferată şi demolate 5 milioane de clădiri. În comparaţie cu U.R.S.S., potrivit datelor
furnizate de analistul american Paul Kennedy, S.U.A. au ieşit din războiul al doilea
mondial, enorm de îmbogăţite. Pe imensul şi prosperul teritoriu american, nu a căzut
nici o singură bombă, iar pierderile în personal, atât în Pacific, cât şi în Europa,
între decembrie 1941 și august 1945 au fost de 408.000 militari. Între 1939 şi 1945,
produsul naţional brut al S.U.A. a sporit de la 88,6 miliarde dolari, la 135 miliarde
dolari. La nivelul aceluiaşi an, din rezervele de aur ale întregii lumi, estimate la
33 miliarde dolari, echivalentul a 20 miliarde dolari se aflau în seifurile băncilor
americane. La sfârşitul războiului, S.U.A. dispuneau de forţe armate însumând 12,5
milioane oameni, din care 7,5 milioane pe teritoriile altor state. Aviaţia americană
deţinea supremaţia totală, în materie de avioane de bombardament cu rază mare şi
foarte mare de acţiune, totalizând 3.000 de aparate. În Europa, la sfârşitul războiului,
S.U.A. aveau 69 de divizii, iar în zona Pacificului şi Asiei, alte 36.
Dispunând de puteri economico-financiare, industriale, tehnologice şi militare
la discreţie, inclusiv de monopolul asupra armei nucleare, S.U.A. vor instaura ceea
ce s-a numit „Pax Americana”, construind o ordine economică mondială total
favorabilă Americii şi statelor capitaliste occidentale, de la care fosta U.R.S.S. şi
statele Europei Centrale au fost excluse. S.U.A. şi aliaţii lor au avut un control total
asupra rezervelor strategice de materii prime, cum sunt petrolul, minereurile feroase
şi neferoase, cauciucul şi altele. Prin crearea sistemului bancar mondial, precum
Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
iar apoi Acordul General pentru Tarife şi Comerţ, creditele lumii şi piaţa mondială
au fost controlate de S.U.A. şi aliaţii lor principali din N.A.T.O., fără accesul fostei
U.R.S.S. şi al Chinei. Toate acestea au avut repercusiuni grave asupra dezvoltării
economice a fostei „lumi comuniste”.
La toate acestea, se adaugă avantajele „Planului Marschall”, în sumă de 13
miliarde de dolari acordat Europei Occidentale. Este inexactă aserţiunea susţinută
timp de zeci de ani potrivit căreia I. V. Stalin nu ar fi fost interesat şi ar fi respins din
capul locului acest plan. Adevărul este, după cum afirmă surse americane recente,
că fosta U.R.S.S. ar fi acceptat şi chiar încurajat „Planul Marshall”, dacă acesta nu
ar fi fost însoţit de condiţii politice inacceptabile pentru fosta U.R.S.S., în condiţiile
istorice respective. Ceea ce nu se ştie, iar Washingtonul nu a recunoscut, este faptul
că „Planul Marshall” a eşuat în încercarea sa de a integra Europa de Vest în economia
americană, datorită opoziţiei înverşunate a Franţei. Parisul a condus Europa de Vest
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pe calea integrării, având ca rezultat final puternica Uniune Europeană din zilele
noastre.
Ţara

Valoarea P.I.B.(dolari S.U.A.) P.I.B. pe locuitor

Situaţia
S.U.A.economică a principalelor
381 miliardeputeri ale lumii în 19502 536
U.R.S.S.

126 miliarde

699

71 miliarde

1 393

Franţa

50 miliarde

1 172

R.F.Germania

48 miliarde

1 001

Japonia

32 miliarde

382

Marea Britanie

Singurul domeniu în care exista un echilibru între Est şi Vest, între S.U.A. şi
fosta U.R.S.S. a fost cel în domeniul militar şi care, de altfel, a şi menţinut pacea în
Europa timp de 46 de ani, până la izbucnirea războiului civil din fosta Iugoslavie în
1991, de data aceasta într-o nouă epocă, respectiv cea post-Război Rece.
S.U.A. şi fosta U.R.S.S. s-au detaşat net de puterile europene tradiţionale, atât
prin volumul cheltuielilor militare, cât şi prin mărimea forţelor armate. Astfel, în
acelaşi an de referință 1950, S.U.A. aveau un buget militar însumând 14,5 miliarde
dolari şi o armată cu un efectiv total de 1.380.000 militari, fosta U.R.S.S. un buget
militar de 15,5 miliarde şi o armată totalizând 4.300. 000 militari, faţă de Marea
Britanie (2,3 miliarde, 680.000 militari) şi Franţa 590.000 militari). În acelaşi timp,
Germania şi Japonia continuau să fie complet demilitarizate.
Pe planul securităţii europene şi mondiale, preşedintele S.U.A., F. R.
Roosevelt a readus înactualitate ideile şi concepţiile Wilsoniene, potrivit cărora
pacea lumii trebuie să se sprijine pe valori morale, pe puterea şi capacitatea
opiniei publice de a influenţa cursul evenimentelor în sens pozitiv, pe linia păcii şi
cooperării. După moartea preşedintelui Roosevelt, survenită la 12 aprilie 1945, noul
preşedinte american, Harry Truman, a continuat, dar nu pentru mult timp, aceeaşi
politică. În baza înţelegerilor survenite între conducătorii celor trei mari puteri, la
Conferinţa de la Teheran din 28 noiembrie - 1 decembrie 1941 şi la Conferinţa
de laYalta din 4-11 februarie februarie 1945, la 16 iunie 1945 un număr de 50 de
state au semnat la San Francisco, Carta Naţiunilor Unite, punându-se bazele
O.N.U. Era, de fapt, o reeditare, în condiţii noi, de data aceasta cu participarea
nemijlocită a S.U.A., a experienței Ligii Națiunilor. F. D. Roosvelt dorea ca această
organizație de securitat, cu vocația universală, să se sprijine pe cele patru puteri
(alegoric „cei patru polițiști”), respectiv: SUA, URSS, Marea Britanie și China.
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Roosvelt considera Franţa ca o ţară slabă, excluzând-o de la masa marilor puteri.
Pe timpul Conferinţei de la Teheran, preşedintele S.U.A. i-a expus lui I. V. Stalin
ideea deposedării Franţei de colonii şi administrarea acestora de către un „consiliu
de tutelă” sovieto-american. F. D. Roosevelt, în însemnările sale, cât şi în actele sale
de politică externă, a făcut dovada că s-a înţeles foarte bine cu I. V. Stalin, uneori
chiar mai bine decât cu premierul britanic Winston Churchill. După Conferinţa de
la Teheran din 1943, D. F. Roosevelt scria: „Pot să mărturisesc că m-am înţeles
minunat cu mareşalul Stalin. El este o personalitate în care se îmbină o uriaşă şi
necruţătoare hotărâre, cu un robust şi sănătos simţ al umorului. Eu cred că el este
cu adevărat reprezentativ pentru inima şi sufletul Rusiei. Sunt convins că ne vom
înţelege foarte bine atât cu el (Stalin), cât şi cu poporul rus, foarte bine într-adevăr”.
Istoria l-a contrazis total pe marele om politic american.
După Conferinţa de la Yalta, Harry Hopkins, însoţitor permanent al lui F.
D. Roosevelt la toate întâlnirile acestuia cu I. V. Stalin, exprimând aprecierile
preşedintelui american, scria: „Ruşii au demonstrat că pot fi raţionali şi cu vederi largi
şi nu a existat nici cel mai mic dubiu, atât în convingerile preşedintelui (Roosevelt) şi
nici a unuia dintre reprezentanţii americani, în ce priveşte posibilitatea de a conlucra
şi convieţui cu rușii în mod paşnic, în viitorul imaginabil. Singurul amendament pe
care doresc să-l fac este acela că eram oarecum îngrijoraţi dacă acest lucru va mai
fi posibil, dacă i s-ar fi întâmplat ceva lui I. V. Stalin. Noi toţi eram convinşi că ne
putem baza pe el, pe faptul că era rezonabil, sensibil şi înţelegător. Nu eram însă
siguri de cei care i-ar fi putut urma la Kremlin”. Cât contrast dintre aceste aprecieri
ale unor contemporani americani implicaţi direct în evenimente şi demonizarea
ulterioară a lui Stalin şi a fostei U.R.S.S. de către uriaşul aparat de propagandă
neagră din S.U.A.
Deşi istoria nu judecă prin „dacă”, mulţi istorici şi analişti americani din
perioada postbelică au împărtăşit opinia că dacă nu ar fi decedat F. D. Roosevelt şi
ar fi putut să-şi continue politica un număr de ani, situaţia din Europa şi din lume ar
fi putut lua o altă întorsătură şi O.N.U. ar fi avut alte şanse. F. D. Roosevelt a fost
un adversar declarat al politicii tradiţionale europene, axată pe teoria echilibrului de
forţe, pe „realismul politic” (realpolitik), care ar fi constituit sursa tuturor războaielor
ce au devastat Europa secole la rând. Succesorul său, Harry Truman este apreciat
de către istoricii americani, printre care şi Edward Pessen în cartea sa „Experienţa
S.U.A. în Războiul Rece”, apărută în 1993, ca fiind un om mărginit, cu un nivel
de cultură generală scăzut (nu a depăşit nivelul liceului), uşor influenţabil. Truman
s-a lăsat antrenat şi atras în politica celor mai conservatoare cercuri din S.U.A. şi
Marea Britanie, făcând în mare măsură jocul lui Winston Churchill, considerat ca
părinte spiritual şi arhitect al Războiului Rece. În anii postbelici, anteriori înarmării
nucleare a fostei U.R.S.S., Churchill i-a sugerat în repetate rânduri preşedintelui
S.U.A. să dea un „ultimatum” Rusiei sovietice, obligând-o să se retragă în graniţele
sale, folosind la nevoie chiar „monopolul nuclear” american pentru aceasta. Încă
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din 1947, în cercurile politico-militare de la Washington şi Londra, se vorbea despre
iminenţa izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial.
Conferinţa de la Potsdam, din iulie-august 1945, a fost ultima reuniune a celor
trei mari puteri – S.U.A., fosta U.R.S.S. şi Marea Britanie –, unde i s-a făcut un loc
la insistenţele englezilor şi Franţei. Aici a fost primită capitularea necondiționată
a Germaniei, s-a hotărât dezarmarea şi divizarea acesteia în sectoare de ocupaţie,
s-a efectuat un transfer de teritorii către U.R.S.S. şi Polonia şi s-a decis continuarea
războiului în Orientul Extrem până la capitularea necondiţionată a Japoniei. Stalin
a cerut ca Germania să achite datorii de război faţă de puterile aliate, în valoare de
20 miliarde dolari, din care 10 miliarde dolari pentru Rusia Sovietică. S.U.A. şi
Marea Britanie s-au opus categoric, rămânând, în final, la hotărârea ca fiecare mare
putere să-şi scoată reparaţiile de război, pe seama zonei sale de ocupaţie. Încă de
la Potsdam au apărut semnalele disocierii marii coaliţii anti „Axa Berlin-RomaTokyo”, pe care F. D. Roosevelt ar fi dorit s-o menţină şi după război, în cadrul
O.N.U., ca o garanţie puternică a păcii. Această viziune a eşuat în următorii 4-5
ani, Europa revenind la sistemul clasic al echilibrului forţelor, de data aceasta de
pe baze ideologice ireconciliabile, potrivit „teoriei jocului de sumă zero”, adică
orice câştig realizat de către o parte, înseamnă neapărat o pierdere pentru cealaltă
parte. Cine s-a făcut vinovat de declanşarea războiului? Este o întrebare la care vor
trebui să răspundă istoricii lumii, după ce se va „ridica ceaţa”, va înceta războiul
propagandistic, psihologic, imagologic, care mai continuă şi în prezent, când se va
renunţa la „anticomunismul” primitiv, visceral, abandonate în mare măsură în Vest,
dar preluate cu o furie oarbă de o parte a intelectualităţii culturale din fosta lume
socialistă.
În viziunea unor analişti politologi occidentali, printre care Zbigniev
Brzezinski, George Kennan, Henry Kissinger şi alţii, mai ales în studiile apărute
înainte de 1991, întreaga vină pentru subminarea rolului O.N.U. şi declanşarea
Războiului Rece se atribuie fostei U.R.S.S. Deşi, pe durata războiului, acest lucru a
fost estompat, S.U.A. şi aliaţii lor occidentali nu au iertat fostului lor aliat, U.R.S.S.,
expansiunea sa teritorială, materializată prin anexarea Estoniei, Letoniei, Lituaniei,
a unor părţi din Finlanda, România, Polonia, din nord-estul Germaniei şi estul fostei
Cehoslovacii, totalizând 504.000 km p. şi o populaţie de 23 milioane de locuitori.
La Adunarea Generală a O.N.U. din 1948, Henry Spaak, pe atunci prim-ministru şi
ministru de externe al Belgiei, a declarat, printre altele: „Nu există decât o singură
mare putere care a ieşit din război cucerind alte teritorii şi această putere este
U.R.S.S.” Un alt motiv major care a determinat pe foştii aliaţi să-şi schimbe radical
poziţia, atitudinea şi, în final, politica faţă de fosta U.R.S.S. a constituit-o instaurarea
regimurilor comuniste în Albania, Bulgaria, România, Germania Răsăriteană,
Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia şi transformarea acestora în sferă de dominaţie
sovietică. Presiunile fostei U.R.S.S. s-au mai resimţit puternic asupra Turciei şi
mai ales a Greciei, unde s-a desfăşurat un devastator război civil şi unde Partidul
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Comunist din Grecia a fost la un pas de a prelua puterea, precum şi în Iran, Orientul
Mijlociu, Coreea, Indochina şi în alte regiuni. În Italia, Franţa şi Belgia, partidele
comuniste erau foarte puternice şi ar fi câştigat cu siguranţă alegerile generale din
1948 dacă C.I.A. nu ar fi intervenit cu fonduri mari, mergând până la plata fiecărui
votant şi dacă nu ar fi fost prezente trupele americane. La rândul lor, ruşii au falsificat
alegerile de după război în statele Europei Centrale, mai puţin în Cehoslovacia şi
Ungaria, unde partidele comuniste au câştigat în mod real aceste alegeri.
O dată aproximativă a declanşării oficiale a Războiului Rece ar putea fi
considerată 12 martie 1947, când preşedintele Truman, într-o cuvântare rostită în
faţa camerelor reunite ale Congresului S.U.A., şi-a expus concepţiile cu privire
la politica externă americană, lansând ceea ce avea să intre în istoria postbelică
sub sintagma de „doctrina Truman”. În context, preşedintele Truman a arătat că
nu-şi mai face nici un fel de iluzii în legătură cu rezolvarea diferendelor cu Stalin.
„Politica Statelor Unite trebuie să fie o politică de sprijinire a popoarelor libere
care rezistă încercărilor de subjugare ale unor minorităţi înarmate, sau unor presiuni
din afară”. La începutul secolului XXI, se ştie cu certitudine că Războiul Rece şi
fantastica cursă a înarmărilor au fost declanşate de către S.U.A. Cei doi giganţi
comunişti – U.R.S.S. şi China –, căderea Europei Centrale sub controlul Moscovei şi
declanşarea războaielor anti-coloniale au produs o imensă spaimă privind „pericolul
comunist” la Washington. Pe această platformă, s-a axat politica S.U.A. timp de o
jumătate de secol. Războiul Rece a început în Balcani pe fondul războiului civil din
Grecia şi al pretenţiei fostei U.R.S.S. de a participa cu elemente militare la controlul
strâmtorilor Bosfor şi Dardanele. Grecia şi Turcia vor primi garanţii de securitate,
însoţite de ajutoare economice şi militare.
Alarmate atât de deteriorarea rapidă a relaţiilor cu fosta U.R.S.S. şi ţinând
seama şi de „pericolul german”, de experienţa tragică a celor două războaie mondiale,
când Germania le-a provocat distrugeri catastrofale, statele Europei Occidentale,
abandonând „valorile Wilsoniene”, au trecut la vechile practici de realizare a unor
alianţe militare contractuale potrivit principiului cunoscut al echilibrului forţelor.
Din Carta O.N.U., statele occidentale nu s-au prevalat decât de Articolul 51
care stipulează dreptul membrilor ei de a se apăra, individual sau colectiv, împotriva
unui posibil atac armat. La 4 martie 1948, reprezentanţi ai Belgiei, Franţei,
Luxemburgului, Olandei şi Marii Britanii s-au întâlnit la Bruxelles pentru a analiza
şi hotărî asupra termenilor unui tratat de asistenţă mutuală. Eforturile s-au dovedit
fructuoase, materializându-se în semnarea Tratatului de la Bruxelles. Articolul 4 al
Tratatului de la Bruxelles stabileşte că, în cazul în care una din părţile semnatare
va deveni obiectul unei „agresiuni armate în Europa”, celelalte semnatare vor oferi
părţii atacate „tot sprijinul militar şi asistenţa de care dispun”. Tratatul, cu valabilitate
de 50 de ani, prevedea crearea unui organ suprem în Uniunea Occidentală, cunoscut
sub numele de Consiliu Consultativ, format din cei cinci miniştri de externe.
Subordonat acestuia s-a constituit un Comitet Occidental de Apărare, format din
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miniştrii apărării. La puţin timp după semnarea Tratatului de la Bruxelles, la 24
iunie 1948, U.R.S.S. a început blocada, în Berlinul Occidental, blocadă care avea
să dureze 323 de zile. Decenii la rând criza Berlinului din 1948 a fost prezentată,
în contextul propagandei Războiului Rece, ca un act brutal, „agresiv”, unilateral
al fostei U.R.S.S. Istoricul american Edward Pessen, în cartea „Pierzându-ne
sufletele” apărută în 1993, arată că acţiunile de blocare a Berlinului Occidental
s-au datorat faptului că aliaţii occidentali, S.U.A., Marea Britanie şi Franţa au
unificat zonele lor de ocupaţie, ceea ce a dus la apariţia Germaniei Federale. Această
acţiune a fost contrară acordurilor semnate la Yalta şi Potsdam. Sectoarele aliaţilor
(american, englez şi francez) din Berlinul Occidental erau destinate tocmai pentru
guvernarea şi administrarea zonelor de ocupaţie în care fusese divizată Germania.
Dispariţia zonelor de ocupaţie, fără consultarea U.R.S.S. a produs reacţia Moscovei,
concretizată în blocadă. Criza putea duce la izbucnirea unui conflict armat între
foştii aliaţi tot pe fondul „problemei germane”.
În septembrie 1948 a fost creat un organism militar în cadrul Tratatului de la
Bruxelles, cunoscut sub numele de Organizaţia pentru Apărarea Uniunii Occidentale
(U.E.O.). Mareşalul britanic Montgomery a fost numit preşedintele Comitetelor
şefilor de state majore şi a fost creat Cartierul General la Fontainebleau, lângă
Paris. Înfiinţarea unei organizaţii militare de către ţările Europei Occidentale nu
putea rămâne fără răspuns din partea S.U.A., deoarece aceasta ar fi dus la pierderea
controlului politic american în această parte a lumii. La iniţiativa secretarului de
stat al S.U.A., generalul George C. Marshall, a senatorilor Arthur H. Wandenberg
şi Tom Connally, Congresul S.U.A. a adoptat o rezoluţie, care recomanda asocierea
Statelor Unite printr-un proces constituţional, la aranjamente regionale de securitate.
În cursul anului 1948, au avut loc la Washington negocieri între statele membre
ale Tratatului de la Bruxelles, S.U.A. şi Canada, încheiate în luna octombrie, cu
adoptarea textului unui pact militar (defensiv) în zona Atlanticului de Nord. La 15
martie 1949, statele semnatare ale Tratatului de la Bruxelles, împreună cu S.U.A. şi
Canada, au invitat oficial Danemarca, Islanda, Italia, Norvegia şi Portugalia (chiar
dacă aici trona regimul fascist al lui Salazar) să adere la noul tratat.
La 4 aprilie 1949, în pofida presiunilor exercitate de către fosta U.R.S.S., a
memorandumului adresat de Moscova celor 12 ţări semnatare, prin care acţiunea
lor era considerată ca fiind de natură ostilă, tratatul Organizaţiei Atlanticului de
Nord a fost semnat la Washington şi ratificat de toate parlamentele ţărilor membre
în următoarele cinci luni. Ulterior au fost invitate să adere şi alte state europene
la N.A.T.O., astfel: Grecia şi Turcia, la 18 februarie 1952, Republica Federală a
Germaniei la 9 mai 1955, Spania la 30 mai 1982. Prin intermediul N.A.T.O.,
americanii au adus Europa de Vest în starea de protectorat militar al S.U.A., iar
Uniunea Europei Occidentale, ca alianţă militară exclusiv europeană, a fost
marginalizată şi îngheţată.
În primii şase ani după aparţia N.A.T.O., fosta U.R.S.S., preocupată de
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refacerea internă, angajată într-un program de cercetări militare interne pentru
recuperarea decalajului nuclear faţă de S.U.A. şi de menţinerea ordinii în perimetrul
“lagărului socialist” nu a replicat Occidentului printr-o alianţă similară. Acest lucru
s-a produs abia în anul 1955 şi anume, după încorporarea în N.A.T.O. a Republicii
Federale a Germaniei. Fără Germania de vest, N.A.T.O. nu era perceput la Moscova
cu o îngrijorare prea mare. Apariţia R. F. Germania în Alianţa Nord-Atlantică a
produs un adevărat şoc în întreaga societate sovietică a acelor timpuri. La numai
zece ani după încheierea celui de-al doilea război mondial, imaginea groaznicelor
distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti, provocate de armatele germane invadatoare
era încă vie. De la acest eveniment, în întregul spaţiu al fostei U.R.S.S. s-a declanşat
isteria „revanşismului german”, tot aşa cum în anii 1950, în S.U.A. se declanşase
McCarthismul şi „isteria anticomunistă”, care a condus la adevărate traume socialpolitice în societatea americană, cu ecouri până în zilele noastre.
Apariţia Tratatului de la Varşovia, din care au făcut parte U.R.S.S., R. D.
Germană, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria şi Albania (până
în 1968), ca replică la Alianţa militară N.A.T.O., pe lângă accentuarea divizării
Europei, a pus în mâna Moscovei un puternic instrument politic şi militar ce a
condus la accentuarea dominaţiei sovietice asupra acestei părţi a continentului şi la
creşterea ameninţărilor militare împotriva Occidentului. Pe lângă faptul că a fost o
alianţă militară forţată, Tratatul de la Varşovia a fost folosit de către fosta U.R.S.S.
mai mult pentru supunerea şi intimidarea propriilor aliaţi, decât pentru apărarea
acestora împotriva unor pericole militare externe reale. Intervenţiile militare ruseşti
împotriva revoltei maghiarilor din 1956, precum şi pentru înăbușirea „Primăverii de
la Praga” din august 1948, sunt ilustrative în acest sens.
Mulţi analişti politico-miIitari, mai ales acum, în epoca post-Război Rece
apreciază că, prin efectele generale pe care le-a produs la scara întregii Europe,
intrarea Germaniei Federale în N.A.T.O. a constituit o greșeală strategică din partea
N.A.T.O. şi, mai ales, a S.U.A., autoarea morală a acestui act, cel puţin din două
puncte de vedere. În primul rând, această iniţiativă a condus la exacerbarea cursei
înarmărilor şi, ca urmare, a influenţat negativ dezvoltarea economică a statelor din
Europa Centrală şi de Est, iar în al doilea rând, a prelungit epoca Războiului Rece
cu câteva decenii.
Experienţa Japoniei, care, după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial,
nu a făcut parte din nici un bloc militar, iar în prezent este a doua putere economică
a lumii, după S.U.A., ilustrează faptul că şi Germania s-ar fi putut dezvolta la fel de
bine şi fără să facă parte din N.A.T.O. Retrospectiva istorică ne permite să apreciem
că Moscova a interpretat înglobarea Germaniei de Vest în N.A.T.O. ca un moment
de rupere a echilibrului de forţe şi a acţionat ca atare, în scopul refacerii acestuia.
Odată cu apariţia sa pe scena politică europeană, Tratatul de la Varşovia a fost
imediat interpretat ca o „ameninţare” la adresa lumii occidentale şi a stimulat cercul
vicios al cursei înarmărilor. Cea mai mare acuzaţie ce i s-a adus acestui bloc militar
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a fost „superioritatea în forţe convenţionale”, în raport cu N.A.T.O. şi intenţia de a
invada Occidentul.
Cât adevăr a conţinut aceste acuzaţii şi cât de mult ar fi putut conta ruşii pe
„loialitatea” aliaţilor din Tratatul de la Varşovia în cazul unui război cu N.A.T.O. s-a
putut constata în anul 1991, când abia se semnase acordul de desfiinţare a acestuia şi
vechii „aliaţi alergau cu sufletul la gură” să se înregimenteze în Alianţa Atlanticului
de Nord.
Totuşi, apelând la stilul stat-majoristic al calculului raportului de forţe,
precum şi la principiul echilibrului de forţe care, de regulă, contribuie la menținerea
păcii şi stabilităţii în diferite perioade istorice, rolul jucat de Tratatul de la Varşovia
în perioada Războiului Rece nu poate fi ignorat.
Dacă analiştii şi politologii din fosta lume comunistă se abţin de la orice
apreciere (în afară de cele denigratoare) cu privire la fostul Tratat de la Varşovia, în
anii care au trecut de la căderea regimurilor totalitare, nu acelaşi lucru se întâmplă
cu cei din Occident. Astfel, Jeffrey Simon, fost şef al Departamentului pentru
Strategie Militară din Colegiul de Război al S.U.A., în cartea sa intitulată „Politica
europeană de securitate după revoluţiile din 1989”, analizează, de pe poziţii
mai puţin ideologice, rolul şi locul Tratatului de la Varşovia, în strânsă conexiune
cu puterea militară a fostei U.R.S.S. Astfel, analistul american constată că, deşi
perioada 1944-1988 în care fostul Tratat de la Varşovia a existat ca instrument
militar de coaliţie funcţional s-a caracterizat, din punctul de vedere al Occidentului,
printr-un grad ridicat de ameninţare militară, a fost în acelaşi timp şi foarte stabilă.
Cu tot caracterul forţat al încorporării Estului Europei în această alianţă, Tratatul de
la Varşovia a întărit şi a garantat o ordine regională îndelungată. Forţele sovietice
din eşaloanele unu şi doi strategice, au jucat un rol important în menţinerea ordinii
politice în Europa Centrală şi în Balcani. Forţele sovietice au sprijinit regimurile
comuniste nepopulare din R. D. Germană în 1953, Ungaria în 1956, Cehoslovacia
în 1968 şi Polonia în 1956, 1970, 1976 şi 1980-1981, împiedicând răsturnarea
acestora. Cât de important a fost acest sprijin pe toată durata existenţei regimurilor
totalitare, s-a putut constata în anul istoric 1989, când, renunţându-se la acest sprijin,
din voinţa politică a Moscovei, toate regimurile totalitare din Europa Centrală,
în prezenţa masivă a trupelor ruseşti (R.D.Germană – 400.000; Cehoslovacia –
80.000; Ungaria – 65.000; Polonia – 58.000 de militari) s-au surpat ca nişte castele
din cărţi de joc. În România, deşi nu au existat trupe ruseşti, regimul totalitar a
supravieţuit până în 1989, printre altele, mai ales datorită fricii generate de pericolul
unor intervenţii militare ruseşti, asemănătoare celor din Ungaria şi Cehoslovacia.
În regiunile militare sovietice Odessa şi Sud-Carpatică, existau circa douăzeci de
divizii mecanizate şi de tancuri sovietice gata să facă acest lucru. Şi, ca un fapt nu
tocmai de neglijat, după dezmembrarea U.R.S.S. şi despărţirea fostelor republici
unionale, aceste divizii sunt tot acolo, cu frontul tot spre România, dar comandate
de la Kiev, capitala Ucrainei independente. Aceste informaţii ar trebui luate serios în
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seamă de către anumiţi politicieni amatori de schimbări de frontiere.
Pe de altă parte, U.R.S.S. ca „aliat” în Tratatul de la Varşovia, a asigurat
acoperirea completă în ceea ce priveşte apărarea aeriană a spaţiului statelor membre,
precum şi „securitatea” frontierelor răsăritene ale Europei Centrale. Cu numai câţiva
ani în urmă, respectiv în 1988, Polonia avea frontiera de est asigurată, iar în spre vest
se „apăra” cu 15 divizii, totalizând 406.000 de militari, la care se mai adăugau două
divizii sovietice, cu un efectiv de 58.000 de militari.
Între graniţa vestică a Poloniei, fluviul Oder-Neisse şi linia de demarcaţie care
separa cele două Germanii (frontiera intergermană), se afla un „tampon” est-german
(R.D.G.), ocupat de 11 divizii est-germane (6 active şi 5 de rezervişti), totalizând
172.000 de militari şi Grupul de Forţe Sovietice din Germania, cu 370.000 militari,
7.000 de tancuri, 900 avioane şi circa 7.000 de lovituri nucleare tactice şi operative.
Un alt stat important din Europa Centrală, Cehoslovacia, dispunea de 10
divizii, cu un efectiv total de 200.000 de militari, la care se adăugau 5 divizii
sovietice, cu un efectiv total de 80.000 de militari, staţionate pe teritoriul acestei
ţări, în urma invaziei militare din august 1968, a armatelor Tratatului de la Varşovia,
în frunte cu U.R.S.S. (fără participarea României).
Ungaria, situată în sudul Europei Centrale, dispunea în 1988 de 15 brigăzi
mecanizate şi de tancuri, cu un efectiv total de 120.000 de militari, la care se adăugau
4 divizii sovietice, cu un efectiv de 65.000 de militari, dislocate pe direcţia operativă
italiană.
De cealaltă parte a „frontului”, armata vest-germană dispunea de un efectiv de
488.700 militari, ca parte integrantă a forţelor armate ale N.A.T.O., iar pe teritoriul
R. F. Germania staţionau 245.000 de militari americani, 67.000 de militari britanici,
50.000 de militari francezi, 26.600 de militari belgieni, 7.100 militari canadieni şi
5.500 militari olandezi.
Arsenalul nuclear american din Europa dispunea de 7.500 lovituri tactice şi
operative.
Aceasta a fost zona nevralgică a Europei în care s-ar fi desfăşurat principalele
acţiuni militare, dacă între cele două blocuri militare – N.A.T.O. şi Tratatul de la
Varşovia – ar fi izbucnit un război.
Forţele armate şi potenţialul militar general al Tratatului de la Varşovia,
incluzând totalitatea armatei fostei U.R.S.S. era mai mare decât al N.A.T.O. şi
constituia, pe baza unor calcule de stat major standard, un real pericol pentru lumea
Occidentală, dar probabil că nu chiar atât de mare pe cât îl reprezentau propaganda
specială şi elementele de război psihologic din structurile Alianţei Nord-Atlantice.
Dar cum şi N.A.T.O. era prezentat în aceeaşi lumină de către aparatul de propagandă
din Est, nu este de mirare că Războiul Rece a durat atâtea decenii, cu efecte
economice atât de nefaste pentru jumătatea de est a continentului. Forţele N.A.T.O.
erau superioare în planul calităţii tehnicii şi armamentului de care dispuneau.
În anii de vârf ai Războiului Rece, Forţele Armate Unite ale Tratatului de la
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Varşovia, în cadrul cărora erau luate în calcul şi două armate române, se ridicau la
un efectiv total de 1.125.000 militari.
Raportul de forţe între armatele unite ale Tratatului de la Varşovia şi armatele
însumate ale N.A.T.O., la principalele tipuri de armament, înainte de semnarea
Tratatului de Reducere a Forţelor Convenţionale (C.F.E.) în Europa Centrală se
prezenta astfel:
Efective generale
Efective
Divizii din primul eșalon
D. Tc.
D. Mc.
Total
Eșalonul doi strategic
D. Tc.
D. Mc.
Total
Rezerve categoria 1
D. Tc.
D. Mc.
Total
Total divizii NATO și TV
Armament principal
Tancuri medii
Piese de artilerie calibru
peste 100
Aviație tactică

NATO

Tratatul de la Varșovia

990.000
16
7
23

1.125.000
26
32
58

7
16
23

3
6
9

2
9
11
57

11
12
23
90

11.000

27.000

6.200

14.000

3.300

5.650

La flancul de sud al N.A.T.O. (Teatrul de acţiuni militare de sud-vest în
concepţia fostului Tratat de la Varşovia, care încorporează şi România) raportul
general de forţe s-a prezentat astfel:
N.A.T.O.
Efective generale
Divizii:
- D.Mc.
- D.Mc.
Total
Armament principal
Tancuri medii
Aviaţie tactică

Tratatul de la Varşovia

859 000

550 000

2
32
34

13
50
63

8 000
650

13 000
810
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Contribuţia armatei sovietice la acest raport de forţe a fost de 225.000 militari,
totalizând 40 de divizii, 9.500 de tancuri şi 600 de avioane. În anii războiului rece
Europa, de la un capăt la altul se prezenta ca o imensă garnizoană militară.
Având în vedere că între 1991-1994 Tratatul de la Varşovia a fost dizolvat,
U.R.S.S. s-a dezintegrat, forţele armate sovietice s-au divizat între fostele republici
unionale, dispozitivul strategic al fostei U.R.S.S. (preluat de Rusia) din Germania şi
Europa Centrală s-a dezintegrat, fiind retras în totalitate în graniţele Federaţiei Ruse,
iar fostele state membre ale Tratatului de la Varşovia au aderat la N.A.,T.O., vechiul
echilibru de forţe european a fost distrus, dar şi zona geostrategică euro-atlantică
şi-a pierdut rolul şi valoarea subminând raţiunea existenţei în continuare a N.A.T.O.
Putem astfel constata că, în planul securităţii europene, s-a creat un dezechilibru
total în ceea ce priveşte raportul de forţe convenţionale. Europa de Vest, în general,
şi N.A.T.O., în special, dispun de o superioritate incontestabilă, pe toate planurile.
Acest lucru a făcut posibilă ridicarea intervenţiilor militare la rang de politică
de stat şi de bloc la Washington, Londra şi Bruxelles. În lipsa unui echilibru de forţe,
intervenţiile, războaiele şi expansiunea devin practici la ordinea zilei.
În anii care au trecut de la încheierea Războiului Rece, o serie de comentatori
occidentali au căutat să „pună în lumină” intenţiile agresive ale Tratatului de la
Varşovia, pe baza unor planuri de aplicaţii şi manevre ale Forţelor Armate Unite ale
Tratatului de la Varşovia, obţinute din arhivele fostei R. D. Germane şi ale altor state
membre ale defunctului tratat.
Ar fi o copilărie să se nege acest lucru. Este o certitudine ce nu mai are nevoie
de dovezi că aplicaţiile militare ale Tratatului de la Varşovia, indiferent pe ce teatru
de acţiuni militare erau organizate, vizau în mod constant spaţiul geopolitic al
N.A.T.O.
Acelaşi lucru a fost însă valabil şi pentru Alianța occidentală. Toate aplicațiile
şi manevrele N.A.T.O., pe durata celor patruzeci de ani de Război Rece au fost
orientate cu frontul spre est. De aceea, a formula în prezent reproşuri, dintr-o
parte sau alta a fostei „cortine de fier” ni se pare lipsit de sens. Blocurile militare
şi armatele există de când lumea şi se pregătesc în vederea purtării de războaie
împotriva inamicilor prezumtivi. După cum s-a comportat în spaţiul Iugoslaviei pe
timpul agresiunii aeriene din martie-iunie 1999, N.A.T.O. nu a fost niciodată un
„porumbel al păcii”.
Atâta timp cât s-a aflat faţă în faţă cu forţele Tratatului de la Varșovia pe
teatrul de acţiuni militare din Europa Centrală, N.A.T.O. constituia o imensă mașină
de război care îşi găsea o justificare. După colapsul lumii comuniste, unificarea
Germaniei şi retragerea cu 2.500 km spre est a forţelor rusești, orice rațiune pentru
perpetuarea existenţei N.A.T.O. s-a spulberat.
Washingtonul s-a opus acestui lucru deoarece dispariția simultană a N.A.T.O.
şi Tratatului de la Varșovia ar fi pus Statele Unite în acelaşi plan cu fosta U.R.S.S.
(„Imperiul răului”), iar laurii de ţară învingătoare a S.U.A. în Războiul Rece nu ar
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mai fi existat. Dispariția N.A.T.O. ar fi însemnat pentru Washington o înfrângere la
fel de mare ca dispariția Tratatului de la Varșovia pentru Moscova.
Ruperea echilibrului de forţe în epoca post-Război Rece
Europa secolului douăzeci a cunoscut trei sisteme politice fundamentale.
Sistemul democrației liberale, statornicit în etape istorice succesive, sub influența
revoluției americane de la 1776, a revoluției franceze din 1789, dar mai ales ca
urmare a efectelor primului război mondial.
Un al doilea sistem l-a constituit sistemul socialist, de tip sovietic, instaurat
în spaţiul fostului imperiu al Rusiei țariste, în urma revoluției bolșevice din 1917,
extins şi impus în Europa Centrală după cel de-al Doilea Război Mondial, inclusiv
în România, considerat nedemocratic, radical de stânga, de esenţă totalitară.
După Primul Război Mondial, ca urmare nemijlocită a rezultatelor acestuia,
pe scena politică europeană şi-a făcut apariţia un regim politic plasat de sociologi
şi politologi, în sfera iraționalului, a subculturii, a barbariei şi anume regimul nazist
din Germania şi foarte înrudite cu acesta, regimurile fasciste din Italia, Ungaria,
Spania, Portugalia.
Nazismul a provocat cel de-al Doilea Război Mondial, iar pentru înfrângerea
lui a fost nevoie de coaliția politică dintre democrația liberală occidentală – S.U.A.,
Marea Britanie, Franţa – pe de o parte, şi regimul socialist, totalitar sovietic, adică
fosta U.R.S.S. pe de altă parte.
Războiul al doilea mondial s-a derulat în proporție de peste 75 la sută pe
frontul sovieto-german (vezi: „A World at Armms: A Global History of World War II”
de Gherhard L. Weinberg, Editura Cambridge University Press, New York, 1994).
Regimul nazist a fost înlăturat de pe scena politică a lumii în urma unui
război nimicitor, împreună cu regimul militarist imperial japonez, cu prețul vieţii a
peste 50 de milioane de oameni.
Regimul socialist de tip sovietic, învingător în război, după o perioadă de
ascensiune, consolidare economică şi militară, în anii 1970 a intrat în stagnare, apoi
în declin şi s-a dezintegrat fulgerător în anii 1989-1991, odată cu dezmembrarea
U.R.S.S. şi eliminarea monopolului puterii politice a fostelor partide comuniste.
Cauza principală a căderii socialismului sovietic a constituit-o greșeala strategică
fundamentală a liderilor politici de la Moscova de a se lăsa antrenați în nimicitoarea
cursă a înarmărilor care a dus fosta U.R.S.S. la ruină economică. În Europa, ca de
altfel, în întreaga lume, a triumfat sistemul politic al democrației liberale.
Evoluţia procesului de democratizare a lumii moderne este sugestiv ilustrată
de următoarele date istorico-statistice:
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1922

State
democratice
29

State
nedemocratice
35

1942

12

49

61

19,7%

1962

36

75

111

32,4%

1973

30

92

122

24,6%

1990

58

71

129

45%

Anul

Total
64

Procentaj din
numerele totale
45,3%

În intervalul de timp cuprins între 1990-2002 în întregul spaţiu cuprins
între fosta graniță intergermană şi Orientul Extrem al fostei „lumi comuniste” s-a
introdus pluralismul politic, au avut loc alegeri libere s-au pus bazele statului de
drept au apărut elemente ale societăţii civile. Cel puţin în Europa, fundamentele
ideologice dar nu şi instituționale ale războiului rece au fost înlăturate prin
triumful democrației liberale, fondată pe ideologia drepturilor omului. Din acest
punct de vedere, Europa ar fi trebuit să se angajeze pe coordonatele unui echilibru
politic. Acest lucru s-a şi făcut, dar echilibrul la care s-a ajuns este încă fragil şi
contradictoriu. O primă dimensiune a fragilității echilibrului politic european postrăzboi rece este dat de cele două tendințe diametral opuse, respectiv integrarea tot
mai accentuată a Europei de Vest şi de dezintegrare, de fracționare („balcanizare”)
din jumătatea de est a continentului, generatoare de instabilitate, tensiuni şi stări
conflictuale, precum cele din fosta Iugoslavie, din Transnistria, zona
Caucazului şi altele. După șaisprezece ani de la încetarea Războiului Rece,
speranțele popoarelor din fosta „lume comunistă”, cu privire la „reîntoarcerea în
Europa” sau visul unei „Europe unite” de la Atlantic la Urali s-au mai estompat.
Dacă anul 1990 a fost cel al speranței, 1991 a fost un an al incertitudinilor, pentru
ca după 1992, ideea unei Europe unite, democratice şi prospere să piară, cel puţin
pentru o perioadă de timp, în focul luptelor din Bosnia-Herţegovina şi mai ales a
agresiunii N.A.T.O. împotriva Serbiei din 1999.
Un fenomen extrem de periculos (pe cât de periculos, pe atât de neașteptat)
este recrudescența naționalismului etnic extremist în Europa Centrală, în Balcani şi
în spaţiul fostei U.R.S.S., cu efecte dezastruoase.
În viziunea lui Paul Hockenos, analist politic american, autorul cărții „Liber
să urăşti”, apărută în 1993, care tratează aspecte ale renașterii extremismului de
dreapta în Europa de Est, „democrațiile est-europene sunt confruntate în prezent
cu un adversar mult mai imprevizibil şi, pe de altă parte, mult mai periculos decât
regimurile totalitare, nepopulare care s-au prăbușit ca niște case construite din cărţi
de joc”.
În întreaga jumătate de est a continentului, şi-au făcut apariţia forţe şi grupări
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politice profund conservatoare, naționalist radicale şi chiar neofasciste. Se manifestă
un larg spectru de forţe şi tendințe de extremă dreaptă, promotoare ale unor ideologii
de esenţă autoritaristă şi rasială. În discursurile politice ale acestor forţe de extremă
dreaptă, sunt readuse la lumină tradiții ancestrale, de suferință şi ură, de teritorii
pierdute, de speranțe nerealizate. Nu lipsesc nici manifestările de șovinism etnic,
de antisemitism, de rivalități şi certuri specifice perioadei dintre cele două războaie
mondiale. După o interdicție de câteva zeci de ani, impusă de regimurile comuniste,
„extremismul de dreapta”, din fostele state membre ale Tratatului de la Varșovia
a readus în actualitate numele unor personalități de tristă şi dureroasă amintire ,
precum Tiso, în Slovacia, Horthy în Ungaria, Pavelic în Croaţia, Horia Sima în
România, şi chiar Hitler în Germania reunificată. Acelaşi autor constată că, la o
jumătate de secol de la eliberarea lagărelor morții, precum cele de la Auschwitz
şi Treblinca, politici de esenţă fascistă sunt din nou posibile pe pământul Europei.
Din păcate, forţe naționaliste şi de extremă dreaptă există şi se manifestă tot mai
vizibil şi în Europa Occidentală şi S.U.A. Astfel, în 1991, fostul șef al organizaţiei
ultrarasiste americane Ku Klux Klan, din statul Louisiana, a obţinut 39 la sută din
voturi, în alegerile pentru postul de guvernator.
In ultimii șaisprezece ani, partide neofasciste, precum Frontul Naţional din
Franţa, Partidul Republican din Germania, partidul Liga Nordului din Italia şi
alte partide, de aceeaşi coloratură politică, din Suedia, Austria, Belgia, au realizat
performanțe fără precedent în alegerile generale (sau locale) din ţările respective,
formând grupuri parlamentare ce nu mai pot fi ignorate sau chiar ajungând la
guvernare cum a fost cazul în Austria.
Imensa majoritate a analiştilor politici apreciază că cel mai negativ efect al
recrudescenței naționalismului şi extremismului politic de dreapta, de la un capăt la
altul al Europei, este punerea în discuţie a stabilităţii frontierelor rezultate în urma
celui de-al Doilea Război Mondial. Este cât se poate de evident că sunt vizate în
primul rând frontiera Oder-Neisse, dintre Germania şi Polonia, precum şi cea dintre
Ungaria şi România, ambele convenite pe timpul lui I. V. Stalin deci „impuse prin
forţă” cum pretinde Ungaria, de exemplu. Aspirații de revizuire a frontierelor există
la toate statele din centrul şi estul Europei, inclusiv la statele balcanice. Din toată
panoplia de fenomene şi factori negativi ce se manifestă pe scena politică a Europei,
ideea revizuirii frontierelor este cea mai periculoasă, fiind de natură să distrugă
echilibrul politic european şi aşa deosebit de fragil.
Acest fenomen s-a şi produs în Balcani, în spaţiul fostei Iugoslavii şi în spaţiul
fostei U.R.S.S., ameninţând şi alte state ale Europei, atât din Est, cât şi din Vest.
Extinderea Uniunii Europene nu va rezolva prea curând aceste fenomene.
Românii, indiferent de opţiunile şi simpatiile lor politice ar trebui să fie mai
circumspecţi şi mai puţin stăpâniţi de euforie în legătură cu garantarea frontierelor
României ca urmare a admiterii în N.A.T.O., hotărâtă la Praga, la reuniunea din 2122 noiembrie 2002.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

147

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
România are o experiență amară de pe urma unor alianţe trecute. În
urma alianţei cu Rusia din 1877 şi a războiului ruso-româno-turc ne-am ales cu
independenţa de stat, dar am pierdut Basarabia. în urma alianţei cu Germania nazistă
şi Italia fascistă din 1940, ni s-au „garantat” graniţele, dar ni s-a răpit Transilvania
de nord-vest. De când a intrat în N.A.T.O., în 1999, Ungaria nu a făcut altceva decât
să ponegrească România şi să depună plângeri împotriva ei. Rămâne de văzut ce
ne va da şi mai ales ce ne va lua N.A.T.O. după ce s-a legiferat, iată, de câțiva ani
buni, admiterea României. Deocamdată, ne-am ales cu baze militare americane, cu
înstrăinarea resurselor și cu distrugerea economiei naționale.
Considerăm că principalelor puteri occidentale (în special Franţei şi Marii
Britanii) nu le poate scăpa atenţiei rolul pe care îl joacă Ungaria şi Austria, patronate
de Germania, în alimentarea fenomenelor naţionaliste şi revizioniste din Europa de
Est şi din Balcani. S.U.A. au de câştigat de pe urma fenomenelor naţionaliste din
Europa, în totalitatea lor, deoarece, în timp, acestea întârzie sau fac chiar imposibilă
o integrare europeană, în adevăratul sens al cuvântului.
Este clar, pentru oricare analist avizat, că integrarea economică, politică,
vamală, monetară a Uniunii Europene, lărgirea acesteia în 2004 cu 10 noi state
împreună cu crearea unor structuri militare proprii, nu slujesc intereselor strategice
ale S.U.A., nici în Europa şi nici în lume.
Având în vedere ansamblul manifestărilor naţionaliste din Europa, pericolele
pe care acestea le generează la adresa stabilităţii frontierelor naţionale, inclusiv
ale ţării noastre, considerăm că România ar putea întreprinde iniţiative politicodiplomatice atât pe plan local cu vecinii, cât şi pe plan general-european, cu privire
la necesitatea imperioasă a respectării frontierelor stabilite după cel de-al Doilea
Război Mondial, mai ales în calitatea de membră în N.A.T.O., atâta timp cât această
alianţă va mai exista.
În Consiliul Europei, în N.A.T.O., în cadrul O.S.C.E., la O.N.U., România
trebuie să combată orice tendinţe de modificare a frontierelor stabilite în Europa după
cel de-al Doilea Război Mondial. Apreciem că ar fi înţelept ca, la marile probleme
naţionale din fosta U.R.S.S., să nu se mai adauge şi cele din centrul Europei şi din
Balcani. De aici decurge atenţia deosebită asupra modului de abordare a relaţiilor
cu Republica Moldova şi a problemei Bucovinei de Nord. Este în interesul naţional
actual şi de viitor ca, în nici o împrejurare, România să nu apară în postura de „ţară
revizionistă”.
Apare total nefirească folosirea cu orice prilej a tribunei Parlamentului
României de către unii oameni politici cu slabe cunoştinţe în domeniul istoriei, al
legilor echilibrului şi raportului de forţe, pentru a sensibiliza sentimente ce pot fi
folosite împotriva intereselor României. Patriotismul ieftin, rusofobia, îndemnul la
modificările de frontiere, aţâţările naţionaliste extremiste sunt manifestări care în
Europa de Vest au pierit cu 40-50 de ani în urmă.
Este cert că Europa, până la agresiunea aeriană a N.A.T.O. împotriva
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Iugoslaviei (Serbia şi Muntenegru) din 1999, s-a bucurat de cea mai lungă perioadă
de pace din ultimele douăzeci de secole ale existenţei sale, datorită, în primul rând,
faptului că frontierele tuturor statelor au fost respectate. Evident acest lucru s-a
produs în condiţiile prezenţei unor puternice şi dense structuri militare, atât vestice,
cât şi estice. Constatăm că, pe măsură ce structurile militare tradiţionale europene
se destramă, iar densitatea de forţe armate pe teatrele potenţiale de acţiuni militare
din Europa se reduce, se amplifică factorii de dezechilibru, mai ales cei ce se referă
la frontiere. De aceea, este necesar ca toate problemele cu caracter etnic şi naţional
să fie soluţionate în interiorul frontierelor recunoscute, cu respectarea strictă a
intangibilităţii acestora.
După intervenţia militară a N.A.T.O. din 1999 în Iugoslavia, la Washington
s-au făcut auzite voci care s-au pronunţat pentru luarea în discuţie a frontierelor din
Peninsula Balcanică.
În Germania există preocupări teoretice care încearcă să convingă popoarele
lumii de binefacerile redimensionării statelor. Astfel, profesorul Leopold Kohr,
în cartea „Prăbuşirea Naţiunilor”, cultivă ideea că „toate problemele lumii vor fi
rezolvate dacă statele vor fi divizate în stătuleţe mai mici”.
Numitul profesor neamţ, dărâmător de naţiuni, susţine cu cinism: „Ceea ce
este mic este minunat”. În cazul Iugoslaviei, formula „Kohr” a reuşit pe deplin. Ce
ar fi ca această formulă să se aplice nu numai ţărilor mici şi mijlocii, ci şi Germaniei,
pe care s-o dizolvăm în „landuri” independente şi suverane, precum şi Franţei,
Angliei, S.U.A. etc. Cât priveşte fosta U.R.S.S. se pare că formula „Kohr” a obţinut
succese deosebite.
Împotriva României se desfăşoară şi alte acţiuni care au ca obiectiv final nu
doar federalizarea, ci chiar dezmembrarea acesteia. Astfel, pentru a fi divizată în
„stătuleţe mici şi minunate” se lucrează sistematic şi cu o perseverenţă diabolică de
către Ungaria, sprijinită probabil de cercuri influente din alte state interesate.
Ungaria, prin agenturile sale bine organizate în ţările vecine (U.D.M. din
România, U.D.M. din Voivodina şi U.D.M. din Slovacia), cultivă în prezent ideea
autonomiei locale pe criterii etnice, ca o etapă intermediară a realipirii la graniţele
sale a teritoriilor „pierdute” prin Tratatele de la Versailles, după încheierea Primului
Război Mondial.
Pe plan intern, sunt cultivate idei autonomiste şi printre români. În opinia
revizioniştilor maghiari, Banatul, Bihorul, Maramureşul, Transilvania ar fi mult mai
„fericite” şi mai „integrate” în Europa, dacă s-ar constitui în entităţi autonome şi s-ar
„integra” cu entităţi teritoriale maghiare, peste capul Parlamentului şi Guvernului
României.
Pentru a ilustra cât de anacronic şi periculos este curentul autonomistiredentist promovat de U.D.M.R., precum şi cât de criminale sunt acţiunile care
vizează slăbirea organelor centrale ale puterii de stat, voi da câteva exemple:
- tentiativa statelor sudiste din S.U.A. de a se desprinde de federaţie în 1861
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şi care ar fi dus la dispariţia ca stat a Americii de Nord. Numai geniul lui Abraham
Lincoln şi un război civil de patru ani cu peste 600.000 de morţi şi răniţi au salvat
S.U.A. de la pieire;
- în 1974 în Iugoslavia a fost introdusă o nouă Constituţie. Aceasta a prevăzut
o mutaţie masivă a puterii şi atribuţiilor de la organele centrale federale, până atunci
puternice, către cele şase republici. Ce s-a întâmplat în Iugoslavia în ultimii 13 ani
se ştie. Constituţia din 1974 a constituit în fapt piatra funerară a Iugoslaviei ca stat
unitar. Oare U.D.M.R. şi aliaţii lor politici de etnie română, de ce vor să modifice
Constituţia?;
- după tentativa de lovitură de stat din august 1991, în U.R.S.S. s-a produs un
transfer aproape total de putere şi autoritate de la organele centrale ale statului către
republicile unionale. Rezultatul a fost dispariţia U.R.S.S. de pe harta lumii până la
sfârşitul anului 1991. Drumul către o nouă entitate statală sub formula Comunităţii
Statelor Independente va fi enorm de greu şi costisitor, dacă se va ajunge vreodată
acolo.
O altă teorie potrivit căreia România ar putea fi divizată în viitor, este cea cu
privire la ciocnirea civilizaţiilor (teorie lansată de Samuel P. Huntington în studiul
„Clash of Civilization…”, Foreign Affairs, Summer 1993, pp. 22-49). Autorul acestei
teorii lansează ipoteza că, în viitor, sursa potenţială de conflict în lumea post-Război
Rece nu va fi în principal ideologică sau economică. Marile diviziuni între oameni
şi sursa dominantă de conflict vor fi culturale.
Statele naţionale vor continua să rămână cei mai puternici actori în relaţiile
internaţionale, dar principalele conflicte se vor ivi între naţiuni şi grupuri ale
diferitelor civilizaţii.
Prin civilizaţie, în concepţia autorului, se înţelege cea mai înaltă grupare
culturală de oameni, definită atât de elemente obiective, cum ar fi limba, obiceiurile,
istoria, religia, instituțiile, cât şi autoidentificarea subiectivă a oamenilor.
O civilizaţie poate include numeroase state naţionale, ca în cazul civilizaţiei
occidentale, a celei latino-americane, a civilizaţiei arabe sau doar unul, cum este
cazul civilizaţiei japoneze sal al celei sinice.
Liniile de ruptură între civilizaţii tind să înlocuiască frontierele politice şi
ideologice din epoca Războiului Rece.
Pe măsură ce divizarea ideologică a Europei a dispărut este de părere S.
P. Huntington, divizarea culturală între creştinătatea occidentală, pe de o parte,
şi creştinătatea ortodoxă şi islam pe de altă parte, a reapărut. Analizând din acest
punct de vedere războiul civil din fosta Iugoslavie, teoria ciocnirii între civilizaţii
pare să aibă un sens. La fel și în cazul invaziei din Irak.
Teoria „ciocnirii civilizațiilor” a câştigat mult în credibilitate mai ales după
devastatoarele lovituri teroriste suportate de către S.U.A. la 11 septembrie 2001.
Din octombrie 2001, odată cu atacarea Afganistanului, S.U.A. s-au angajat într-un
război global împotriva terorismului care se sprijină cu precădere pe lumea islamică.

150

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
A urmat, cum bine se știe, primăvara arabă și atacarea Siriei…
Această teorie a ciocnirii civilizaţiilor împarte Europa în două, potrivit
unei linii de demarcaţie ce reprezintă frontiera estică a creştinătăţii occidentale la
nivelul anului 1500, când, în urma Sinodului de la Florenţa (1499), catolicismul şi
ortodoxismul s-au separat irevocabil.
Această linie trece de-a lungul frontierei dintre Rusia şi Finlanda şi ţările
baltice, traversează Belarus şi Ucraina, separând cea mai mare parte a catolicilor din
vestul Ucrainei de estul ortodox, deviază spre vest, separând Transilvania de restul
României, apoi trece prin fosta Iugoslavie, aproape exact de-a lungul liniei ce separă
în prezent Croaţia şi Slovenia, ambele catolice, de restul Iugoslaviei.
Nimeni nu neagă existenţa unor deosebiri între Estul şi Vestul Europei, dar
încercarea de a teoretiza şi absolutiza divizarea acestui continent după criterii
culturale, ni se pare tendenţioasă. Dimpotrivă, dominant pentru epoca post-Război
Rece este procesul de integrare a Europei. Acesta, atât pe plan N.A.T.O., ca
expresie a intereselor S.U.A., cât mai ales sub egida Uniunii Europene, ca expresie
a desprinderii şi îndepărtării sale tot mai evidente de hegemonia politico-militară
americană.
În raporturile sale cu România, cel puţin în primii ani ai epocii post-Război
Rece, Ungaria, prin intermediul U.D.M.R., a pedalat puternic pe aspectele culturale,
vizând slăbirea generală a statului nostru.
Este simplu de înţeles că toate acţiunile care urmăresc slăbirea organelor
puterii centrale în România, a instituţiei prezidenţiale, a guvernului şi parlamentului,
a organelor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, inclusiv a serviciilor de
informații, pregătesc condiţii propice pentru dezmembrarea României.
Pentru etapa istorică critică pe care o parcurge, România va trebui, în primul
rând, să-şi făurească o economie modernă, puternică şi prosperă. Aceasta presupune
existenţa unei strategii economice adecvate. În ultimii 25 de ani, acest lucru nu s-a
realizat. Puterea economică ridicată va putea constitui suportul unei concepţii de
securitate naţională realistă. În ultimele decenii, acest lucru nu s-a realizat.
Un alt motiv de îngrijorare în plan politic, pentru analiştii politici nepartizani,
îl constituie discordanța dintre mesajul politic oficial ce emană de la principalele
centre de putere ale lumii şi politica reală, subterană, purtată după metode clasice.
Astfel, în mod oficial, atât în Est, cât şi în Vest, se vorbeşte despre încetarea
Războiului Rece, înlocuirea confruntării cu parteneriatul şi colaborarea, se propagă
idei integraţioniste, împotriva discriminărilor etc.
În realitate, lucrurile nu stau tocmai aşa. Viziunea lui Vaclav Havel, atât de mult
elevat de Occident, după care „Europa Centrală are ocazia unică de a se apropia de
Europa de Vest – opulentă –, nu ca un dizident sărman, nu ca un prizonier amnistiat,
fără speranţă, ci ca cineva ce aduce ceva cu sine şi anume: stimulente spirituale
şi morale, iniţiative curajoase de pace, potenţial creativ neutilizat, etosul libertăţii
recent dobândite şi inspiraţie pentru decizii îndrăzneţe şi suple” nu s-a adeverit.
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Deziluziile faţă de Occident nu au întârziat să apară, iar pe acest fond revenirea
la putere a fostelor partide comuniste trecute prin purgatoriul reformării nu mai
surprinde pe nimeni.
Comportarea S.U.A. şi a aliaţilor săi occidentali faţă de Federaţia Rusă, care
a suferit pierderi enorme în Europa Centrală şi de Est este în mare măsură identică
cu cea a puterilor învingătoare în războiul Crimeii din 1854-1856, adică obţinerea
de avantaje maxime.
De altfel, întreaga politică externă a S.U.A. din ultimii treisprezece ani s-a
derulat sub dictonul „Să luăm cât mai mult atâta timp cât Rusia este slabă”. Rusia a
revenit la frontierele sale din secolul XVIII de pe timpul lui Petru cel Mare, pierzând
cam tot ce a cucerit în ultimii două sute de ani.
Zbigniew Brzezinski, fost consilier pentru probleme de securitate şi consultant
permanent al administraţiei americane, este de părere că S.U.A. trebuie să urmărească
realizarea în spaţiul fostei U.R.S.S. a „pluralismului geopolitic”, adică încurajarea
şi sprijinirea fenomenelor de dezmembrare, de fragmentare, după criterii naţionale
şi etnice.
„Pluralismul geopolitic” este recomandat numai pentru spaţiul ex-sovietic, nu
şi pentru Europa Occidentală, unde integrarea a devenit o realitate ireversibilă sau
pentru spaţiul Mexic-S.U.A.-Canada care, prin Tratatul NAFTA (zona Comerţului
Liber Nord-Americană) s-a angajat tot pe coordonatele integrării.
Conflictul militar din Cecenia a constituit un moment de cotitură în atitudinea
Moscovei faţă de fenomenele separatiste, atât din Federaţia Rusă, cât şi din fostele
republici unionale.
Dacă revolta cecenilor ar fi reuşit, aceasta ar fi putut însemna declanşarea
unor reacţii în lanţ în întreaga Federaţie Rusă, ceea ce ar fi putut conduce la
dezmembrarea acesteia, aşa cum revolta sârbilor, în 1914, a cauzat dezmembrarea în
final a Imperiului Austro-Ungar.
Se pare că, în Cecenia, s-a ajuns la un asemenea nivel de periculozitate pentru
coeziunea internă a Rusiei, peste care nu se mai putea trece. Se poate aprecia că
„soluţia cecenă” a creat un precedent periculos pentru alte mişcări separatiste, dar şi
pentru echilibrul politic european.

Dezarmarea Estului, înarmarea Vestului
Semnat în luna noiembrie 1990, de către 22 de state, respectiv cele 16 ţări
membre N.A.T.O. şi cele 6 ţări membre ale Tratatului de la Varşovia, Tratatul C.F.E.
s-ar fi putut constitui într-un prim şi mare act internaţional, menit să coboare plafonul
general al înarmărilor convenţionale în Europa, o primă măsură de dezarmare
parţială a celor două blocuri militare după 45 de ani de la încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial.
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Evoluţia furtunoasă şi imprevizibilă a evenimentelor din Europa de Est şi
U.R.S.S. au făcut ca acesta să fie ultimul mare document internaţional, semnat până
la dispariţia lor de pe scena Europei.
În esenţă, Tratatul C.F.E. impunea plafoane egale pentru armatele statelor
membre N.A.T.O. şi cele ale Tratatului de la Varşovia, în ce priveşte un număr de
cinci categorii de armamente, considerate absolut indispensabile pentru operaţiunile
militare ofensive.
Astfel, în urma unor reduceri neproporţionale, plecându-se de la recunoașterea
superiorității în forţe convenționale a Tratatului de la Varşovia, cele două blocuri
militare au convenit să aibă fiecare câte 20.000 tancuri mijlocii, 30.000 vehicule
blindate de luptă (transportoare blindate şi maşini de luptă ale infanteriei), 20.000
piese de artilerie (de la calibrul de 100 mm în sus), 6.800 avioane de luptă, 2.000 de
elicoptere de atac.
Aceste plafoane erau prevăzute a se aplica însă nu Alianţei în bloc, ci fiecărei
ţări în parte, după criterii ce i-au avantajat pe unii şi dezavantajat pe alţii. Aşa cum
se poate vedea din tabelele centralizatoare, România a fost dezavantajată pe toate
planurile, în raport cu vecinii săi, mai ales cu Ungaria şi Bulgaria.
În anul 1991, survin dizolvarea Tratatului de la Varşovia şi prăbuşirea
U.R.S.S., dar Tratatul C.F.E. rămâne în vigoare.
Uriaşa armată sovietică, retrasă din Europa în interiorul fostei U.R.S.S. a
fost „împărţită” împreună cu zestrea sa în armamente convenţionale, între fostele
republici unionale. Federaţia Rusă şi Ucraina au luat partea cea mai mare şi mai
bine înzestrată.
În noile condiţii, nimeni nu mai ştie unde sunt miile de tancuri, de maşini
blindate şi de artilerie, pentru a verifica ce s-a distrus şi ce nu.
Pentru a-şi asigura o rezervă strategică intangibilă, care să nu intre sub
incidenţa Tratatului C.F.E. sau O.S.C.E., în perioada 1990-1991, fosta U.R.S.S. a
transferat la est de Munţii Urali, un număr de 21.000 de tancuri şi 21.000 de piese
de artilerie grea, cu care se pot constitui la nevoie peste 50 de divizii de tancuri sau
peste 70 de divizii mecanizate.
Nici un tratat internaţional şi nici o instituţie europeană de securitate la care
Federaţia Rusă este parte nu are dreptul de a efectua inspecţii sau controale dincolo
de Urali.
Chiar dacă punerea în ordine de bătaie a acestor uriaşe forţe de uscat ar
necesita de la şase luni până la un an, acestea reprezintă un mare pericol pentru toate
statele Europei, implicit pentru România.
Plafoanele stabilite prin Tratatului C.F.E. rămân valabile doar pentru Alianţa
N.A.T.O. în ce priveşţe fostele state membre ale Tratatului de la Varşovia, cât şi
fostele republici unionale, acestea nu mai pot fi luate în calcul în grup, ca alianţă
militară bine definită, deoarece nu mai există.
Tabelele centralizatoare pe care le încorporăm, elaborate în baza Tratatului
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

153

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
C.F.E. sunt edificatoare pentru cei interesaţi, în sensul că pun în lumină disponibilităţile
la principalele categorii de arme convenţionale ale tuturor statelor europene, chiar
dacă o parte din acestea au fost trecute în conservare.
În general, cele şase state foste membre ale Tratatului de la Varşovia, dispuneau
în Europa anului 1988 de cel puţin 210.166 arme din categoria celor prevăzute în
Acordul C.F.E. din care, după aplicare, vor rămâne cel mult 78.800. Astfel, se va
ajunge la o reducere globală de 131.366 mijloace de luptă din dotarea ţărilor foste
membre ale Pactului de la Varşovia şi nu doar de 33.168, cât prevede în mod oficial
Tratatul.
Pe această bază s-a realizat o dezarmare unilaterală a Europei de Est.
Impactul Tratatului C.F.E. pe ţări şi categorii:
Vehicule
Tancuri blindate de
luptă

Artilerie

Aviaţie

Elicoptere

Total

N.A.T.O. Belgia
-nov. 1990

359

1 381

376

191

0

2 307

-după C.F.E.

334

1 099

320

232

46

2 031

Canada -nov.
1990

77

277

38

45

12

449

-după C.F.E.

77

277

38

90

13

495

Danemarca
-nov. 1990

419

316

553

106

3

1 397

-după C.F.E.

353

316

553

106

12

1 340

Franţa -nov.
1990

1 343

4 177

1 360

699

418

7 997

-după C.F.E.

1 306

3 820

1 292

800

352

7 570

Germania -nov.
4 726
1990

3 103

2 462

626

206

11 123

-după C.F.E.

4 166

3 446

2 705

900

306

11 523

Grecia -nov.
1990

1 879

1 641

1 908

469

0

5 897

-după C.F.E.

1 735

2 534

1 878

650

19

6 815
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Tancuri
Italia
-nov. 1990
după C.F.E.
Olanda -nov.
1990
-după C.F.E.
Norvegia -nov.
1990
-după C.F.E.
Portugalia -nov.
1990
-după C.F.E.
Spania -nov.
1990
-după C.F.E.
Turcia -nov.
1990
-după C.F.E.
Marea
Britanie
-nov. 1990
-după C.F.E.
S.U.A. -nov.
1990
-după C.F.E.
Fostul Pact de
la Varşovia
Bulgaria -nov.
1990
-după C.F.E.
Cehoslovacia
-nov. 1990
-după C.F.E.
Ungaria -nov.
1990
-după C.F.E,
Polonia -nov.
1990
-după C.F.E.
România -nov.
1990
-după C.F.E.
Fosta URSS
-nov. 1990
-după C.F.E.

Vehicule
blindate

Artilerie

Aviaţie

Elicoptere Total

1 246

3 958

2 144

577

168

8 093

1 348

3 339

1 955

650

142

7 434

913

1 467

837

196

91

3 504

743

1 080

607

230

69

2 729

205

146

531

90

0

972

170

225

527

100

0

1 022

146

244

343

96

0

829

300

430

450

160

26

1 366

854

1 256

1 373

242

28

3 754

794

1 588

1 310

310

71

4 073

2 823

1 502

3 442

449

43

8 216

2 795

3 120

3 523

750

0

10 231

1 198

3 193

636

842

368

6 237

1 015

3 176

636

900

384

6 111

5 904

5 747

2 601

704

279

15 235

4 006

5 372

2 492

784

518

13 172

2 145

2 204

2 116

243

44

6 752

1 475

2 000

1 750

235

67

5 527

1 797

2 538

1 566

348

56

6 305

1 435

2 050

1 150

345

75

5 055

1 345

1 720

1 047

110

39

4 261

835

1 700

840

180

108

3 663

2 850

2 377

2 300

551

29

8 107

1 730

2 150

1 610

460

130

6 080

2 851

3 102

3 789

505

13

10 260

1 375

2 100

1 475

430

120

5 500

21 658

31 615

15 018

6 611

1 481

76 383

13 150

20 000

13 175

5 150

1 500

52 975
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Prin Tratatul C.F.E. şi voinţa politică a fostelor state membre ale Tratatului de
la Varşovia de a fi admise în N.A.T.O., s-au spulberat atât echilibrul general militar
existent în Europa, până în 1990, cât şi ideea care a stat la baza semnării acestui
tratat. Partea care a suferit dezavantaje strategice imense în urma acestor evoluţii
este Federaţia Rusă, ca moştenitoare legală a fostei U.R.S.S. Forţele convenţionale
ale Rusiei reprezintă doar o pătrime din cele ale fostei U.R.S.S.
Faţă de noul raport de forţe convenţionale existent pe continent, absolut în favoarea
Occidentului, reacţia Federaţiei Ruse s-a oglindit în noua doctrină militară a
Kremlinului care, pentru prima dată după 45 de ani, pune pe primul plan armamentul
nuclear şi declară că Rusia va fi prima care va recurge la folosirea acestuia, în cazul
când ar fi atacată.
Lumea occidentală, la rândul ei, este conştientă de faptul că, în ciuda dispariţiei
U.R.S.S., instrumentele de putere ale Federaţiei Ruse, exprimate în mijloace nucleare
au rămas la fel de periculoase. Rusia îşi menţine capacitatea de a provoca distrugeri
catastrofale S.U.A., Europei Occidentale şi Japoniei, fapt pentru care nici interesele
şi nici influența acesteia nu pot fi neglijate. Dimpotrivă, în noul context generat de
războiul împotriva terorismului începând din mai 2002, Rusia a devenit partener cu
drepturi egale al N.A.T.O. şi aliată de facto a S.U.A.
După semnarea şi impunerea prevederilor Tratatului de Reducere a Forţelor
Convenţionale din Europa, fără precedent în istori, S.U.A., rămasă în postura de unica
super- putere globală a continuat, de una singură, cursa înarmărilor. De data aceasta
nu în plan numeric, ci în plan calitativ, cu urmări dezastruoase pentru echilibrul de
forţe în Europa şi în lume.
Cheltuielile militare ale S.U.A. în miliarde de dolari (după Anual Report to the
President and the Congres. Donald H.Rumsfeld Secretary of Defense - 2002):

1990
292,999

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

258,583 278,595 290,534 309,948 329,878 378,624 480

In ultimele decenii, cheltuielile militare anuale ale S.U.A. au fost mai mari
decât suma cheltuielilor militare ale tuturor celorlalte mari state ale lumii – respectiv
Japonia, China, Rusia, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Canada –, luate la un
loc. Niciodată în istorie nu a existat în lume un singur stat a cărei supremaţie militară
în raport cu celelalte state să atingă asemenea proporţii. În 2015, spre exemplu,
cheltuielile militare ale S.U.A au fost de 780 miliarde dolari. Teoreticienii militari
americani nu se mai mulţumesc să califice S.U.A. drept o super-putere, ci o „hiperputere” mondială.
Procesul de „globalizare” despre care se vorbeşte tot mai frecvent este în
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realitate dorinţa S.U.A. de a transpune în avantaje economice, politice şi culturale,
supremaţia militaro-americană. În lipsa oricărui adversar redutabil, de tipul fostei
U.R.S.S., Washingtonul este convins că S.U.A. ar putea domina lumea cel puţin 3040 de ani ai secolului XXI.
Principala dimensiune a procesului de „globalizare” o constituie diminuarea
rolului statelor naţionale în favoarea companiilor transnaţionale, desigur a celor
americane. Caracterul nedemocratic al acestei dimensiuni este evident. În cadrul
aceluiaşi proces, Washingtonul vizează universalizarea „valorilor” societăţii
americane, singurele valabile, situate „de partea corectă a istoriei”. Cam tot aşa se
„gândea” şi la Berlin, după instaurarea regimului nazist. Şi Germania celui de-al
treilea Reich şi Statele Unite ale Americii din zilele noastre au ca trăsătură comună
pretenţia la „unicitate”. Germania, pe fondul teoriei rasei superioare unice, S.U.A.
pe fondul „drepturilor omului”, ale „societăţii deschise” şi „liberei iniţiative”, în
interpretare americană tot unică. În timp ce îşi arogă dreptul la suveranitate absolută,
Washingtonul neagă acest drept celorlalte naţiuni ale lumii.
„Drepturile omului prevalează în raport cu suveranitatea naţională” susţin
teoreticienii americani. În baza acestei teze pentru apărarea drepturilor omului
(probabil „homo americanus”), S.U.A. îşi arogă dreptul de a interveni în treburile
interne ale altor state, inclusiv cu forţa militară.
Tot supremaţia militară colosală de care dispune stă la baza pretenţiei S.U.A.
de „a conduce lumea” şi de a fi „garantul noii ordini politice” post-Război Rece.
Din nefericire pentru omenire, o asemenea ordine încă nu există. Imensa majoritate
a statelor lumii, mai puţin Marea Britanie, Australia, Canada şi Noua Zeelandă, nu-i
recunosc S.U.A. dreptul de a conduce lumea pe care singură şi l-a asumat.
Globalizarea, ca fenomen al secolului XXI, se produce mai ales în plan
economic, dar esenţa acestuia, precum şi şansele de a putea fi controlat şi dirijat sunt
încă departe de a fi elucidate.
Cea mai pregnantă şi mai simţită dimensiune a „globalizării” este în domeniul
telecomunicaţiilor. Telefonia celulară, reţelele internet, capacitatea mijloacelor
media de a transmite aproape instantaneu ştirile la scară globală au schimbat profund
modul cum oamenii interacţionează.
De o imensă importanţă este globalizarea pieţei, dar nu pentru toată lumea.
De pe urma acestui fapt, cei bogaţi se îmbogăţesc şi mai mult, iar cei săraci sărăcesc
și mai mult.
„Globalizarea” dominată de către S.U.A. şi principalii săi aliaţi vizează,
printre altele, şi standardizarea culturii, după criterii americane şi occidentale.
Acest lucru constituie un imens pericol pentru culturile şi religiile marii majorităţi a
naţiunilor lumii şi generează rezistenţă.
Una din cauzele amplificării terorismului internaţional este „globalizarea”, iar
S.U.A., principala promotoare a acestui proces, a devenit ţinta principală a acestui
terorism, devenit „super-terorism” sau „terorism catastrofic” după evenimentele de
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la 11 septembrie 2001.
Bazându-se pe puterea sa militară fără egal în lume, guvernanţii de la
Washington au devenit tot mai mult adepţii unei politici externe unilaterale. În
acţiunile sale globaliste, S.U.A. a făcut dovada că poate ignora orice normă de drept
internaţional, orice organizație internaţională, inclusiv Carta O.N.U. şi Consiliul de
Securitate. Cel mai pregnant – acest comportament al S.U.A. – s-a manifestat în
Balcani, în contextul războiului de agresiune purtat sub egida N.A.T.O. împotriva
Iugoslaviei (Serbia şi Muntenegru) din primăvara anului 1999, asupra căruia s-a
aşternut o tăcere de mormânt.
După izbucnirea crizei iugoslave în 1991, Peninsula Balcanică a devenit
principala zonă a confruntărilor de interese dintre S.U.A. (sub paravanul N.A.T.O.),
Uniunea Europeană şi Federaţiei Ruse, ca parte a luptei crâncene ce se desfăşoară
pentru reîmpăţirea sferelor de influenţă după prăbuşirea în ruine a ordinii stabilite
la Yalta şi Potsdam în anul 1945. De rezultatul bătăliilor din Balcani, va depinde, în
mare măsură, succesul sau eşecul integrării Europei.
S.U.A., care controlează toate poziţiile cheie ale alianţei, s-a folosit de
N.A.T.O., atât pe plan politic, pentru a seduce fostele state socialiste din Europa
să adere la această organizaţie, cât şi pentru acţiuni militare directe, cum a fost
cazul în Peninsula Balcanică. Între 1995-1999, prin acţiuni directe de război, purtate
în proporţie de peste 85 la sută de către S.U.A., în numele N.A.T.O., BosniaHerţegovina, Kosovo şi Macedonia au fost transformate în protectorate militare
ale N.A.T.O.. Prezenţa şi influenţa N.A.T.O. (adică a S.U.A.) în Balcani a fost
amplificată de admiterea în această alianţă, la 21 noiembrie 2002 pe timpul reuniunii
de la Praga, a Bulgariei, României şi Sloveniei.
Albania este şi ea tot un protectorat militar american. Toate acestea ne dau
imaginea rolului jucat de N.A.T.O. în Peninsula Balcanică, cea mai săracă, dar şi cea
mai periculoasă zonă a Europei şi chiar a lumii, din punctul de vedere al potenţialului
de instabilitate şi conflicte pe care îl înmagazinează. Intervenţia politică şi militară
a S.U.A. şi N.A.T.O. în Balcani nu a soluţionat nici una din problemele grave care
trenează în această parte a Europei de secole şi nici nu le va soluţiona.
N.A.T.O. este o alianţă militară desuetă, depășită de istorie. În cadrul N.A.T.O.,
sub presiunile S.U.A. se continuă gândirea şi practicile epocii Războiului Rece.
A vorbi de încetarea Războiului Rece, fără desfiinţarea N.A.T.O., este ca
şi cum s-ar fi vorbi despre democratizarea Germaniei postbelice fără desfiinţarea
partidului nazist.
Cu toate eforturile extraordinare depuse de către S.U.A. pentru a preveni
acest lucru, între 1991-2002 N.A.T.O. a cunoscut un proces continuu de slăbire şi
degradare.
Încă din anul 1992, Jeffrey Simon, cercetător ştiinţific principal la Institutul
pentru Studii Strategice Naţionale al Universităţii pentru Apărare din Washington,
într-un studiu intitulat „Trecutul Europei, viitorul Europei”, aprecia că „Organizaţia
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Tratatului Atlanticului de Nord va deveni tot mai irelevantă, iar în final chiar va
dispărea”.
În anul 1993, Hans Arnold, ambasador, fost reprezentant permanent al
Germaniei la Organizaţia Naţiunilor Unite, în studiul intitulat „Eroarea N.A.T.O.”
apărut în „Der Spiegel” nr. 38 din 20 septembrie, afirma: „N.A.T.O. şi-a îndeplinit
misiunea pentru care a fost constituit în 1949 din iniţiativa S.U.A.. Marea explozie
politică mondială care între 1989 şi 1991 a destrămat toate premisele existenţei
N.A.T.O.”
În luna decembrie 1995, John Linder, senator american de Georgia, a declarat
ferm în faţa Senatului S.U.A.: „Este timpul să recunoaştem că N.A.T.O. a expirat
în 1989. A sosit momentul să-i facem o înmormântare decentă, cu toate onorurile
militare”.
În cursul anului 1995, cu ocazia unui seminar internaţional consacrat
N.A.T.O., organizat la Bucureşti de către Ministerul Apărării Naţionale, am purtat
o amplă discuţie cu Michael Alexander, reprezentantul permanent al Marii Britanii
la Consiliul N.A.T.O. de la Bruxelles, care era moderator al acestui seminar. Cu
acest prilej, i-am oferit demnitarului englez cartea mea ”N.A.T.O. globalizare sau
dispariţie?” tocmai ieşită de sub tipar.
M. Alexander s-a arătat entuziasmat de semnificaţia titlului cărţii, subliniind
ideea că „dacă nu va ieşi din spaţiul său de responsabilitate juridică stabilit prin
Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 şi nu-şi va asuma noi misiuni la scară
globală, N.A.T.O. va dispărea”.
În context M. Alexander mi-a relatat că, în anul 1991, N.A.T.O. era pe punctul
de a se dizolva. „Stăteam cu geamantanele pe culoarele sediului de la Bruxelles, gata
de plecare” mi-a spus, cu un umor tipic englezesc, reprezentantul Marii Britanii.
În continuare, M. Alexander a subliniat că, în perioada respectivă, continuarea
existenţei N.A.T.O. a fost legată de războiul din Golful Persic. „Ar trebui să-i
mulţumim lui Saddam Hussein că nu am plecat acasă” mi-a spus râzând domnul M.
Alexander. Tot domnia sa a afirmat că izbucnirea războiului civil din fosta Iugoslavie
a constituit o mare gură de oxigen care a prelungit existenţa N.A.T.O.. În timp, toate
acestea s-au erodat, iar după agresiunea aeriană împotriva Iugoslaviei (Serbia şi
Muntenegru) pe timpul căreia Europa s-a aflat în paradoxala situaţie de a servi drept
bază militară americană pentru acţiuni de război împotriva ei înşeşi, perspectivele
N.A.T.O. au devenit şi mai sumbre. Au intervenit cumplitele evenimente teroriste de
la 11 septembrie 2001, în urma cărora S.U.A. au înregistrat pierderi mai mari decât
în toate războaiele pe care le-a purtat în întreaga lor existenţă, cel puţin sub raport
economico-financiar. Aceste pierderi, acumulate în timp, sunt estimate la circa trei
trilioane de dolari (trei mii de miliarde).
Administraţia de la Washinton consideră aceste pierderi drept „pierderi
de război”, iar S.U.A. se consideră în stare permanentă de război cu „terorismul
internaţional”. Profitând de această stare, S.U.A. a exercitat imense presiuni asupra
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aliaţilor săi occidentali pentru ca N.A.T.O. să devină o organizaţie militară cu
vocaţie globală şi să se angajeze în războiul împotriva terorismului sub conducerea
S.U.A. Această încercare a eşuat. În afara „lărgirii viguroase” a N.A.T.O. cu grupul
celor şapte state foste comuniste în 2002 la Praga, S.U.A. nu au înregistrat nici un alt
succes. De altfel, la Praga, potrivit aprecierilor marii majorităţi a analiştilor politicomilitari, N.A.T.O., ca organizaţie militară aşa cum a fost aceasta timp de cincizeci
de ani, a încetat să mai existe. Noul N.A.T.O. aşa-zisul „N.A.T.O. transformat” nu
este altceva decât o asociere de naţiuni din cadrul căreia Statele Unite îşi vor recruta
sprijinitori pentru diferite misiuni ad-hoc. Potrivit noii doctrine a Pentagonului
atribuită lui Donald Rumsfeld „Misiunea este cea care determină alianța şi nu
invers”, Uniunea Europeană se îndepărtează tot mai mult de politica războinică a
Washingtonului. Se poate afirma că, în afară de Marea Britanie, Europa se află la
antipod faţă de S.U.A., în timp ce administraţia G. W. Bush s-a străduit, la vremea
respectivă, să împingă lumea spre război (Irakul reprezintă doar o fază a acestuia),
Uniunea Europeană în frunte cu Franţa şi Germania, sprijinite de Rusia şi China,
depunând eforturi pentru a împiedica acest lucru.
La scară globală, superiorității militare americane i se opun noi concepţii şi
metode de ducere a războiului. Este vorba în primul rând de concepţia „războiului
asimetric”, care şi-a găsit o strălucită materializare în acţiunile militare purtate cu o
uluitoare demnitate şi curaj de către naţiunea sârbă împotriva agresiunii S.U.A. şi
N.A.T.O. din perioada martie-iunie 1999 și de către irakieni în perioada 2003-2006.
Loviturile teroriste de la 11 septembrie 2001 împotriva celor mai valoroase
obiective strategice de pe teritoriul S.U.A., pe timpul cărora combatanţii islamici
au transformat patru avioane comerciale civile americane în devastatoare „rachete
de croazieră” se înscriu tot în contextul „războiului asimetric”. În legătură cu cele
petrecute pe teritoriul S.U.A. în septembrie 2001, reputatul om politic american
Gerry Hart a declarat: „S.U.A., cea mai mare putere militară a lumii, nu este pregătită
a se apăra în secolul XXI, când războiul este purtat de civili contra civililor, când
nu există limite în ceea ce priveşte alegerea obiectivelor, când părţile angajate în
conflict nu au nimic comun cu armata şi regulile militare”.
Un alt mare adevăr demonstrat de istorie este și acela că războaiele au
schimbat întotdeauna configurația lumii, dar niciodată aşa cum au dorit-o cei care
le-au declanșat.
In scrierea acestor rânduri, de un mare ajutor mi-au fost studiile elaborate de
către analişti politico-militari americani de la Institutul Cato din Washington, Ted
Galen Carpenter, Christopher Layne, James George Jatras, Doug Bandow, Gary
Despsey Stanley Kober, Michael Radu, John J.Mearsheimer şi Jonathan G.CIarke,
cărora, pe această cale doresc să le exprim recunoştinţa şi mulţumirile mele.
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ASCENSIUNEA PUTERII STRATEGICE
A TURCIEI MUSULMANE
ASCENSION DE LA PUISSANCE
STRATEGIQUE DE LA TURQUIE
MUSULMANE
Agata Mihaela POPESCU
Gheorghe VĂDUVA
Rezumat
Marile puteri ale lumii cresc și descresc, descresc și cresc. În timp. Unele
revin la ceea ce au fost, urcând pe o spirală geopolitică și geostrategică parcă
prestabilită, altele nu mai reușesc să re-fie niciodată ce au fost. Fără îndoială,
Turcia face parte din primele. Chiar dacă ofensiva civilizației occidentale
împotriva civilizației islamice a atins cote generatoare de război, islamismul
– înțeles mai ales ca politică a unei civilizații și nu doar ca un sistem de
valori – redevine, pe zi ce trece, o putere planetară care contraatacă asimetric
și extrem de virulent. Și, în nici un caz, această ofensivă nu vizează Turcia.
Una dintre puterile-pivot ale islamismului de azi, ale musulmanismului de azi
este, bineînțeles, Turcia. Maieutica acestei puteri este strâns legată de două
dimensiuni geopolitice și geostrategice esențiale: creșterea și modernizarea
puterii militare și reconstrucția, pe noi coordonate, a strălucirii imperiale de
odinioară. Aceste dimensiuni sunt strâns legate de cele două mări: Marea
Neagră și Marea Mediterană.
Cuvinte-cheie: creștere a puterii, dualism geopolitic, demnitate geostrategică
Résumé
Les grandes puissances du monde croissent et décroissent, décroissent
et croissent. En temps. Les unes reviennent à ce qu’elles auraient y été
autrefois, en montant sur un spirale géopolitique et géostratégique comme
si on l’a été établi en avant, les autres n’aient plus réussir être de nouveau
ce qu’elles t ont été. Sans doute, la Turquie fait partie de les primes. Même
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si l’offensive de la civilisation occidentale contre la civilisation islamique a
touché des cotes génératrice de guerre, l’islamisme – compris surtout comme
politique de la civilisation islamique et non plus comme système de valeurs –
revient, jour par jour, une puissance planétaire qui contre-attaque virulent.
Mais, sans doute, cette offensive ne vis pas la Turquie. L’une des puissancepivot de l’islamisme d’aujourd’hui, c’est bien sûr, la Turquie. La maïeutique
de cette puissance est étroitement lie de deux dimensions géopolitiques et
géostratégiques essentiales : la croissance et la modernisation de la puissance
militaire et la reconstruction, sur les nouvelles coordonnées, du scintillement
d’autrefois. Ces dimensions sont étroitement accrochées de toutes les deux
mers : la Mer Noire et la Mer Méditerrané.
Mots-clefs: croissance de la puissance; dualisme géopolitique, dignité
géostratégique

P

rocesul renașterii Turciei este unul deopotrivă dramatic și, credem noi,
foarte complicat. În anumite aspecte, poate fi chiar periculos. De la Imperiul
Otoman la Turcia democratică creată de Kemal Atatürk și, de la Turcia lui Atatürk
la Turcia lui Erdogan, drumul este, totuși, linear și ascendent, chiar dacă tensiunile
interne și problemele grave ale zonei sunt foarte complicate. Turcia nu a reculat
aproape niciodată în ultima sută de ani, ci, dimpotrivă, și-a reconstruit – și încă își
reconstruiește – tenace și temeinic un statut geopolitic bazat pe o forță interioară a
musulmanismului teribilă. Reculul din perioade kemaliană nu a fost altceva decât
un efort de asigurare a accesului Turciei la valorile civilizației occidentale și de
modernizare a Turciei.
a finele Primului Război Mondial, Turcia avea o populație cât a României,
o economie aproape distrusă și, probabil, un uriaș sentiment de frustrare,
cam ca al Germaniei după cel de-Al Doilea Război Mondial. Kemal Atatürk a scos
țara din acest sentiment și a determinat-o să-și reia demnitatea tradițională, într-un nou
context – cel al civilizației de tip occidental. În cvasitotalitatea lor, ofițerii importanți
din Armata Turcă, la care se adaugă o parte însemnată din intelectualitatea țării, șiau făcut și își fac studiile în Occident, aducând de acolo prospețime tehnologică,
informațională și cognitivă. Ca și Statele Unite după Războiul de Independență,
Turcia dezotomanizată avea totuși un ideal, cel al independenței și suveranității, cel
al refacerii, într-o nouă viziune, a demnității, onoarei și mândriei. Și, dincolo de
acesta, probabil, unul și mai puternic, mult mai puternic, un sentiment al renașterii,
al patriotismului.
Dar, așa cum bine se știe, nu există patriotism acolo unde nu există conștiința
istoriei, cea a valorilor ancestrale și cea a reînvierii gloriei strămoșilor. Dar patriotismul
nu este o chestiune de opinie, de alegere sau de oportunitate. Patriotismul este o
esență și, de aceea, el trebuie păstrat cu sfințenie în creuzetele intime ale sufletului.

L
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Este un fel de însuflețire a pământului strămoșilor, un fel de sacralitate a spațiului
umanizat.
Turcia dezotomanizată nu este nici pe departe o Turcie cumințită, o Turcie
învinsă, adusă la ordine de către civilizația occidentală, adică de către învingătorii
din cele două războaie mondiale. Turcia celor 85 de milioane de locuitori1, în
adâncurile ei, este o frământare uriașă, chiar dramatică, între turci și kurzi, dar și na
de tip frontalier. Turcia are probleme cu toți vecinii, așa cum au aproape toate țările
din Orientul Mijlociu.
Trecutul apasă puternic asupra Turciei, pe de o parte, ca urmare a efectelor
imperiale, otomane, care se regăsesc aproape în orice manual de istoria din țările
vecine și, pe de altă parte, ca creuzet geopolitic neliniștit, în care adversitățile de
odinioară nu se contopesc, nu se dizolvă în modernism, în uitare și în conciliere.
Turcia nu uită, dar nici vecinii Turciei nu uită, în pofida relațiilor în general bune care
se cultivă îndeosebi în Regiunea Mării Negre.
Turcia este autoare sau coautoare a numeroaselor inițiative la Marea neagră,
între care se situează și Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră,
înființată în 1991, participarea la Black Sea For și la numeroase alte activități foarte
importante pentru relațiile dintre statele din zonă.
Turcia are numeroase probleme de soluționat și este puțin probabil ca, într-un
timp rezonabil să găsească, să propună sau să impună soluții durabile. Enumerăm
doar câteva din aceste mari probleme care dau și vor da în continuare bătaie de cap
Turciei:
- problema kurdă;
- probleme ale vecinătății;
- problema apei (Turcia este singura țară din zonă care are resurse de apă
inepuizabile – peste 120.000 de lacuri cu apă dulce, dar a construit baraje pe Tigru
și Eufrat, creând probleme Câmpiei Mesopotamiei și tuturor localităților din aval) ;
- problema războiului din Siria și, legat de acesta, problema refugiaților sirieni;
- problema grecească;
- problema cipriotă;
- probleme ale comunităților turcești sau turcice și musulmane din Balcani,
din Caucaz, din Asia Centrală și chiar din Xinjiang, cea mai mare regiune din China,
locuită de o populație în majoritatea ei musulmană;
- problema implicării culturale a Turciei în arealul fostului Imperiu Otoman și
chiar în țările din fostele vecinătăți ale acestuia;
- probleme de esență geopolitică și geostrategică foarte importante pentru
redefinirea rolului Turciei în securitatea arealului euro-asiatic, mai ales în zona de
falie strategică Marea Neagră - Marea Baltică.
Desigur, problemele Turciei sunt mult mai numeroase, dar această țară reușește
să mențină totuși un echilibru destul de consistent în zonă, în pofida războaielor

1

Din punct de vedere demografic, unde este Turcia acum și unde este România?!
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devastatoare care au distrus Irakul, Afganistanul, Libia și, iată, acum și Siria,
țară vecină cu Turcia. Între ele, problema kurdă, îndeosebi cea generată de PKK,
problemă extrem de complexă, întrucât ea afectează nu numai Turcia, ci și Iranul,
Irakul, Siria și Caucazul. Populația de etnie kurdă se întinde pe teritoriile acestor
țări, fiind, în general grupată într-o zonă care cuprinde o parte din teritoriul țărilor
enumerate mai, sus, majoritatea fiind, bineînțeles, în Turcia. Chiar după Primul
Război Mondial, urma să se refacă, în general în limitele regiunilor locuite de kurzi,
vechiul Kurdistan, dar, împrejurările istorice au centrat efortul marilor puteri și pe
cel al comunității internaționale pe alte direcții, mai ales pe problemele palestinoisraeliene și libaneze), iar această chestiune a fost lăsată de o parte. Kurzii sunt o
populație destul de numeroasă, în jur de 21 de milioane (după unele surse chiar
mai mult) și militează intens, atât pe căi legale și prin mijloace diplomatice, cât și
prin metode asimetrice, îndeobște teroriste, pentru realizarea Kurdistanului. Kurzii
din Irak, spre exemplu, au reușit autonomizarea regiunii lor, ceea ce pentru Turcia
reprezintă deja o mare problemă (fapt pentru care a și atacat de nenumărate opri
formațiuni înarmate ale PKK care au trecut zona irakiană), dar a refuzat să facă parte
din coaliția de forțe care a atacat Irakul și, în timpul războiului coaliției condusă de
SUA, nu a permis folosirea teritoriului turcesc pentru declanșarea unei ofensive a
acesteia împotriva forțelor irakiene ale lui Saddam Hussein.
În momentul de față, kurzii din Irak, cei din Siria și cei veniți din alte regiuni
au avut, până la intervenția aviației Rusiei, dar și după aceea, unul dintre cele mai
mari succese împotriva Statului Islamic. În atacarea pozițiilor Statului Islamic de
către coaliția condusă de SUA, kurzii au fost cei mai buni aliați ai americanilor,
înregistrând succese importante în acțiunile terestre împotriva S.I. Dându-și seama că
pierde teren în conflictul din Siria (deși în Turcia există cea mai mare comunitate de
refugiați sirieni) și pentru securizarea unei porțiuni importante din frontiera cu Siria,
Turcia a declanșat o ofensivă terestră, lovind deopotrivă forțele Statului Islamic din
regine, dar și pe cele ale kurzilor.
Această ofensivă este importantă nu doar pentru situația din Siria (Erdogan nu
este un susținător al forțelor guvernamentale siriene), ci și pentru a compensa cumva
efectele destul de negative ale eșecului loviturii militare recente din Turcia (este
prima lovitură militară care eșuează). Nu știm dacă Erdogan urmărește, prin ofensiva
din Siria, să se pună bine cu americanii și, bineînțeles cu rușii, dar în mod sigur chiar
urmărește să controleze această regiune din Siria unde se află o importantă populație
turcică.
Desigur, kurzii acționează și vor acționa și în continuare, prin toate mijloacele
posibile, îndeosebi teroriste, împotriva guvernului de la Ankara, dar nesprijiniți
practic de nicio organizație internațională importantă și de nicio mare putere, e
greu de presupus că ei vor putea să pună probleme de interes strategic Turciei. Vor
produce însă suficiente stricăciuni care să legitimeze reacțiile în forță ale conducerii
de la Ankara.
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Problemele vecinătății sunt foarte importante pentru Turcia, dar este clar ca
bună ziua că vecinii Turciei nu vor fi, cel puțin pe termen previzibil, inamicii Turciei.
Deși nu se află în relații foarte bune cu aproape niciunul dintre vecinii săi, Turcia a
avut grijă să nu tensioneze în nici un fel aceste relații. Chiar dacă sabia sultanului și
cea șahului nu vor încăpea niciodată în aceeași teacă, așa cum se exprima metaforic
un fost atașat militar francez în această zonă, Ankara și Teheranul au rezolvat și
rezolvă amiabil o mulțime de probleme care țin nu doar de relațiile directe dintre
cele două țări, de fapt dintre cele două puteri zonale, ci și o mulțime de alte situații
care țin efectiv de geopolitica zonei, cu impact inclusiv asupra regiunii Mării Negre.
Erdogan nu-l sprijină pe Bashar al Assad, chiar dacă Iranul îl sprijină, dar aceste
deosebiri nu tensionează relațiile dintre Iran și Turcia, așa cum nu le tensionează nici
pe cele dintre Turcia și Rusia, în pofida incidentului din august 2016, cu doborârea
unui avion de bombardament Suhoi 24 de către Forțele Aeriene ale Turciei, când
acesta se întorcea dintr-o misiune de bombardare a unor elemente ale SI, pe motiv că
ar fi violat spațiul aerian turcesc.
În cele din urmă, Erdogan i-a dat telefon lui Putin, a spus că regretă incidentul,
iar Putin a revenit la gânduri mai bune în ceea ce privește relațiile cu Turcia,
avantajoase pentru ambele țări.
NATO este prezent în Marea Neagră, totalizând mai multe forțe navale decât cele
ale Rusiei, în timp ce Rusia intensifică exercițiile militare în zona comandamentului
strategic de Vest, în zona Mării Baltice (cu sediul la Petersburg) și de Sud (cu sediul
la Rostok pe Don), își modernizează în ritm foarte rapid toate cel patru flote (Flota
Mării Baltice, Flota Mării Negre, Flota Nordului și Flota Pacificului), toate forțele
strategice nucleare (unde deține supremația), toate forțele terestre și, mai ales, pe cele
aeriene.
Turcia este un membru NATO foarte prețios – a doua armată din Alianță ca
număr și valoare, după cea a Statelor Unite –, ceea ce spune foarte mult în legătură
cu ceea ce este Turcia azi, iar aliatul ei american are grijă să nu ofenseze în nici un
fel cel mai important aliat al său din NATO. Spunem „cel mai important”, pentru că
Turcia se află într-o zonă-cheie pentru controlul strategic al Eurasiei și îndeosebi al
faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică, dar și al zonei Marea Mediterană –
Marea Roșie – Golful Persic.
Statele Unite – care au interesul unui control global al zonelor de importanță
strategică majoră, între care se situează și arealul Rusia, China, India – sunt nevoite
să mențină relații de parteneriat strategic speciale cu Turcia, Japonia și Coreea de
Sud (toate aceste țări sunt în top zece al celor mai înarmate țări din lume) și, într-o
anumită măsură, chiar cu India (având în vedere că India și China, deși sunt țări care
fac parte din forumul BRICS, nu sunt în relații tocmai apropiate) pentru a realiza o
parțială îndiguire a zonei.
În Siria, se derulează un război pustiitor. Este un război chiar la frontierele
Turciei. Și Iranul, un alt mare vecin al Turciei, a fost la un pas de a fi atacat de Statele
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Unite sau de o coaliție de tipul celei care a atacat Irakul. Probabil că Turcia n-ar fi
făcut parte dintr-o astfel de coaliție. Turcia nu-și atacă vecinii. Dar, de aici nu rezultă
că problemele zonei ar fi mai puțin importante sau mai puțin periculoase.
La mijlocul lunii decembrie 2015, potrivit unui comunicat al Statului Major
turc. Efectivele armatei Turciei erau de 612.826 militari din care 358 de generali și
amirali. În diferite topuri, armata Turciei se află pe locul cinci, ca efective și mijloace
de luptă, fiind devansată doar de armatele Statelor Unite, Rusiei, Chinei și Indiei.
Vorbim deci de a cincea armată din lume.
Turcia a înțeles un lucru esențial, pe care, azi, unele țări refuză să-l ia în seamă,
sau, și mai rău, îl detestă: ca să exiști astăzi ca țară pe Terra, trebuie să fii foarte
puternic. Iar acest foarte puternic înseamnă nu doar resurse naturale, ci și creiere,
deci inteligență, cunoaștere la cel mai înalt nivel, tehnologie, economie puternică,
finanțe și, mai ales, o armată foarte puternică. Turcia a înțeles – așa cum conducerea
de la București nu înțelege sau refuză să înțeleagă – că esențială, pentru orice țară de
pe lumea aceasta, este apărarea națională, ultima creastă, ultima rezistență, înainte ca
totul să fie spulberat.
Chiar dacă nicio țară de pe mapamond – nici chiar Statele Unite, care au cea
mai puternică armată din lume – nu se mai poate apăra de una singură, mai exact de
una singură împotriva celor care ar putea să o atace concomitent, esența apărării este
puterea proprie, nu cea care ar putea să-i fie aglutinată. Apărarea colectivă (concept
cu care operează NATO), securitatea și apărarea comună (concept cu care operează
UE) nu sunt altceva decât modalități care operaționalizează apărarea națională, care
o fac viabilă, fiabilă și sustenabilă, dar nu o pot înlocui.
Pornind de aici și folosindu-se de conflictualitatea endogenă din zonă, Turcia
și-a construit una dintre cele mai instruite și mai performante armate din lume. Această
armată, chiar dacă nu va trage nici un foc de armă în războiul sau în războaiele lumii,
va asigura, fără îndoială, suportul de forță necesar ascensiunii Turciei la ceea ce a fost
ea cândva. Sau chiar mai sus.
Unul dintre arealele în care Turcia se va manifesta plenar, probabil, îl va
constitui, în pofida restricționărilor pe care le impune Convenția de la Montreux,
regiunea Mării Negre. De câțiva ani buni, Turcia desfășoară o adevărată „ofensivă
culturală” în zonă, deschizând școli și universități, canale de televiziune, readucând
în mentalul populațiilor de aici termeni, concepte, cuvinte și obiceiuri parcă uitate,
ca și cum cestea ar face parte din cultura imperială răspândită cândva în Carpați și în
Balcani de Istanbul.
Flota Turciei în Marea Neagră este cea admisă de tratate și convenții. Dar
faptul că Turcia este membră NATO face în așa fel încât, prin NATO, Turcia să fie
foarte puternică și în Marea pe care o controlează prin cele două strâmtori. NATO
este nu doar brațul american și european în Marea N4eagră, ci și brațul Turciei în
Marea Neagră. Iar acest braț este uriaș.
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În loc de concluzie
Marea întrebare care se pune este și ea deosebit de importantă: Se va întoarce
Turcia, care a fost ultimul mare Califat, la condiția ei milenară de Imperiu al
musulmanilor, al otomanilor, dezgropând securea războiului împotriva creștinătății
(desigur, prin mijloace moderne, nu cu iataganul, ca odinioară), sau va continua
calea unei dezvoltări moderne, democratice (eventual în cadrul Uniunii Europene,
dar fără să se abată de la valorile ei fundamentale), generând, așa cum o face China,
un concept nou, hibrid, undeva la intersecția dintre musulmanism și democratism?
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REMEMBER

CÂND PRIVATIZĂM SĂ NU UITĂM
LECŢIILE AMARE ALE ISTORIEI!
WHEN PRIVATIZED DO NOT FORGET
BITTER LESSONS OF HISTORY!
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Rezumat
Investitorii străini, de nicăieri şi de pretutindeni, au monopilizat cele
mai profitabile unităţi economice şi prin tranzacţii dubioase au obţinut, la
preţuri modice, adevărate surse de îmbogăţire personală, în dezavantajul
exclusiv al statului român.2
Cuvinte cheie: privatizare, corupţie, sărăcie, şomaj, subdezvoltare economică.
Summary
Foreign investors, from anywhere and everywhere, have monopolized
the most rofitable business units and through dubious deals have obtained, at
low prices, real source of personal enrichment, in disadvantage of exclusively
Romanian state.
Keywords: privatization, corruption, poverty, unemployment, economic
underdevelopment.
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Nota autorului : Acest articol a fost publicat în cotidianul ECONOMISTUL, anul XI, nr. 707(733), 9 octombrie
2000, p. 3. Publicaţia ECONOMISTUL a fost fondată în 1990. publicaţie a Asociaţiei Generale a Economiştilor din
România (AGER). În prezent este publicaţie săptămânală a comunităţii economico-financiare din România. Republicăm acest articol în revista „Univers Strategic”, pentru actualitatea lui.
1
2
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P

rocesul de privatizare a întreprinderilor din România, declanşat în urmă
cu 25 de ani, prin modul defectuos în care a fost conceput şi derulat a
generat profunde fenomene socio-economice şi politice cu implicaţii grave în planul
apărării, securități și siguranţei naţionale a ţării.
Investitorii străini, de nicăieri şi de pretutindeni, au monopilizat cele mai
profitabile unităţi economice şi prin tranzacţii dubioase au obţinut, la preţuri modice,
adevărate surse de îmbogăţire personală, în dezavantajul exclusiv al statului român.
Reducerile masive de personal, care au îngroşat rîndurile armatei de şomeri,
inexistenţa retehnologizării, ca unică modalitate de rentabilizare a activităţii
economice, au produs efecte negative, dintre care subliniem:
- scăderea vertiginoasă a producţiei;
- restrîngerea continuă a pieţelor de desfacere;
- suprimarea dreptului de a mai produce, în general.
Astfel, produsele indigene tradiţionale au dispărut, ceea ce a condus inevitabil
la costisitoare importuri pe valută, adîncind continuu starea de sărăcie în care se
află astăzi România.
La toate acestea, o însemnată „contribuţie” au avut-o instituţiile abilitate ale
statului în probleme de privatizare, concret, o serie de persoane autorizate, investite
cu responsabilităţi în domeniu.
Majoritatea privatizărilor înregistrate după anul 1996 – sloganul accelerării
procesului de reformă economică, deşi au fost mediatizate ca autentice triumfuri
economice, ulterior, s–a demonstrat că sunt de fapt nişte cacialmale neruşinate ale
aşa-zişilor investitori strategici. În perioada privatizării accelerate s-a amplificat
tranzacţia bazată pe fărădelegi şi mită.
Anchetele declanşate în ultimii 2 ani (la data la care a fost scris articolul N.R.)
de Corpul de Control al primului ministru, urmare a numeroase semnale primite din
teritoriu, au scos la iveală grave abuzuri din partea reprezentanţilor FPS, anchete
care, însă, s-au oprit la stadiul de constatare fără aplicare de măsuri prompte menite
să-i sancţioneze pe cei vinovaţi și să recupereze pagubele uriașe produse statului
român.
În acest context a fost posibilă apariţia incredibilei situaţii conflictuale de la
TEPRO Iaşi al cărui tragic deznodămînt – asasinarea liderului sindical – a zguduit
întreaga opinie publică românească.
Dar TEPRO Iaşi nu este un caz singular de prejudiciere deliberată a statului
roman. Există o similitudine cutremurătoare cu faimoasa „AFACERE SKODA”
când, la 17 martie 1930, statul roman, încheie cu cvasicunoscuta firmă un contract
lacunar, în dezavantajul efectiv al părţii române.
Ambele situaţii, respectiv AFACERE SKODA şi AFACEREA TEPRO, chiar
dacă s-au petrecut la un interval de 70 de ani una de cealaltă, sunt dovezi grăitoare
de fraudă la rang de stat iar, prin strania coincidenţă numită ilegalitate îndeamnă
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cititorul acestor materiale inserate în paginile cotidianului “Economistul” la
reflecţii pe marginea lamentabilului proces de privatizare din ţara noastră. Așa
scriam atunci, în octombrie 2000, revoltat de una dintre cele mai mari ticăloșii care,
în numele unui concept absurd, cel de privatizare cu orice preț (nu poți privatiza
averea poporului, pentru că, așa cum s-a dovedit în acest ultim sfert de veac, o astfel
de privatizare înseamnă furt și sărăcirea populației și a României!), efectele au fost
și sunt încă dezastruoase. Prin acest sistem de privatizare (care nu înseamnă nici pe
departe economie privată), economia României nu a înflorit, ci, dimpotrivă, a fost
distrusă, ir resursele cedate străinilor, în defavoarea românilor și cjhiar împotriva
lor. Nici efectele economice ale celui de-Al Doilea Război Mondial (în urma acestui
război, România, deși ca efective și efort a fost a patra țară în coaliția antihilteristă,
a fost tratată ca țară învinsă și obligată să plătească uriașe despăgubiri de război
Uniunii Sovietice), nu au fost atât de dezastruase cum sunt cele ale privatizării de
după 1990.
În continuare voi prezenta un extras din lucrarea AFACEREA SKODA şi
ÎNARMAREA ŢĂRII (materialul a fost editat în 1935 de Cercul de Studii al Partidului
Naţional Liberal)
AFACEREA SKODA ŞI ÎNARMAREA ŢĂRII
Material editat în 1935 de Cercul de Studii
al Partidului Naţional Liberal
Prin acest contract care poartă numărul 6.102, încheiat la 17 martie 1930, se
comandau tunuri de câmp de 75 mm, obuziere model 1928 de 100 mm şi obuziere de
150 mm, împreună cu181.138 proiectile
Pe lângă acestea, se comandau 444 chesoane, 688 care de transport, 180 căruţe
port-ţeavă etc.
Raportul domnului deputat Bentoiu3 examinează aceste comenzi din
următoarele puncte de vedere:
1. Dacă materialele comandate nu erau plătite prea scump şi dacă ele se puteau
executa în ţară, în totul sau în parte;
2. Dacă materialele comandate corespundeau cerinţelor timpului şi condiţiilor
de întrebuinţare în ţară.
1. Preţurile şi posibilitatea executării în ţară a materialelor comandate
În ceea ce priveşte preţurile, raportul domnului deputat Bentoiu, ţinînd seama
de condiţiile de plată făcute guvernului roman şi celui iugoslav pentru o furnitură
analoagă, constată că ele au fost sporite faţă de contractul iugoslav cu 18-20 la sută.
3

Deputat în Parlamentul României din partea PNL
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Cum contractul încheiat se urcă la suma de peste 5 miliarde de lei, urmează ca
– în cel mai bun caz – statul roman plăteşte materialele comandate cu 900 milioane
până la un milliard mai scump decât guvernul iugoslav.
Din cercetarea dosarelor se constată lucruri surprinzătoare.
Preţurile din contractul încheiat cu Skoda erau, la diferite articole, cu 4,1-23,6
la sută mai mari decât cele din oferta prezentată de ea la 4 iulie 1929 guvernului roman,
deci cu 8 luni înainte de încheierea contractului nr. 6102. Chiar din corespondenţa
urmată între centrala Societăţii Skoda şi între sucursala ei din Bucureşti rezultă, fără
nici o îndoială, că în contract s-au trecut preţuri mai mari decât cele oferite!
Când Ministerul Armatei a observat, după încheierea contractului, marea
diferenţă între preţurile din contractul iugoslav şi cele din contractul nostru a cerut
lămuriri Skodei.
Memoriile lămuritoare primite în diferite rânduri din partea acesteia diferă
foarte mult între ele: prin unele se demonstrează că preţurile făcute României sunt
mai reduse decât cele făcute Iugoslaviei cu 25 la sută; memorial din 15 decembrie
1932 ajunge la concluzia că prețurile noastre sunt mai ieftine decât cele iugoslave
cu 7,97 la sută pentru tunuri şi cu 15 la sută pentru muniţii; tablourile comparative
prezentate în anul 1931 nu sunt deloc de accord cu cele prezentateîn 1932; în fine,
acum în urmă, Skoda afirmă că preţurile din contractul românesc sunt mai ieftine cu
4 la sută decât cele prevăzute în contractul iugoslav! Cât dezacord într-o chestiune
întemeiată numai pe cifre care, dacă ar fi exacte, nu ar putea diferi!
Din toate aceste memorii şi tablouri atât de discordante, prezentate de aceeaşi
firmă, rezultă că Skoda este nevoită a jongla cu cifrele pentru a dovedi că oferta
făcută României nu este mai scumpă, ba chiar mai ieftină decât cea făcută Iugoslaviei.
Această încercare a ei a fost şi rămâne cu totul zadarnică.
Adevărul este, după cum am spus, că preţurile din contractul cu guvernul
român sunt mai ridicate decât cele făcute guvernului iugoslav cu 18-20 la sută, deci
că România plăteşte mai scump materialul comandat cu circa un milliard de lei.
Dealtminteri – însăşi Skoda, într-o petiţie prezentată de curând unei personae
având o înaltă situaţie în stat, recunoaşte că valoarea materialului prevăzut în
contractul românesc care corespunde analog din contractul iugoslav, se urcă, după
preţurile din contractul român, la suma de 716.251.800 Kc, pe când după preţurile,
condiţiile şi cu dobânzile prevăzute în contractul iugoslav, valoarea acelei furnituri
ar fi numai de 563.971.231 Kc. Plusul este de 152.280.531 Kc deci de 27 la sută faţă
cu preţurile din contractul iugoslav!
Skoda, pentru a justifica această diferenţă enormă, afirmă că finanţarea
contractului românesc i-ar costa 97.670.700 Kc, afirmaţie pe care nu o poate dovedi.
Un calcul elementar poate din contră demonstra că această afirmaţie e cu totul
neîntemeiată.
Într-adevăr, condiţiile de plată ale furniturii făcute statului roman prevăd că
mai mult de jumătate din valoarea ei va fi achitată în primii cinci ani; Societatea
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Skoda primea deci partea principală din acea valoare în primii cinci ani contractuali,
şi numai restul, care cuprindea o parte mai mică din costul furniturii, precum şi
beneficial său, îi era achitat în a doua perioadă de cinci ani.
Faţă de acestea se vede că afirmaţia sa cum că finanţarea ar fi costat-o peste
97 milioane Kc, deci aproape 500 milioane de lei, este mai mult decât neserioasă; şi
trebuie să observăm că, în afară de această sumă, Skoda mai primea prin contractul
românesc, sub formă de dobânzi, încă 65.113.800 Kc, deci peste 325 milioane de lei!
Prin urmare finanţarea ar fi costat-o 825 milioane!
Skoda îşi mai întemeiază majorările de preţuri din contractul românesc faţă de
cel iugoslav pe următoarele motive:
1. Că i se cerea un nou tip de tunuri diferit de cel iugoslav. Or, prin contract
nu se prevedea crearea de prototipuri, prin urmare Skoda nu poate sprijini sporurile
de preţuri făcute, pe obligaţiuni care nu i s-au pus şi deci pe care nu le cunoștea la
încheierea contractului.
Modificările tipurilor de tunuri – nu de mare însemnătate – s-au adus mult în
urma fixării preţurilor prin contract, şi anume: cu ocazia stabilirii condiţiilor caietului
de sarcini. Prin urmare, Skoda nu poate justifica sporirea preţurilor ce figurează în
contract, pe aceste modificări ce s-au făcut ulterior încheierii lui;
2. Skoda mai afirmă că a trebuit să majoreze preţurile cu 4 la sută din cauza
condiţiilor normale de predare. Şi acest motiv e nejustificat, căci contractul spune că
predarea se va face „după cum este în general uzul recepţiei de material de tunuri”;
3. În fine, Skoda pretinde că a trebuit să majoreze cu 15 la sută preţurile
noastre, deoarece Iugoslavia a dat ca garanţie a executării contractului livrările de
tutun şi bonuri de tezaur garantate de Banca Naţională a Iugoslaviei, bonuri ce au
putut fi scontate.
Acest argument nu poate fi primit căci garanția e o chestiune de încredere în
solvabilitatea celor două ţări, şi deci fără influenţă asupra prețurilor.
Dacă nu se ţine cont de dobânzile care se plătesc de ambele state, preţurile din
contractul românesc sunt mai mari decât cele făcute guvernului iugoslav, cu 48,26 la
sută până la 81,64 la sută.
Oricine poate judeca dacă asemenea diferenţe enorme pot fi justificate numai
pe baza condiţiilor de finanţare şi de plată!
Pentru aceste motive, la prima întrebare pusă de Parlament, Comisia a răspuns
că contractul e oneros.
După cum am arătat, s-au comandat în străinătate, înafară de tunuri, un mare
număr de afete, obuze, chesoane, care de transport etc. Comanda acestor materiale
în străinătate era oare justificată? Nu! Reşiţa a executat în timpul războiului mondial
foarte mari cantităţi de afete, obuze, chesoane şi chiar ţevi de tun până la 100 mm
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diametru, şi anume 1853 afete, 654 ţevi de tun de 80-100 mm, peste un million obuze
şi şrapnele, 450 de mii grenade etc. şi o mare cantitate de alt material.
După război, Reşiţa a lucrat şi predat guvernului roman peste 145 mii obuze,
până la calibrul de 155 mm, 15.595 şrapnele şi a șemizat 906 tunuri de 75 mm şi 76,2
mm pe lângă alte însemnate lucrări.
Mai mult, o comisie formată din doi ingineri englezi specialişti în armament
şi muniţie, domnii Cosmo Johns şi Bancroit Baker, printr-un raport făcut în ziua de
7 decembrie 1931 asupra „capacităţii şi abilităţii Uzinelor Reşiţa de a întreprinde
fabricaţiunea tunurilor de câmp cu echipamentele lor” au fost de aviz că aceste
uzine, cu instalaţiile lor actuale, sunt în măsură de a întreprinde fabricaţia tunurilor
de camp, a afetelor, antetrenelor şi chesoanelor până la 105 mm inclusive. Această
comisie a adăugat că, cu oarecare adaose de o mică însemnătate, se vor putea fabrica
tunuri şi echipamentul lor peste calibrul de 105 şi până la 105 mm inclusive.
Comisia de mai sus a vizat că, tot cu instalaţiile actuale, Uzinele Reşiţa ar
putea fabrica tancuri şi vehicule de tipul Cardem Lloyd etc.
Pe lângă Uzinele Reşiţa, mai toate fabricile metalurgice din ţară, ca uzinele
Franco-Română, Malaxa, Astra, Vulcan, Romtoc, Wolff etc., pot executa orice
comenzi de afete, obuze, chesoane, antetrene, care de transport, tancuri (fără motoare)
deci majoritatea materialelor comandate uzinelor Skoda. Şi atunci se impune
întrebarea: Pentru ce nu s-au dat comenzi industriei metalurgice interne care aproape
n-are de lucru, când ea poate executa mai tot ce trebuie armatei, fără export de bani în
străinătate, şi pentru ce s-au comandat toate aceste materiale peste frontiere? Aceasta
cu atât mai mult cu cât însuşi mareşalul Foch, cu ocazia vizitei făcute României în
1923, a arătat că faţă de situaţia noastră geografică şi cu comunicaţiile nesigure pe
uscat şi apă pe care le avem cu aliaţii nu putem şi nu trebuie să contăm pe străinătate
pentru nevoile noastre militare, ci trebuie să utilizăm industria internă.
România – ne spunea Foch – trebuie să-şi creeze industriile militare care îi
mai lipsesc, căci numai în acest mod ea va putea fi înarmată. În timp de pace acestor
industrii trebuie să li se dea comenzi reduse, dar suficiente pentru a nu se uita şi a-şi
pregăti personalul, astfel încât în timp de război ele să fie în măsură de a furniza
armatei tot armamentul ce trebuie schimbat şi reparat şi toate muniţiile ce trebuie să
înlocuiască pe cele consummate.
Pentru aceste motive guvernul liberal dintre anii 1922 şi 1926 a eliberat, în
ianuarie 1924, sub imboldul marelui Rege Ferdinand, un program pentru înzestrarea
ţării cu toate fabricile şi instalaţiile necesare pe lângă cele existente pentru a se
satisface, prin mijloace naţionale, nevoile armatei. Uzinele de la Cugir, fabrica de
avioane de la Braşov, fabrica de pulbere de la Făgăraş, fabrica de armament şi muniţii
de artilerie de la Copşa Mică, completarea pirotehniei armatei, utilizarea maşinilor
Manfred Welss pentru fabricarea muniţiilor de infanterie etc. fac parte din acest
complet program, care prevede şi modul de mobilizare a industriei interne pentru
nevoile militare.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

173

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Guvernele naţionale ţărăniste nu au urmat acest program aprobat de Regele
Ferdinand, pe care îl impuneau interesele naţionale; mai mult, aceste guverne au pornit
cu cea mai mare urgie împotriva întreprinderilor nou create pentru apărarea ţării şi
au adoptat politica comenzilor în străinătate. S-a mers până acolo încât guvernul s-a
opus ca Skoda să colaboreze ca acţionar în minoritate, în întreprinderea românească
Copşa Mică şi Cugir preferând a da direct Skodei toate comenzile armatei. Aceeaşi
atitudine a avut-o şi faţă de fabrica de avioane de la Braşov, căreia – deşi de mult
în funcţiune – a refuzat să-i dea comenzi şi să-i plătească sumele datorate pentru
furniturile efectuate.
Astfel, interesele ţării au fost vătămate; căci din punct de vedere economic
nu-i admisibil să dai în străinătate comenzi ce se pot efectua în ţară, iar din punct de
vedere militar aceasta constituie o crimă, căci în ce mod se va alimenta armata cu
armament şi muniţie în timp de război – epocă în care nu se va putea importa nimic
– dacă industria internă nu a fost pregătită din timp a le fabrica?
S-a săvârşit mai mult ca o greșeală politică şi economică; s-a săvîrşit o acţiune
ostilă ţării ale cărei interese guvernul naţional ţărănist era chemat să le apere.
Justificarea unei atari măsuri o găsim numai în acele „palaleibus” (bacșișuri)
distribuite cu ocazia comenzilor şi ale căror urme s-au mai găsit în dosarele pe care
Seletzki4 nu le-a putut ascunde sau distruge.
2. Materiale comandate corespund cerinţelor timpului şi condiţiilor de
întrebuinţare în ţară?
Din expunerea actelor şi faptelor făcute prin raportul domnului deputat Bentoiu
rezultă că organele chemate legalmente de a fixa calitatea şi cantitatea materialelor
nu au fost consultate aşa cum cere legea.
Contractul nu a determinat precis obiectul lui printr-un caiet de sarcini anexat
la acel contract aşa cum se procedează pentru orice furnitură. Caietul de sarcini, după
prevederile contractului, urma să fie elaborat ulterior încheierii lui (?!) de către chiar
uzinele Skoda, împreună cu o comisie de ofiţeri care trebuia să meargă în acest scop
la Pilsen. Din cauza acestei dispoziţii, cel puţin cu totul anormală, s-au iscat conflicte
între Ministerul Apărării Naţionale şi uzine.
Două comisii de generali au fost trimise la Pilsen, concluziile rapoartelor lor
însuşite de către Consiliul superior, au condus la decomandarea tunului de câmp.
Această oprire a comenzii s-a făcut din cauza viciilor contractului izvorâte
din lipsa caietului de sarcini fapt care a provocat serioase neînţelegeri şi îndelungate
tratative. Oprirea comenzii s-a făcut dealtminteri în mod legal şi era justificată între
altele şi de gravele şi întemeiatele bănuieli privitoare la majorarea delictuaoasă a
preţurilor.
4

Reprezentantul Societăţii SKODA la Bucureşti
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Mijloacele de corupţie întrebuinţate
Din instrucţiunea urmată în procesul Seletzki, precum şi din elementele adunate
în cursul anchetei parlamentare, în special din corespondenţa cifrată dintre centrala
Praga şi reprezentanţa din Bucureşti, se pot afirma cu certitudine următoarele:
a) Reprezentantul Societăţii Skoda nu s-a mărginit să facă în România un
comerţ cinstit şi prin mijloace tolerate de lege. El organizase la noi o adevărată reţea
de spionaj privitor la starea înarmării şi la nevoile de înzestrare cu armament a acestei
ţări, astfel încât el cunoaştea tot ce se hotăra în cel mai mare secret de către organele
ministerului de război;
b) Fără nicio alegere a mijloacelor, el îşi cumpărase devotamentele necesare
spre a dobândi informaţiile de care avea nevoie pentru ajungerea scopurilor lui.
El cunoştea astfel toate nevoile armatei şi toate demersurile care se făceau pentru
satisfacerea acestor nevoi. Scopul mărturisit al acestor proceduri era crearea unui
monopol în favoarea Skodei, a furniturilor de armament, prin înlăturarea oricărei
concurenţe din partea industriei interne şi a altor firme din afară.
c) Alegerea mijloacelor lui Seletzki determinase în Ministerul Apărării
Naţionale o atmosferă de corupţie de natură a pricinui ireparabile prejudicii morale
ofiţerilor cinstiţi.
Într-una din telegramele sale către Centrală, Seletzki se opune la reducerea
preţurilor dintr-o ofertă prezentată deja, spunând că motivele nu le poate comunica
decât personal. Explicaţia acestei opuneri apare clară: necesitatea mituirii pentru
asigurarea complicităţii celor de care avea nevoie.
Dealtminteri se pare că Seletzki urma instruncţiunile pe care le primea de la
Centrală.
Într-adevăr, în scrisoarea acesteia, din 3 martie 1930 adresată lui Seletzki
în legătură cu nişte tunuri refuzate de Polonia, Skoda scrie reprezentantului ei din
Bucureşti între altele: „Puteţi forţa cu toate mijloacele posibile vânzarea acestor
tunuri în România”.
„Cu toate mijloacele posibile”, expresie care cuprinde într-însa idea de a
exploata toate slăbiciunile şi ticăloșiile omeneşti.
Dăm ca un exemplu cheltuielile – făcute cu ocazia încheierii unor contracte:
Pentru contractul nr. 22904 din octombrie şi noiembrie 1929 s-au cheltuit
2.511.200 lei.
Pentru contractul nr. 22057 din septembrie şi octombrie 1929 s-au cheltuit
659.543 lei.
Pentru contractul nr. 15785 din 7 octombrie 1929 s-au cheltuit 135.000 lei.
Pentru contractul nr. 22380 din octombrie 1929 s-au cheltuit 195.000 lei.
Pentru contractul nr. 28545 din 7 octombrie 1929 s-au cheltuit 1.268.592 lei.
Pentru contractul nr. 17828 din 16 aprilie 1930 s-au cheltuit 11.000.000 lei etc.
Toate aceste cifre sunt trecute sub denumirea de „bacșișuri”.
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Din examinarea corespondenţei urmate între reprezentanţă şi centrală se vede
că Seletzki era atât de puternic la Ministerul Armatei încât el anunţa dinainte Centralei
amânările ce se vor face la licitaţii: anunţa hotărârile pe care le vor da diferitele
Consilii militare şi inspira centralei majorările de preţuri ce puteau fi făcute fără a
risca să piardă comenzile, întrucât obţinea în acest scop toate indicaţiile cuvenite de
la minister.
Ca exemplu cităm o parte din scrisoarea lui Seletzki către Centrala Skoda din
30 Martie 1930: „Ministerul de Război a comunicat azi subsemnatului că chestiunea
se află pe calea cea mai bună; că uzinele Reşiţa şi consorţiile, precum şi puternica
concurenţă din străinătate pornesc la atac împotriva poziţiei noastre; noi însă ne
bucurăm de orice sprijin din partea ministerului de război”. Şi cu toate că statul era
interesat în societăţile Copşa Mică şi Cugir cu 70 la sută din capital, cu toate că, prin
lege, aceste fabrici româneşti aveau monopolul furniturilor de armament şi muniţie
necesare armatei pe timp de 40 de ani, Skoda obţine ca în proiectul de contract în
valoare de 15 miliarde pe care îl trata cu guvernul roman să se prevadă la art. XI
următoarele: „Ministerul Armatei Române se obligă în ziua în care uzinele Skoda
vor începe clădirea în România, de comanda la aceasta, pe o durată de 40 de ani,
toate materialele de arme, muniţii şi echipament necesare armatei şi marinei”.
Acesta era obiectivul final, faţă de care contractul nr. 6102 în valoare de 5
miliarde lei era numai o simplă etapă. Şi pentru aceasta Skoda recomanda „toate
mijloacele posibile”.
Concluziile sunt uşor de tras.
Fiecare poate vedea ce urmărea Skoda, ce mijloace a întrebuințat şi care erau
instrucțiunile pe care reprezentantul ei le primea de la Centrală.
• Asupra cui cad răspunderile derivând din încheierea contractului
Raportul Comisiei parlamentare dovedește pe deplin că contractul nr. 6102
încheiat cu Skoda e oneros; că la încheierea lui nu s-a ţinut seamă de încheierea
Comitetului materialelor de a se prezenta studii comparative asupra materialului de
război înainte de facerea comenzilor; că nu s-au cerut şi altor firme oferte pentru
materialele de comandat aşa încât ministerul să fie orientat asupra prețurilor; că s-a
semnat contractul şi s-a plătit un avans însemnat fără să se fi întocmit în prealabil
caietul de sarcini; că s-a evitat a se da în ţară toate comenzile de materiale ce puteau
fi executate de industria internă; în fine, că s-au contractat furniturile pe preţuri
exagerate, superioare chiar celor oferite de însăşi Skoda la 4 iulie 1930.
Comisia urma să arate asupra cui cad răspunderile. Ea a fost de părere că
un asemenea contract – dată fiind importanţa lui – reclama, pentru validitatea sa
juridică pe lângă semnătura ministerului de resort şi aprobarea lui de către ministerul
Justiţiei (art.90 din Legea Contabilităţii Publice). Apoi întrucât în faza pregătitoare
a contractului, miniştrii membri ai Consiliului Superior al apărării ţării au lucrat

176

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
împreună, ei ar trebui să fie solidari de lucrările lor.
Cum însă în legislaţia românească răspunderea e limitată prin text expres, în
această materie a apărării naţionale, la persoana ministerului armatei (art.1 din Legea
Consiliului Apărării Naţionale şi art. 20 din regulamentul acestei legi), acţiunea nu se
poate deschide decât contra ministerului armatei, semnatar al contractului.
Acesta este răspunsul comisiei parlamentare la a doua chestiune pusă de
Cameră şi Senat.
• Sunt sau nu anumite persoane care au traficat pe seama contractului
lăsându-se minţite?
Din cele expuse până acum s-a văzut că Seletzki a întrebuinţat toate „mijloacele
posibile” pentru a îndepărta orice concurenţă străină, pentru a împiedica să se dea
comenzi în ţară şi pentru a obţine cele mai mari preţuri pentru materialele comandate.
Cuvântul „palaleibus” care abundă în registre şi cifrele deja cifrate ca cheltuite sub
titlu, pentru alte comenzi afară contractul nr. 6102, nu lasă nici o îndoială că mituirea
a fost mijlocul întrebuințat de Seletzki.
Cine au fost încă cei ce au luat banii de la Seletzki? Cine sunt mituiţii? Ancheta
parlamentară a putut dovedi faptele, dar n-a putut stabili care sunt persoanele mituite.
Dificultatea a fost creată prin dosarele din arhiva reprezentantului Skoda, din
cauza opririi cercetării lor în urma ordinului dlui M. Popovici, ministrul Justiției la
acea epocă.
Este în afară de orice îndoială că dacă cercetările n-ar fi fost întrerupte, fapt care
a dat lui Seletzki posibilitatea de a distruge sigiliile şi a ridica actele compromițătoare,
s-ar fi putut face deplină lumină asupra acestei afaceri.
În asemenea situaţie, Comisia de anchetă parlamentară n-a putut decât să
examineze:
1. Asupra cui cade răspunderea dispariţiei probelor şi anume dacă întreruperea
descinderii – fapt ce a îngăduit lui Seletzki ruperea sigiliilor şi distrugerea s-au
dosirea actelor compromiţătoare – se pot imputa cuiva şi anume cui?
2. Dacă în lipsa putinţei de a se indica cu precizare nume, nu este cazul a se
deschide acţiune publică contra unor anumite persoane care au fost amestecate în
afacere şi în a căror situaţie materială s-au constatat îmbunătățiri mai mult decât
surprinzătoare, la epoca încheierii contractului, rămânând ca justiția să completeze
probele prin noi investigații.
La prima întrebare, Comisia parlamentară a fost de aviz că vinovat de dispariţia
dovezilor este ministerul de justiţie M. Popovici, care a oprit cercetările. Domnia
sa a făcut aceasta călcând limitele competenţei sale, invocând neautorizat numele
primului ministru şi primejdia imaginară a unui conflict diplomatic cu Cehoslovacia;
creând prin abuz un privilegiu al exteritorialității pentru o reprezentanţă comercială
descoperită delictuoasă şi trimiţând organele autorităţilor care au trebuit să întrerupă
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descinderea şi să plece fără a continua cercetările.
Dl. Mihai Popovici, după propunerea Comisiei parlamentare, urmează a fi
judecat de Înalta Curte de Casaţie potrivit art. 98 din Constituţie.
*
În întunericul rămas în urma dispariţiei probelor, se distinge totuşi o figură
delincventă: aceea a domnului Romulus Boilă.
Din actele aflate în dosarele Comisiei pentru controlul averilor de pe lângă
Curtea de Apel din Cluj şi din depoziţiile domnului Boilă înaintea Comisiei de anchetă
parlamentară, reiese că Dl. Boilă a intervenit de mai multe ori pe lângă preşedintele
Consiliului de Miniştri de la acea epocă, dl. Iuliu Maniu, în chestiunile ce interesau
societatea Skoda. Mai reiese că de unde la 1929 dl. Boilă avea o avere neînsemnată
şi datorii de 41.844.263 lei, domnia sa reuşeşte ca între 1929-1931 să-şi crească
patrimonial cu 9.707.141 lei şi să încaseze la 5 septembrie 1930 suma formidabilă
de 71 milioane de la dl. Wilhelm Radermacher, delegatul unui grup financiar rămas
până astăzi necunoscut.
Această sumă a fost încasată pe baza unei opţiuni de arendare a minelor dlui
Iuliu Maniu, pentru ca dl Boilă, administratorul acestor mine „să regleze obligaţiunile
ce aveau să facă posibilă menţinerea minelor şi să îndeplinească unele lucrări
de deschidere”. Termenul de exercitare al opţiunii era de 5 ani, iar avansul de 71
milioane (şilingi austrieci 2.490.000) trebuia plătit dlui Boilă în timp de un an. E de
reţinut că dl Radermacher s-a grăbit a plătit avansul în 8 luni, în loc de un an, dar nu
s-a grăbit deloc ca să exercite dreptul de opţiune.
Dl Boilă a declarat înaintea Comisiei de anchetă că, din suma de 71 milioane,
a cheltuit un milion pentru investiții în mină, a plătit datoriile contractate pe numele
dlui Maniu şi pe numele său şi a făcut diverse achiziţii de bunuri (imobile, drepturi
miniere, acţiuni, mobilier) în valoare de circa 10 milioane lei. Dl Boilă n-a voit să
arate unde se află restul banilor.
După cum am spus, înainte de procurarea acestor bani, situaţia dlui Boilă era
foarte grea; din dosare rezultă că domnia sa era urmărit pentru datorii de câteva mii
de lei şi mobilele sale erau sechestrate. Tot în aceeaşi epocă, situaţia materială a dlui
Maniu reclama ajutorul unor prieteni care colectau sume de bani pentru a plăti parte
din datoriile sale, care se ridicau la circa 18 milioane. Banca unde dl Maniu era dator,
denunțându-i contul, mai mulţi prieteni au colectat suma de 4 milioane pe care au
plătit-o băncii. Atât această sumă, cât şi celelalte datorii ale d-lor Maniu şi Boilă au
fost achitate în urma operațiunii cu Radermacher.
Dl Boilă caută a justifica îmbunătăţirea surprinzătoare a situaţiei sale financiare
extraordinare prin bogăţia extraordinară a minelor, într-o depoziţie a sa domnia sa
afirmă că o singură mina valorează 7 miliarde lei uitând că, în altă depoziţie, tot
domnia sa spusese că minele nu au produs decât pirită şi că erau deficitare. Această din
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urmă depoziţie e confirmată şi prin datele aflate în dosarele Ministerului de Industrie,
comunicate şi judecătorului de instrucţie, care precizează că mina Bucureşti-Rovine
nu a produs în 1931 nimic, iar în 1932 nimic, iar în 1933 cantitatea de 228 grame aur!
Mai mult chiar, situaţia juridică a minelor d-lui Maniu nu era clară în septembrie
1930, căci după legea minelor, drepturile miniere ce formau baza creditului nu mai
aveau, la acea epocă, o existență legală.
În aceste condiţii, cum se poate explica că, până în septembrie 1930, nu s-a
găsit nimeni care să acorde un credit pentru punerea în valoare a minelor d-lui Maniu,
pe când, deodată în 1930 (anul în care s-a încheiat contractual Skoda), apare dl
Radermacher, delegatul unui grup anonim şi amicul lui Sautermeister din Wiesbaden
- cunoştinţe de ale d-lui Boilă – care-i avansează grabnic 71 milioane pentru o
opţiune pe care nu o exercită! Şi e de notat că această sumă formidabilă a fost dată
pe baza unei simple scrisori fără dată certă şi fără o dovadă certă de existenţa lor
înainte de deschiderea procedurii pentru controlul averii d-lui Boilă!
Cum se poate explica că „grupul financiar anonim” a dat aceşti bani, deşi ştia
că mintele n-au valoare, că sunt deficitare şi că situaţia lor juridică e nesigură?
În fine cum se pot explica, dacă afacerea e curată, motivele pentru care dl
Boilă n-a lucrat cu banii primiţi la lumina zilei, ci a lucrat pe şapte conturi curente
fictive: Fischer, Sebestyn, Szabo etc.?
De ce dl Radermacher, audiat prin comisie rogatorie de Tribunalul din
Wiesbaden, nu vrea să dea numele „grupului secret” în numele căruia pretinde că a
lucrat?
Pentru toate aceste motive, Comisia opinează că domnul Romulus Boilă ar
urma, pe baza gravelor prezumţii semnalate, să fie trimis în judecata instanţelor de
drept comun, pentru delictul de trafic de influenţă, concomitent sau după terminarea
procesului privitor la controlul averii sale, azi în curs.
Comisia a fost de aviz că trebuie trimis în judecata instanţelor de drept comun
şi colonelul pensionar Georgescu, care a cerut şi obţinut scrisori de comision de la
Skoda, condiţionate de rămânerea în funcţiune a ministrului armatei de la acea epocă.
Fapta sa are toate aparenţele unui trafic de influenţă.
Examinând chestiunea din punct de vedere moral, se poate oare susţine că
întreg guvernul national ţărănesc – şi în special şeful acestui guvern – nu au nici
o răspundere în privinţa operaţiei făcute în detrimentul statului şi armatei române?
Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, în 1933, sub guvernul prezidat de dl Vaida, când
dl dr. Lupu a arătat necinstea ce domnea în această afacere, guvernul, în loc să facă
cercetările şi să aplice sancţiuni în contra celor vinovaţi, a făcut tot ce a putut ca să
zădărnicească instrucţia şi să permită distrugerea actelor compromiţătoare.
Pentru aceste motive sunt grave prezumţii că printre cei ce au profitat de
această înăbușire a afacerii erau persoane sus puse, care trebuiau salvate.
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Concluziile grave care se desprind şi care s-au petrecut cu peste o jumătate de
secol în urmă pun în evidenţă asemănări evidente pentru ceea ce se petrece în zilele
noastre. Lipsa de loialitate, înşelăciunea, nerespectarea clauzelor din contracte,
atmosfera de corupţie create, bacşişuri mari, trafic de influenţă, iresponsabilitatea
unor instituţii, implicarea iresponsabilă a unor persoane din nivelurile superioare
ale statului etc. sunt fenomene negative care, ca şi în urmă cu 70 de ani, revin în
procesul nostru de privatizare. Ele pot fi tragice pentru ţara noastră, cu atât mai mult
cu cât nu este vorba de un contract cum a fost AFACEREA SKODA, ci şi de un întreg
proces care se desfășoară la scară naţională.
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IMPACTUL BREXIT ASUPRA
ARANJAMENTELOR REGIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE DE SECURITATE
BREXIT IMPACT ON REGIONAL
AND INTERNATIONAL SECURITY
ARRANGEMENTS
Conf. univ. dr. Luminiţa KOHALMI1
Abstract
Decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană a pus sub semnul
întrebării nu doar actuala ordine politică, economică şi financiară mondială,
dar şi principalele aranjamente regionale şi internaţionale de securitate.
Divorţul Marii Britanii de UE a aruncat în aer coeziunea vestică, iar
susţinătorii şi contestatarii globalizării se întreabă, în egală măsură: dacă UE
s-a putut destrăma, nu ar putea şi NATO să păţească acelaşi lucru? Scopul
acestui articol este de a evidenţia, dintr-o perspectivă comparativă, evaluări
apărute în spaţiul euroatlantic în ceea ce priveşte impactul geopolitic al Brexit,
cu implicaţiile sale asupra viitorului Alianţei Nord-Atlantice şi a Politicii de
securitate şi apărare a UE. Deşi nimeni nu se aşteaptă la schimbări strategice
majore în ceea ce priveşte opţiunile strategice de securitate ale Marii Britanii,
cu siguranţă că vom asista, după Brexit, la redefinirea relaţiilor în domeniu pe
care această ţară le are cu partenerii săi tradiţionali.
Cuvinte-cheie: Brexit, Marea Britanie, NATO, UE, securitate
Abstract

1

British decision to leave the European Union has questioned not only
the current political, economic and financial international order, and the
main regional and international security arrangements. Divorce Britain’s EU
cohesion blew west, and supporters and opponents of globalization wonders
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equally: if the EU were unable to break up, could not the same thing to happen
to NATO? The purpose of this article is to highlight, from a comparative
perspective, evaluations published in Euro-Atlantic space in terms of Brexit
geopolitical impact, its implications on the future of NATO and the Security
and Defence Policy of the EU. Although nobody expects major strategic
changes regarding strategic options for Britain’s security, surely we will see
after Brexit, redefining relations in the area that this country has with its
traditional partners.
Keywords: Brexit, UK, NATO, EU, security
Implicaţii geopolitice ale Brexit-ului

Î

n 23 iunie 2016, un procent de 51,9% dintre cetăţenii britanici s-au exprimat, prin
vot, în cadrul unui referendum, pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Această decizie a produs un adevărat uragan la nivel internaţional, primii afectaţi fiind chiar
cei care l-au generat. Într-o singură zi, Marea Britanie a renunţat la cele mai importante relaţii
internaţionale pe care le avea, primul ministru, David Camaron, a demisionat, lira sterlină
a căzut dramatic, iar ţara era împărţită în două – între cei care au votat pentru şi cei care au
votat împotriva Brexit. Noul premier, Theresa May, a anunţat, la începutul lunii octombrie,

că va declanşa planul de doi ani de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană
în primul trimestru din 2017. Aceasta a mai arătat că Marea Britanie va respecta toate
obligaţiile pe care şi le-a asumat faţă de NATO, iar Ministrul Apărării din cabinetul
său a anunţat că Marea Britanie va bloca, atâta vreme cât va mai fi membru UE, orice
iniţiativă de înfiinţare a unei armate europene.
Compania de consultanţă strategică în domeniul analizei riscurilor, Control
Risks, a colecţionat o serie de evaluări şi a concluzionat asupra principalelor
implicaţii geopolitice ale Brexit2. În opinia specialiştilor de la Control Risks,
“Brexit este o manifestare a crizei globalizării şi un nou semnal al resurgenţei
naţionalismului în afacerile globale”. La acest fenomen a contribuit suprapunerea
dintre euroscepticismul britanic consacrat şi deziluziile legate de globalizare, care
au început să se manifeste odată cu criza economică şi financiară din 2007. De
menţionat este şi faptul că, în ţările vestice, se conturează o nouă paradigmă politică
antiglobalistă, al cărei model se bazează pe lupta dintre populiştii de dreapta şi de
stânga, toţi împotriva establishment-ului politic şi economic elitist, model favorabil
întăririi mişcărilor naţionaliste din Europa.
Acelaşi studiu remarcă recrudescenţa sentimentelor îndreptate împotriva
imigranţilor, acestea jucând un rol major în mobilizarea la vot la referendum în
Marea Britanie. Guvernul Cameron nu a convins prin politicile sale pentru limitarea
accesului imigranţilor pe piaţa forţei de muncă, cei mai mulţi dintre imigranţi
provenind din Europa de Est, din state admise recent în UE. Acest lucru a fost
2

https://www.controlrisks.com/en/our-thinking/analysis/the-global-implications-of-brexit, accesat la 15.09.2016

182

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

EVENIMENT STRATEGIC
amplificat de dezbaterile privind incapacitatea UE de a gestiona valul migraţionist
din Orientul Mijlociu şi din Nordul Africii. În plus, chiar dacă înţelegerile dintre
UE şi Turcia au reuşit, la începutul acestui an, să încetinească valul migraţionist
din Orientul Mijlociu, problemele interne din Turcia au blocat discuţiile privind
admiterea Turciei în UE.
Brexit-ul va crea probleme în încheierea câtorva tratate comerciale
semnificative, care sunt în plin proces de negocieri, mai remarcă specialiştii de la
Control Risks. Astfel, Marea Britanie îşi pierde locul de la masa negocierilor privind
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), acord de parteneriat ce ar
urma să fie încheiat între SUA şi UE. Cameron a fost un susţinător fervent şi al unui
acord similar, EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA),
finalizat în 2014, dar care nu a fost încă ratificat. Cu alte cuvinte, Brexit-ul lasă
Marea Britanie în afara TTIP şi CETA, dar şi în afara negocierilor dintre UE şi Gulf
Cooperation Council (GCC) pentru un acord de liber schimb. În ceea ce priveşte
comerțul Marii Britanii cu Uniunea Europeană, apartenenţa la piaţa unică este în
strânsă legătură cu mişcarea liberă a forţei de muncă.
Din perspectivă geostrategică, semnificative sunt şi îngrijorările SUA cu
privire la Brexit, arată Control Risks. Atât Administraţia Obama, cât şi candidatul
democrat la preşedinţia SUA, Hillary Clinton, au militat împotriva Brexit. Prima lor
îngrijorare este legată de faptul că Brexit ar putea submina solidaritatea vestică şi ar
putea deranja democraţia neoliberală promovată de SUA după cel de-al Doilea Război
Mondial. O altă îngrijorare se referă la faptul că Brexit ar putea deteriora relaţiile
militare şi strategice dintre SUA şi UK, pe fondul unei răceli instalate în aceste relaţii
la sfârșitul Războiului din Irak. Cu un discurs populist în SUA, adresându-se acasă
unui public ce are îngrijorări legate de globalizare şi imigraţie, candidatul republican
Donald Trump, i-a felicitat pe britanici pentru votul lor.
În privinţa relaţiilor bilaterale semnificative dezvoltate cu consecvenţă şi cu
mult efort, Marea Britanie ar putea fi văzută ca un partener mai slab, cu probleme, de
China, de Arabia Saudită şi de ţările din Golf, se spune în studiul amintit. Influenţa
Marii Britanii va fi nerelevantă în Africa de Nord şi în Regiunea Sahel, unde
Uniunea Europeană şi Franţa sunt principalii jucători. În Africa subsahariană însă,
cu precădere în ţări precum Africa de Sud, Nigeria şi Kenya, ţări care au relaţii dense
cu Marea Britanie, Brexit-ul va avea un impact negativ pe termen scurt, afectând
angajamentele britanice de asistență pentru dezvoltare care vizează regiunea.
În fine, Brexit-ul creează avantaje Rusiei în confruntarea acesteia cu SUA.
Poziția Rusiei este întărită de orice lucru care subminează coeziunea politică a UE
și coeziunea NATO pe partea de securitate. Cu câteva zile înainte de Brexit, NATO
aproba dislocarea de forţe suplimentare în Polonia şi Ţările Baltice, inclusiv a unui
contingent din Marea Britanie, ca răspuns la exerciţiile militare fără precedent ale
Rusiei în regiune. O Europă slăbită după Brexit ar putea să ofere Rusiei oportunitatea
de a îşi întări poziţia în zona Ţărilor Baltice şi în Marea Mediterană.
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Cum se simte NATO după Brexit?
În ceea ce priveşte impactul Brexit asupra NATO, Stefano Stefanini, aprecia,
în articolul intitulat “How Brexit hurts NATO”3, că există două motive majore de
îngrijorare. Primul are de-a face cu „majoretele” Brexit-ului din Europa, care nu
ascund faptul că ţinta lor finală constă în „distrugerea Uniunii Europene”. Partidele
de extremă dreaptă din Europa, de la Frontul Naţional din Franţa, până la Partidul
Poporului din Slovacia, sunt nu doar xenofobe şi antieuropene, dar şi profund
antiamericane. Acestea nu îşi mai ascund simpatiile pentru brandul lui Vladimir
Putin privind democraţia suverană autoritară. Dacă aceste partide ajung la putere,
susţine autorul, ar fi posibil să orienteze împotriva NATO ţări precum Franţa, Olanda,
Danemarca sau chiar Marea Britanie. Al doilea motiv de îngrijorare identificat în
articol vizează incertitudinile legate de viitorul politicii externe a Marii Britanii şi de
rolul tradiţional pe care l-a jucat în context atlantic. Vreme de decenii, Londra a jucat
cu abilitate rolul de liant între Washington şi aliaţii săi europeni, valorificând relaţia sa
specială cu SUA şi poziţia importantă deţinută în interiorul UE. Politicienii britanici
conservatori dau asigurări că plecarea din funcţia de prim-ministru a lui David
Cameron nu va schimba relaţiile transatlantice de lungă durată ale Marii Britanii, dar
specialiştii au îndoieli asupra capacităţii acestora de a rezolva problemele care apar
şi de a menţine direcţia.
Dan de Luce şi Paul McLeary afirmau în articolul „Brexit este o veste bună
pentru Rusia şi o durere de cap pentru NATO” din Foreign Policy că „singura persoană
mai bucuroasă decât Boris Johnson de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană
ar putea fi Vladimir Putin”4. Cei doi apreciază că Brexitul va scoate Marea Britanie
din rolul de aliat-cheie al SUA în Europa, lăsând continentul mai divizat şi mai slab,
aşa cum Putin a visat.
„Astăzi, la Kremlin, se beau multe sticle de votcă”, declara pentru Foreign
Policy, în ziua referendumului, Derek Chollet, fost consilier la Departamentul pentru
Apărare al SUA. „Fără Marea Britanie, nu va mai fi nimeni în UE care să apere
sancţiunile împotriva Rusiei cu atât de mult zel”, scria în aceeaşi zi pe Twitter Sergey
Sobyanin, primarul Moscovei. Andrei Klimov, preşedintele Comisiei de politică
externă din camera superioară a Parlamentului Rus, declara pentru New York Times
în ziua Brexit-ului că nu crede că „Uniunea Europeană va avea acum timp să se
gândească la Ucraina sau la sancţiuni”.
„În timp ce Londra îşi defineşte următorul capitol în relaţia sa cu UE, sunt
convins că poziţia Marii Britanii în NATO va rămâne neschimbată”, declara
Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.
http://www.politico.eu/article/how-brexit-hurts-nato-member-countries-jens-stoltenberg-david-cameron/, accesat la 15.09.2016
4
http://foreignpolicy.com/2016/06/26/brexit-is-good-news-for-russia-but-a-headache-for-nato/,
accesat la
15.09.2016
3
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Ca răspuns la Brexit, Washingtonul trebuie să asigure un echilibru între Londra
şi alte capitale europene, în special Berlin şi Paris. Unitatea comunităţii euroatlantice
pare să depindă acum de inteligenţa establishment-ului politic american, care
trebuie să depăşească lipsa de capacitate a Administraţiei Obama de a sesiza evoluţii
sensibile la graniţa dintre Europa şi Asia, dar şi în Orientul Mijlociu. În 2014, printr-o
mişcare extrem de abilă, Rusia şi-a anexat, cu minim efort, un teritoriu aparţinând
Ucrainei. Războiul civil din Siria a generat un flux de sute de mii de emigranți către
bătrânul continent, iar terorismul atribuit ISIS a făcut prăpăd în Europa în noul
context. Iar Brexit-ul reprezintă o altă acţiune cu potenţial de destabilizare a valorilor
euroatlantice. Securitatea europeană cere angajament şi prezenţă americană la un alt
nivel.
Schimbări majore în Politica de securitate şi apărare comună a Uniunii
Europene după Brexit
Orice discuţie referitoare la impactul Brexit asupra Politicii de securitate şi
apărare comune porneşte de la prezumţia că acest impact este unul negativ, Marea
Britanie fiind cea mai mare putere militară europeană din NATO. Nu constituie niciun
secret faptul că unii dintre suporterii Brexit-ului s-au împotrivit de mai mult timp
politicii de apărare a UE, apreciind că aceasta conduce la o defocalizare a cooperării
militare vestice, constituindu-se într-o ameninţare la adresa NATO. În Războiul din
Irak, Marea Britanie a sprijinit invazia americană, în timp ce Franţa şi Germania s-au
opus cu vehemenţă intervenţiei militare. Ca răspuns, Berlinul şi Parisul au propus
înfiinţarea de comandamente militare ale Uniunii Europene, dar ideea a fost blocată
de Londra, care se temea să nu submineze astfel Alianţa Nord-Atlantică. Chiar
dacă Marea Britanie a anunţat că îşi menţine poziţia şi în următorii doi ani, până la
terminarea procedurilor de ieşire din UE, Germania şi Franţa ar putea fi tentate să
repună pe tapet planurile lor mai vechi5, remarcă Daniel Keohane în Policy Rewiew.
Dincolo de aceste considerente, Uniunea Europeană pierde unul dintre
principalii contributori la Politica de securitate şi apărare comună, fie că ne raportăm
la buget sau la personal. Într-un raport al Centrului European de Studii Politice6, se
arată că Marea Britanie şi Franţa susţin mai mult de 40% din investiţiile publice
în apărare din UE. Alocarea pentru apărare a unui procent de 2% din PIB de către
Marea Britanie face ca acesta să se înscrie între cele cinci state membre UE care
cheltuiesc peste 2% din PIB pentru apărare, alături de Grecia (2,6%), Polonia (2,2%),
Franţa (2,1%) şi Estonia (2%). Deoarece Politica de securitate şi apărare comună a
luat naştere ca o iniţiativă franco-britanică, există discuţii despre ţara care ar putea
înlocui Marea Britanie în această construcţie. Dacă ne raportăm la Cartea albă a
politicii germane de securitate din iulie 2016, Germania pare dispusă să îşi asume
http://www.policyreview.eu/european-defence-and-brexit-a-tale-of-three-cities/, , accesat la 15.09.2016
https://www.ceps.eu/publications/implications-brexit-eu%E2%80%99s-common-security-and-defence-policy, ,
accesat la 15.09.2016
5
6
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responsabilităţi mai mari în ceea ce priveşte securitatea internaţională, inclusiv
participarea la operaţii militare. Oricum, înlocuirea în acest domeniu a puterii
economice a Marii Britanii presupune un angajament mai mare al Germaniei, un
parteneriat puternic între Germania şi Franţa, precum şi un ajutor mai mare din partea
Italiei, se specifică în raportul amintit.
În ceea ce priveşte personalul pentru misiunile civile şi militare, Marea
Britanie a acoperit o perioadă îndelungată personalul şi alte tipuri de resurse pentru
îndeplinirea cu succes, de exemplu, a Operaţiunii Sofia din Marea Mediterană.
Retragerea Marii Britanii din această misiune ar solicita un efort mai mare din
partea Franţei, Italiei şi a Germaniei. Dacă celelalte state membre UE ar contribui,
la rândul lor, cu resurse suplimentare, efortul puterilor contributoare la bugetul
comun s-ar diminua.7 Implicaţiile operaţionale ale Brexit-ului sunt însă limitate,
cu precădere datorită faptului că UE a evitat angajarea în războaie expediţionare şi
de mare intensitate, în care capabilităţile şi know-how-ul Marii Britanii ar fi fost
decisive. Dacă asemenea operaţii vor avea loc în viitor, Franţa ar putea prelua rolul
de conducere în ceea ce priveşte generarea de forţe, iar personalul militar britanic ar
putea fi accesat prin acorduri punctuale încheiate între UE şi Marea Britanie în acest
sens.
O altă direcţie marcată de Brexit vizează crearea unei pieţe europene a
apărării. Dacă nu se vor găsi soluţii de a păstra Marea Britanie ca jucător în industria
europeană de apărare, piaţa unică continentală va avea mult de suferit. Dacă cele
27 de state membre ale UE vor decide să întărească cooperarea pentru a consolida
piaţa europeană de apărare, şi Marea Britanie poate opta să prevină scăderea
competitivităţii în domeniu şi să evite barierele privind vânzările şi achiziţiile, se
arată în raportul menţionat anterior.
Din punct de vedere politic, Uniunea Europeană trebuie să regândească, după
Brexit, modelul de guvernanţă în ceea ce priveşte Politica de securitate şi apărare
comună. În acelaşi timp, Marea Britanie rămâne un element important al arhitecturii
europene de securitate, chiar dacă părăseşte Uniunea Europeană. Oricum vor arăta
aranjamentele legale, Marea Britanie poate participa la operaţiile militare UE şi
poate fi jucător în piaţa europeană a industriei de securitate chiar dacă nu participă la
luarea deciziilor la Bruxelles.
Concluzii
Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană are consecinţe negative în
domeniul securităţii şi apărării pentru comunitatea europeană şi Nord-Atlantică. În
schimb, Brexit-ul aduce beneficii Rusiei, Statului Islamic şi mişcărilor europene de
extremă dreaptă.
https://eulogos.blogactiv.eu/2016/09/15/the-brexit-effects-on-european-security-and-defense/, , accesat la
15.09.2016
7
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Federaţia Rusă a surprins Europa prin anexarea, în 2014, a unui teritoriu
aparţinând Ucrainei (după ieșirea acesteia din fosta URSS), folosind metode care
ţin de războaiele hibride, de ultimă generaţie. Reacţia UE a constat în impunerea de
sancţiuni economice pentru Federaţia Rusă, măsură susţinută cu maximă determinare
de Marea Britanie. Slăbirea coeziunii UE şi a NATO aduce beneficii inestimabile
poziţiei Rusiei la graniţa sa cu UE, în Marea Mediterană şi în Orientul Mijlociu.
Statul Islamic a sărbătorit votul pentru Brexit şi l-au descris ca pe o motivaţie
suplimentară pentru a întreprinde noi atacuri teroriste în Europa. Un canal oficial de
comunicare a ISIS a descris Brexit ca pe o consecinţă a campaniei teroriste derulate
de ISIS în Europa şi în Siria de la începutul anului 2015. Unul dintre obiectivele
campaniei ISIS, caracterizate de punerea în practică a unei noi strategii de atacuri
transnaţionale, inclusiv prin utilizarea migranţilor şi a rutelor folosite de aceştia, este
slăbirea şi, implicit, divizarea securităţii şi coeziunii politice a Uniunii Europene.
ISIS a profitat astfel de rezultatul referendumului din Marea Britanie pentru a-şi
mobiliza suporterii să comită noi atacuri teroriste în Europa, în special în Marea
Britanie, Franţa, Germania şi Belgia.
Aşa cum am menţionat, Brexit-ul a dat o gură de oxigen mişcărilor europene de
extremă dreaptă, astfel că riscul de violenţe din acest spectru pe continent a crescut.
Desfăşurarea referendumului a fost marcată de omorârea, la 16 iunie, a lui Jo Cox,
politician britanic laburist care milita în favoarea rămânerii Marii Britanii în Uniunea
Europeană, de către un azilant ce avea legături cu organizaţii de extremă dreaptă,
dar şi un istoric medical de tulburări de sănătate mentală. Chiar dacă vorbim despre
evenimente de acest gen izolate, ele reflectă polarizarea care există în Marea Britanie
şi în Uniunea Europeană. Cel mai frecvent, ţintele acestor violenţe sunt imigranţii de
pe continent.
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O PERSPECTIVĂ TRANDISCIPLINARĂ
ASUPRA SECURITĂŢII
UNE PERSPECTIVE
TRANSDISCIPLINAIRE
SUR LA SECURITE
Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU1
Rezumat
Există o ştiinţă sau un grup de ştiinţe ale securităţii? Şi dacă da,
atunci care este obiectul lor? Şi, mai ales, de ce nu s-a vorbit tranşant de ele
până acum? Opinia noastră este aceea că există o ştiinţă şi chiar un grup de
ştiinţe ale securităţii. Nu ale securităţii şi apărării, ci doar ale securităţii.
Securitatea şi apărarea nu reprezintă acelaşi lucru şi, de aceea, este bine
ca legile, principiile şi regulile lor să fie studiate, deopotrivă, separat şi în
interdeterminarea şi conexiunile lor. Securitatea este o stare necesară şi
continuă a sistemelor şi proceselor, apărarea este o acţiune împotriva unui
atac, cu tot ce presupune aceasta. Dar nu numai atât.
Cuvinte-cheie: securitate, apărare, ştiinţă, interdisciplinaritate
transdisciplinaritate
Résumé
Y-a-t-il une science ou une groupe de sciences de la sécurité ? Et si oui,
alors lequel est leur objet ? Et, surtout, pour quoi n-a-t-on en parle tranchant
d’elles jusqu’à maintenant? Nous considérons que cette science ou même un
groupe de ces sciences de la sécurité existent. Non pas de la sécurité et de
défense, mais seulement de la sécurité. La sécurité et la défense ne sont pas
1
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la même chose et, pour ça, c’est bien que leur lois, principes et règles soit
considéré et étudié, en même temps, d’une manière particulière et dans leur
inter déterminations et connexions. La sécurité c’est un état nécessaire et
continu des systèmes et de processus. La défense c’est une action contre a un
attaque, avec tout ce qu’on suppose ça. Mais pas seulement.
Mots-clefs : sécurité, défense, science, interdisciplinarité, transdisciplinarité

Î

n scopul deschiderii unor noi orizonturi ale cunoaşterii „secretelor”
ştiinţei securităţii, este necesară „teoretizarea şi promovarea ideii de
transdisciplinaritate”2. Pentru dezvoltarea şi aprofundarea acestei idei generoase
se impune reunirea unor spirite enciclopedice, comprehensive şi cooperante, a unor
oameni de ştiinţă, filozofi, savanţi, specialişti în diferite domenii ale securităţii,
apărării, intelligence-ului etc. în cadrul unui dialog multiplu, direct sau in direct, prin
programe de cercetare, prin intermediul cărţilor (publicaţiilor) apărute de-a lungul
timpului.
Din cauza schimbărilor rapide şi dramatice ale configuraţiei lumii de azi,
devine, din ce în ce mai mult, necesară o tratare interdisciplinară şi transdisciplinară
a interacţiunilor dintre aceste schimbări şi ştiinţa securităţii.
Se pun însă, de la început, câteva întrebări existenţiale: Există, oare, o ştiinţă
a securităţii? Şi dacă există, atunci care este sau care ar putea fi domeniul ei, având
în vedere faptul că, azi, ca şi ieri, securitatea este efectiv o stare a sistemelor şi
proceselor care asigură existenţa, funcţionarea şi durata acestora?
Opinia noastră este că există o ştiinţă a securităţii şi chiar un complex de ştiinţe
ale securităţii. Nu ale securităţii şi apărării, ci doar ale securităţii. Această ştiinţă are
ca domeniu legile, principiile şi normele securităţii sistemelor şi proceselor, care
permit, deopotrivă, cunoaşterea, managementul şi modelarea acestor procese şi,
bineînţeles, buna funcţionare a acestora.
Securitatea nu este însă numai o stare optimă de siguranţă internă a sistemelor
şi proceselor, a tuturor sistemelor şi proceselor, de la cele simple, la cele complexe,
de la cele închise la cele deschise, de la cele tehnice la cele sociale, de la cele militare
la cele cognitive. Ea este, în acelaşi timp şi o stare de siguranţă inter-sisteme, deci
exterioară sistemelor şi proceselor, dar în conexiune cu cea interioară acestora, iar
aceste interdependenţe se cer, deopotrivă, cunoscute, studiate, analizate şi optimizate.
Actualul stadiu de dezvoltare a societăţii omeneşti, deplasarea semnificativă
a societăţii umane spre un nivel extrem şi complex, caracterizat de interdeterminări
multiple şi de condiţionări greu de cunoscut şi de gestionat, determină o centrare
accentuată a managementului societal şi organizaţional pe componenta de securitate.
Putem spune că, în condiţiile actuale, securitatea sistemelor şi proceselor devine
prioritară, sau, în orice caz, capătă un grad de prioritate necunoscut până acum.
Alex Ştefănescu, Basarab Nicolescu şi elita intelectuală europeană, în Revista „Luceafărul de dimineaţă”, nr. 4
(1070) aprilie 2016, pp. 12-13.
2
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De aceea, modelarea securităţii, pe cele două componente ale ei – cea interioară
sistemelor şi proceselor şi cea exterioară acestora, dar în strânsă conexiune cu ele –,
se înscrie în perimetrul unor activităţi vitale pentru stabilirea sistemelor şi proceselor,
pentru stabilitatea, siguranţa şi prosperitatea ţării.
Istoria omenirii, pe cele două mari stări ale identităţilor omeneşti, îndeosebi
ale statelor – pace şi războiul – este de fapt istoria războaielor, întrucât pacea
nu este altceva decât încheierea unui război în scopul luării unei pauze pentru a
pregăti următorul război. Apărarea s-a ocupat întotdeauna de fenomenul război, iar
securitatea de asigurarea condiţiilor securitare absolut necesare pentru funcţionarea
societăţii, atât în vreme de război, cât şi în timp de pace.
Securitatea e un fenomen foarte complex cu un câmp de acţiune imens, cu o
multitudine de cauze şi efecte şi trebuie tratate din punct de vedere filosofic, logic,
social, politic, economic, cultural, istoric etc. Ca urmare, dincolo de ştiinţa securităţii,
trebuie studiată şi arta securităţii. Teoria securităţii nu ar trebui să determine
nişte factori şi principii valabili (valabile) pentru orice situaţie şi epocă, deoarece
securitatea este o componentă importantă a tuturor sistemelor şi proceselor şi este
determinată de factori variabili, inclusiv spirituali. Prin urmare securitatea nu trebuie
privită şi analizată unilateral, ci inter şi trans-disciplinar, căci ea conţine un ansamblu
variabil de situaţii, evenimente şi activităţi (opuse sau consonante), multe dintre ele
imprevizibile. Deci securitatea trebuie analizată ca un tot unitar, ca un ansamblu şi ca
un fenomen complex şi fluid în ipoteza că fiecare secvenţă de securitate este unică,
irepetabilă, ceea ce conduce la concluzia că este aproape imposibil să se elaboreze o
teorie generală despre securitate.
Un demnitar, un om politic ajuns la guvernare care nu ştie istoria securităţii
statelor nici marile bătălii (militare, sociale, economice, politice şi culturale) ale
omenirii, care n-a studiat principiile securităţii şi nu percepe clar interesele şi visurile
oamenilor, comunităţilor, naţiunilor şi corporaţiilor/companiilor transnaţionale,
problemele actuale ale securităţii/insecurităţii cum ar fi, de exemplu, cele ale crimei
organizate transnaţionale, ale traficului de arme, droguri, carne vie etc., şi valorile
omenirii, nu este un bun guvernant, ci doar un rătăcit şi chiar un parvenit în grupul
guvernanţilor care deţin cele mai înalte responsabilităţi în domeniul securităţii
naţionale, regionale sau internaţionale.
Nu există consens în privinţa conceptului de securitate şi nici în privinţa
ştiinţei securităţii, ci o mulţime de definiţii ale securităţii şi o diversitate de metode şi
abordări teoretice ale ştiinţei securităţii.
Conceptul de securitate naţională a apărut la începutul secolului XX, iar apoi
s-a elaborat o teorie a securităţii naţionale.3
Conform DEX, termenul de securitate înseamnă „faptul de a fi la adăpost de
orice pericol; sentimentul de siguranţă pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol”
3

Teodor Repciuc, Conceptele securităţii, Editura Print, Bucureşti, 2008, p. 21.
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sau „protecţie, apărare” sau „acea stare de fapt care pune la adăpost de orice
pericol extern sau intern o colectivitate sau un stat oarecare, în urma unor măsuri
specifice, ce sunt adoptate şi care asigură existenţa, independenţa, suveranitatea,
integritatea teritorială a statului şi respectarea intereselor sale fundamentale”5.
Într-un studiu ONU, se arată că „există securitate atunci când statele estimează
că pericolul de a suferi un atac militar, presiuni politice sau constrângeri economice
e nul şi ele pot, din această cauză să-şi urmeze liber dezvoltarea”6.
Această definiţie nu face o distincţie clară între securitate şi apărare şi lasă
să se înţeleagă că apărarea ar fi o etapă a securităţii sau o componentă a ei. Multe
studii privesc securitatea şi apărarea din această perspectivă, fie confundândule, fie contopindu-le (şi diminuând astfel rolul apărării), fie subordonând apărarea
securităţii. Conceptele de securitate, în viziunea ONU, sunt fundamentele pe care
statele se sprijină pentru a-şi asigura securitatea; printre ele enumerăm: echilibrul
de forţe, descurajarea, securitatea colectivă, neutralitatea, nealinierea, coexistenţa
paşnică şi securitatea comună.7
În teoria şi practica relaţiilor internaţionale, se vehiculează câteva categorii
ale securităţii: securitatea internaţională, mondială şi continentală şi o serie de
„concepţii, politici, strategii, sisteme, structuri, instituţii, doctrine, teorii, planuri,
matrici, mecanisme, comunităţi etc.”8
O sintagmă în acest domeniu este „starea de securitate/insecuritate a unei
socioorganizări”9.
În Rezoluţia adoptată de Parlamentul European pe data de 10.06.1991 se
arată că securitatea nu se defineşte doar în termeni militari, ca în trecut, ci „este
mai mult decât simpla prevenire a războiului”, bazându-se şi pe aspecte economice,
ecologice, demografice, tehnologice şi alte aspecte „ale interacţiunilor sociale şi
internaţionale”10.
Aşadar, conceptul de securitate se referă atât la starea sistemelor cât şi la
procesele de mare complexitate, dar şi la organizaţia instituţională, acţională,
relaţională etc.11
După cea de a doua conflagraţie mondială s-a demonstrat că interesele
fundamentale ale oricărui stat ar putea fi afectate nu doar prin agresiune armată, ci şi
prin alte tipuri de agresiuni şi pericole (ameninţări) politice, diplomatice, economice,
informaţionale, biologice, demografice, spirituale, morale etc.
4

Teodor Repciuc, Conceptul de securitate naţională şi evoluţia sa, G.M.R., nr. 4/1997, p. 9 şi în DEX, Editura
Academiei, Bucureşti, 1975, p. 846.
5
Mică enciclopedie de politologie, Editura enciclopedică, 1977, p. 402.
6
Teodor Repciuc, op. cit., p. 9.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 10.
11
Ibidem.
4
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Figura nr. 1. Perspectiva transdisciplinară asupra securităţii
Notă: S1, S2 ... Sn = ştiinţe sau discipline
Prin perspectiva transdisciplinară asupra securităţii se înţelege tratarea
securităţii dincolo de domeniul specific ştiinţei securităţii pentru deschiderea unor
noi orizonturi ale cunoaşterii securităţii prin limbajul universal al ştiinţei.
Oamenii folosesc diferite limbaje pentru a exprima diferitele probleme ale
securităţii însă unele cuvinte din diversele limbi reprezintă anumite concepte care
sunt însă necunoscute de majoritatea oamenilor de ştiinţă care vorbesc alte limbi şi,
de aceea, este nevoie de un limbaj comun, de un limbaj universal şi trans-disciplinar
al securităţii. Pentru că securitatea nu este doar o componentă particulară, specifică,
a sistemelor şi proceselor, ci o componentă comună a acestora, chiar dacă ea se
particularizează cerinţelor şi funcţiunilor fiecărui sistem şi proces în parte.
Astfel s-ar putea pune bazele extinderii epistemologice şi filosofice ale
securităţii, adică ale ştiinţei securităţii şi s-ar putea elabora/crea un concept comun
al securităţii, necesar pentru unificarea unor teorii aparent incompatibile cu cea a
securităţii. Dar acestea nu se pot realiza decât prin colaborarea oamenilor de ştiinţă din
lume în procesul de cercetare/explorare a necunoscutului, a complexităţii în ştiinţă, a
nivelurilor de realitate şi a consonanţelor acestora cu ceea ce numim securitate. Poate
că astfel s-ar putea descoperi noi legi ale diferitelor niveluri de realitate.
Se pare că transdisciplinaritatea este o ştiinţă a ştiinţelor sau o modalitate
inedită de a analiza şi folosi ştiinţele sau chiar de a reface puncte de vedere unitare
asupra lumii văzută ca obiect de cunoaştere.12
Crearea/inventarea unui nou limbaj ştiinţific universal trebuie să exprime
Alex Ştefănescu, Basarab Nicolescu şi elita intelectuală europeană, în Luceafărul de dimineaţă, nr. 4 (1070)
aprilie 2016, p. 13.
12
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percepţia corectă „a spiritului transdisciplinar”13 prin o serie de enunţuri cum ar fi,
de exemplu: „Totul în viaţă este raport de forţe”, cu excepţia poeziei şi muzicii14.
Dar şi acolo acţionează cupluri de forţe: cele ale inteligenţei, creaţiei şi sensibilităţii.
Nu oricine poate să comunice cu oricine în domeniul securităţii, dar „la un
nivel înalt de gândire şi de creaţie” este posibilă această comunicare între diverşi
indivizi. Ne întrebăm dacă este oare posibilă elaborarea unui limbaj universal în
afara/pe lângă cele aproximativ 6.000 de limbi, limbaj pe care toţi oamenii de pe
Planeta Albastră să-l poată înţelege ca pe un limbaj care să transgreseze diversele
limbi din lume.
Există diferite teorii de securitate şi corespunzător acestora, diverse concepte
de securitate: realist(ă), liberal(ă) şi constructivist(ă). Aşadar, nu există consens
asupra conceptului de securitate şi nici asupra definiţiei securităţii. Acest concept a
evoluat în timp de la protejarea/asigurarea existenţei/securităţii statului la protejarea
existenţei/securităţii individului (securitatea umană), ceea ce înseamnă, de fapt,
extinderea conceptului de securitate, adică un concept extins de securitate.
În opinia noastră, securitatea e un concept care se referă la domenii din ce în
ce mai numeroase ale vieţii oamenilor, deci un complex din ce în ce mai complex
care impune o abordare transdisciplinară a securităţii. Aşa se explică de ce a fost
necesar saltul de la conceptul de apărare la cel de securitate naţională; conceptul
de apărare fiind prea limitat la descurajarea agresiunilor armate, a distras percepţia
noilor pericole şi ameninţări, neacordând atenţie suficientă situaţiilor limită. Totuşi,
apărarea nu este acelaşi lucru cu securitatea. Acolo unde se termină securitatea,
începe apărarea. Apărarea este o acţiune complexă de contracarare, de soluţionare
efectivă a unei ameninţări, a unui atac. Dar apărarea nu poate trece dincolo de acest
prag de reacţie sau de acţiune preemptivă. De aceea a fost necesară abordarea, în
completare, a conceptului de securitate. Securitatea este un sistem de acţiuni şi de
reacţii permanente, specifice tuturor sistemelor şi proceselor, este o condiţie esenţială
a funcţionării şi vieţuirii acestora. Apărarea, aflată în stare de veghe, în starea GLP
(gata de luptă permanent), intervine atunci când pragul de securitate a fost distrus, iar
starea de insecuritate este pe punctul de a deveni război.
ste absolut necesară această precizare şi această distincţie, întrucât, aceste concepte sunt abordate diferit în diferite
ţări. De exemplu, pentru americani, conceptul de apărare aproape că nu are sens, întrucât ei se află tot timpul în ofensivă. De aceea, includerea lui în conceptul de securitate legitimează orice acţiune militară, indiferent dacă aceasta
este una de apărare a frontierelor Statelor Unite, frontiere pe care, de la Războiul de Independenţă, nu le-a mai atacat
niciodată nimeni, sau una de spulberare a Irakului sau Afganistanului. Pentru ţările mici şi mijlocii, pentru ţările
care nu sunt mari puteri, dar şi pentru unele dintre marile puteri, conceptul de apărare naţională face parte din acele
concepte vitale, fiind ultima reacţie, ultima creastă de apărat, ultimul act înainte de a muri sau de a intra în robie. De
aceea, abordarea nediferenţiată a celor două concepte poate fi, pentru unele state, foarte benefică, iar pentru altele
extrem de periculoasă. Reducerea armatei la câteva zeci de mii de oameni, chiar dacă aceştia sunt profesionişti,
eliminarea serviciului militar naţional obligatoriu (deşi, pentru ţara noastră, soluţia viabilă şi vitală ar fi fost cea a
îmbinării armatei profesioniste cu cea bazată pe conscripţie), întărirea forţelor represive interne şi slăbirea inacceptabilă a celor de reacţie strategică esenţială în caz de război este exact ceea ce doresc posibilii noştri inamici şi toţi cei
care contestă legitimitatea frontierelor statului român.
E

13
14

Ibidem.
Ibidem.
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Deşi a fost necesar un concept nou pentru protecţia statelor şi a intereselor
fundamentale ale acestora în jocul ameninţărilor complexe (financiare, economice,
geopolitice, teroriste, pseudo-culturale, cognitive etc.), denumit conceptul securităţii
naţionale.
Aşadar, în scopul apărării intereselor naţionale, după încheierea celei de a
doua conflagraţii mondiale, se utilizează frecvent conceptul de securitate naţională.
În deceniul al optulea al secolului XX, pentru realizarea intereselor securităţii
naţionale, puterea naţională se utilizează în scopul exercitării controlului asupra unui
oponent prin: „forţă, ameninţări, presiuni indirecte, diplomaţie, subterfugii şi alte
mijloace posibil de imaginat”15, pentru a contracara toate cauzele „obiective sau
subiective, externe ori interne, de natură extrem de diversă”16 care ar conduce la
afectarea intereselor naţionale ale unui stat.
În ultimele decenii acest concept (de securitate naţională) a primit o semnificaţie
tot mai variată în diferite ţări, care l-au transformat întrun „concept esenţial pentru
politica lor”, în documente de stat şi în lucrări ştiinţifice. Dar, repetăm, jocul neatent
cu concepte poate fi extrem de periculos, atunci când nu înţelegi jocurile strategice
de pe Terra şi diferitele faţete ale acestui război permanent în care se află mereu
omenirea.
Bibliografie selectivă
1. Alex Ştefănescu, Basarab Nicolescu şi elita intelectuală europeană, în
Revista „Luceafărul de dimineaţă”, nr. 4 (1070) aprilie 2016.
2. Teodor Repciuc, Conceptele securităţii, Editura Print, Bucureşti, 2008.
3. Teodor Repciuc, Conceptul de securitate naţională şi evoluţia sa, G.M.R.,
nr. 4/1997, p. 9 şi în DEX, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
4. Mică enciclopedie de politologie, Editura enciclopedică, 1977, p. 402.
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Ibidem, p. 11.
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CREATORI ROMÂNI ÎN ELITA
INTELIGENŢEI MONDIALE
ROMANIAN CREATORS IN ELITE
WORLD INTELLIGENCE
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Rezumat
Cunoaşterea a fost, este şi va fi principalul obiectiv al existenţei umane,
iar progresele în acest domeniu au ca efect stimularea activităţii creaţiilor
de ştiinţă, tehnică şi tehnologie. Soluţiile pentru problemele globale cu care
se confruntă omenirea sunt aşteptate în primul rând din sectorul creaţiei. De
aceea, interesul pentru activitatea creatorilor solitari sau grupaţi în echipe de
lucru a crescut foarte mult.
Cuvinte cheie: creatori, inventatori, oameni de ştiinţă români, elita mondială.
Summary
Knowledge was, is and will be the main focus of human existence, and
progress in this field have the effect of stimulating the activity creations of
science, engineering and technology. Solutions to global problems faced by the
humanity are expected primarily in the creative sector. Therefore, the interest
for the work of solitary creators or working in teams has greatly increased.
Keywords: creators, inventors, romanian scientists, world elite.
Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), membru titular al Comitetului
Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române
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unoaşterea a fost, este şi va fi principalul obiectiv al existenţei umane, iar
progresele în acest domeniu au ca efect stimularea activităţii creaţiilor de
ştiinţă, tehnică şi tehnologie.
Soluţiile pentru problemele globale cu care se confruntă omenirea sunt
aşteptate în primul rând din sectorul creaţiei. De aceea, interesul pentru activitatea
creatorilor solitari sau grupaţi în echipe de lucru a crescut foarte mult.
Actul creator se manifestă nu numai sub raport cultural-artistic, ci şi tehnicoştiinţific, extinzându-se din sfera teoriei ştiinţifice despre om, natură şi societate în
aceea a acţiunii practice, pe care o guvernează nemijlocit. Un asemenea mod de
abordare a actului creator conduce la interpretarea acestuia nu doar ca un proces de
elaborare şi emitere de idei originale şi valoroase, ci şi ca aplicare cât mai rapidă în
practica socială a ideilor şi soluţiilor formulate. Numai o asemenea interpretare a
creativităţii ne oferă o explicaţie adecvată a evoluţiei, dezvoltării şi perfecţionării
continue a civilizaţiei umane. Desigur, în cadrul procesului de creaţie, cea mai mare
importanţă trebuie acordată creativităţii propriu-zise (producţiei de idei, de nou).
În literatura de specialitate, preocupările pentru definirea procesului de creaţie
în domeniul tehnico-ştiinţific sunt deosebit de numeroase. Majoritatea autorilor au
depăşit ideea consacrată în gândirea comună – a categorisirii oamenilor în creativi
şi non-creativi –, subliniind că fiecare om (conducător sau executant) este şi poate
fi creator. Creativitatea se manifestă diferențiat şi depinde, în prealabil, de sistemul
de educaţie, de natura activităţii, de climatul de muncă şi viaţă în care s-a dezvoltat
(condiţii sociale şi materiale favorabile sau nu, manifestări libere ale creativităţii
individuale şi colective etc.).
Originea actului creator trebuie căutată mai întâi în perimetrul personalităţii
individuale, dar, pe măsura evoluţiei societăţii, procesul s-a socializat tot mai mult.
În concepţia modernă, creativitatea este aproape de neconceput fără integrarea
persoanei în grupul social, fiind direct influenţată nu numai de nevoile şi aspiraţiile
individuale, ci şi de dialectica dezvoltării societăţii în ansamblu. Astfel, grupul social
devine o modalitate complexă, recunoscută pe plan mondial de activare şi valorificare
a potenţialului creator individual şi microsocial. Aceiași autori atribuie procesului de
creaţie următoarele 6 faze: identificarea problemei, adunarea de informaţii, gândirea
creatoare, incubaţia, iluminarea, aplicarea soluţiei.
Personalitatea cu creativitate ridicată se caracterizează prin ascendenţa gândirii
divergente (informaţii, restricţii puţine, mai multe soluţii şi altele) asupra gândirii
convergente (informaţii, restricţii multe, soluţie unică şi altele) întreprinzătoare şi
perseverente în a îmbunătăţi mereu ordinea existentă.
În prezent, ştiinţa şi tehnologia au un impact puternic asupra economiilor
naţionale şi globale, influenţând direct prestigiul şi poziţia unei ţări în relaţiile
internaţionale şi, implicit, asupra grupurilor sociale. Globalizarea determină apariţia
şi reconfigurarea unor noi tendinţe ale cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării. În felul acesta, se creează noi dependențe şi interdependențe economice şi
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sociale care generează pieţe noi de produse, tehnologii şi servicii. Ca urmare, asistăm
cum se modelează şi se organizează o lume într-un sistem bazat pe noi structuri
instituţionale, cu noi politici, strategii şi relaţii sociale fără de care nu se poate
proiecta viitorul şi noi genera abordări în buna lor guvernanță.
Simbolul genialităţii, al gândirii profunde asupra vieţii care se derulează
cu repeziciune şi care pune la încercare omul, obligându-l să găsească soluţii
de supraviețuire, a determinat pe artistul anonim de acum câteva mii de ani să-l
zămislească pe Gânditorul de la Hamangia (denumire dată, de altfel, de arheologii
care l-au descoperit), întruchipând astfel prin acest omuleţ tot ceea ce reprezenta
nevoia de cunoaştere, de autocunoaştere a omului conştient de imensitatea şi
infinitatea lumii, a universului în care trăieşte plutind ca o coajă de nucă într-un
imens ocean.
Frământările lui în spaţiul geografic în care trăia i-au permis să-şi lărgească şi
să-şi aprofundeze cunoștințele. Deci, cu această ocazie, omul a făcut din gândire cea
mai importantă materie, materie care i-a permis să supraviețuiască şi să perpetueze
specia.
Imperativul cunoaşterii în general, exprimat prin „Cunoaşte-te pe tine însuţi”
rostit de înţeleptul Socrate, a devenit principalul obiectiv al existenţei umane.
De-a lungul timpului, românul a fost un iscoditor, un cercetător şi inventator
care, prin realizările sale, a contribuit major şi, uneori, esenţial în dezvoltarea unor
domenii ca: aeronautica, medicina, biologia, biochimia, chimia, fizica, biofizica,
matematica şi informatica.
Fără a păstra o anumită ordine, cronologie sau un criteriu al valorii rezultatelor
aplicării respectivelor realizări, voi menţiona, fără pretenţia de a epuiza, câteva dintre
personalităţile ştiinţei şi tehnicii româneşti care au schimbat lumea prin forţa minţii
lor.
- Traian Vuia este primul om care s-a ridicat de la pământ cu un aparat mai
greu decât aerul, echipat cu sistem propriu de decolare, propulsie şi aterizare;
- Aurel Vlaicu, un alt pionier al aviaţiei, a zburat cu un avion proiectat de el
în anul 1910;
- Henri Coandă a inventat motorul cu reacţie şi a descoperit „efectul Coandă”;
- Herman Oberth a intrat în istorie ca părintele fondator al rachetei şi
astronauticii;
- Victor Babeş a fost un strălucit bacteriolog şi morfopatolog, care a pus în
evidenţă peste 40 de microorganisme patogene, clasificate în genul Babesia;
- Nicolae Paulescu a contribuit la descoperirea hormonului antidiabetic
eliberat de pancreas, numit ulterior insulina;
- Ioan Cantacuzino, academician, medic, microbiolog, fondator al şcolii
româneşti de imunologie şi patologie experimentală, care a fundamentat o metodă
de vaccinare antiholerică folosită şi astăzi în ţările unde mai există cazuri de holeră;
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- George Emil Palade, biolog, specialist în domeniul biologiei celulare,
laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie şi medicină;
- Lazăr Edeleanu, un savant extrem de prolific, chimistul care a sintetizat
amfetamina şi a devenit cunoscut la nivel mondial pentru procesul de rafinare a
petrolului cu bioxid de sulf lichid, folosit ulterior în întreaga lume;
- Ion Şt. Basgan a inventat forajul la mare adâncime, prin efectul “Basgan”,
ca rezultat al „combinării” dintre completările pe care le-a adus principiului lui
Arhimede, de aplicat la marile adâncimi la care lucrează garnitura de foraj în lichid
şi teoria sonicităţii a savantului George (Gogu) Constantinescu;
- Costin Neniţescu este cel care a efectuat observaţii fundamentale privind
reacţia cicloalchenelor cu cloruri acide catalizată de clorura de aluminiu, în
ciclohexan ca solvent, (cunoscută astăzi în literatură ca „reacţia Neniţescu de acilare
reductivă“) sau transferul de hidrogen „într-o formă foarte activă“, aceasta fiind
prima menţionare a transferului intermolecular de ion de hidrură;
- George (Gogu) Constantinescu a creat teoria sonicităţii aplicând-o în
numeroase invenţii: motorul sonic, pompa sonică, ciocanul sonic şi altele;
- Horia Hulubei, specialist de talie mondială în fizică atomică şi nucleară.
El s-a distins prin importante descoperiri ştiinţifice. Astfel, a obţinut primul în lume
spectre de raze X în gaze. În acest scop, el şi-a construit un spectrometru special, de
concepţie proprie. Savantul român are contribuţii importante şi în fizica neutronilor,
în studiul elementelor transuraniene, în studiul reacţiilor nucleare, mai ales în ce
priveşte interacţiile nucleare la energii joase, medii şi înalte. A studiat, de asemenea,
dezintegrarea mezonilor;
- Şerban Ţiţeica este considerat fondatorul şcolii române de fizică teoretică.
A făcut cercetări în domeniul termodinamicii, a fizicii statistice, mecanicii cuantice,
fizicii atomice şi în fizica particulelor elementare;
- Mihai Gavrilă, specialist în fizică cuantică, a adus contribuţii fundamentale
la studiul teoretic al interacţiei sistemelor atomice cu radiaţia electromagnetică. Este
considerat un continuator al şcolii româneşti de fizică cuantică fondată de Şerban
Ţiţeica;
- Alexandru Proca a adus contribuţii substanţiale la dezvoltarea fizicii teoretice.
Astfel, elaborează numeroase lucrări în acest domeniu vizând studiul particulelor
elementare, mecanica cuantică, radioactivitatea, fizica relativistă. A descoperit
ecuaţiile Proca, care l-au ajutat să demonstreze teoretic existenţa mezonilor;
- Ştefan Procopiu este, alături de Bohr, descoperitor al magnetonului BohrProcopiu şi al efectului Procopiu de depolarizare a luminii;
- Theodor V. Ionescu, fizician şi inventator, a avut contribuţii în fizica plasmei,
fizica ionosferei, cuplaje de ioni cu electroni în plasme dense, maseri, amplificare
cu magnetroni, efectul Zeeman, efecte legate de fuziunea nucleară, mecanisme
cuantice ale emisiei în plasme fierbinţi, folosite în domeniul imagisticii 3 D pentru
cinematografie şi televiziune;
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- Ionel Solomon este recunoscut pe plan mondial de fizicieni pentru
contribuţiile sale în domeniile de rezonanţă magnetică nucleară (RMN), fizica
solidului, semiconductori, şi sisteme foltovoltaice pentru transformarea energiei
solare în energie electrică. El a dedus ecuaţiile de spin nuclear care-i poartă numele
şi a dezvoltat teoria interacţiilor dipolare magnetice nucleare în solide.
În domeniul matematicii s-au remarcat: Gheorghe Ţiţeica, Spiru Haret,
Grigore Moisil, Miron Niculescu, Nicolae Popescu, Ştefan Odobleja (considerat
fondatorul ciberneticii)… Dar exemplele pot continua şi cu alte personalităţi.
România a fost şi rămâne un izvor nesecat de creativitate, de personalități care
contribuit esențial la au schimbarea destinului României, dar şi al omenirii.
Toţi aceşti remarcabili creatori români sunt nu numai valori naţionale dar şi
valori universale, cetățeni ai planetei albastre, inventatori şi creatori români în elita
inteligenței mondiale.
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NOTE PENTRU LECTURĂ

Florian GÂRZ

CREȘTEREA ȘI DECLINUL
IMPERIULUI AMERICAN
CROISSANCE ET LE DECLIN
DE L’EMPIRE AMERICAIN
Gheorghe VĂDUVA
Rezumat
Cartea de față – Creșterea și declinul imperiului american1 – este, poate,
cea mai bună carte din cele 38 scrise de colonelul (r) Florian Gârz, fost ofițer
de informații, despre fenomenul politico-militar din epoca noastră. Subiectul
cărții este extrem de delicat, de aceea și sursele sale sunt numai din mediul
academic american. Carte analizează un fenomen complicat, cel al creșterii
și declinului puterii, inclusiv al puterii americane. Observațiile autoului sunt
directe, profunde și penetrante, iar constatările realiste și cuprinzătoare.
Avem oare de-a face cu declinul puterii americane? Paginile acestei cărți dau
un răspuns bine argumentat.
Cuvinte-cheie: creștere, declin, imperiu, american, excepționalism,
vulnerabilități
Résumé
Ce livre – La croissance et le déclin de l’empire américain – est, peutêtre, le meilleur de tous les 38 écrits par le colonel (CR) Florian Garz, ancien
officier de l’intelligence militaire, sur le phénomène politique-militaire de notre
époque. Le sujet de ce livre est extrêmement délicat et, de ça, les sources aussi
sont seulement de milieu académique américain. Les observations de l’auteur
sont directes, profondes et pénétrantes, et les constatations réalistes et larges.
Florian Gârz, Creșterea și declinul imperiului american, Editura Laureant, București 2016, ISBN 978-60693940-4-5
1
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Avons-nous vraiment d’affaire avec le déclin de la puissance américaine ? Les
pages de ce livre en donnent un réponse.
Mots-clefs: croissances, déclin, empire, américain, exceptionnalisme,
vulnérabilités

C

onstatare: Creșterea și declinul Imperiului American” (Editura
LAURENT, București, 2016) este, fără îndoială, cea mai valoroasă carte
dintre cele scrise de colonelul (r) Florian Gârz. Acest excepțional volum nu este –
și nici nu poate fi – o carte antiamericană. Nici pro-americană. Nu este, pentru că,
efectiv, nu este. Și nu poate fi, pentru simplul motiv că un cercetaș și un cercetător de
o viață, un ofițer de informații de cea mai pură rasă, așa cum este colonelul (r) Florian
Gârz, specialist în analiza fizionomiei, filosofiei și dinamicii fenomenului american,
mai exact, nord-american, nu-și poate permite să scrie pro sau contra. Un ofițer de
informații nu face niciodată așa-ceva. În momentul când a scris, a spus sau a susținut,
cu bună știință, pro sau contra, s-a descalificat din punct de vedere profesional și
moral pentru tot restul vieții sale. Iar colonelul Gârz nu face așa ceva. Un ofițer
de informații, până la moarte, nu deformează niciodată adevărul, nu manipulează
informația, ci o prezintă întotdeauna, așa cum este ea, în forma ei cea mai pură,
cea mai inteligentă (de aceea i se și spune Intelligence), dar cu toate meandrele,
conexiunile, extensiunile și posibilele ei complicații și implicații.
Prima frază cu care colonelul (r) Florian Gârz începe această carte este
următoarea: „Această carte este dedicată Statelor Unite ale Americii, unica
superputere a lumii și singurul imperiu, precum și situației geopolitice și geostrategice
a societății americane la nivelul anului 2015” (p. 5).
Creșterea și descreșterea puterii americane nu este un fenomen linear, simplu
și ușor de înțeles și de analizat, așa cum nici modul de viață american, devenit un fel
de model al lumii, nu este ușor nici de înțeles, nici de imitat și cu atât mai puțin de
aplicat . Pentru că, efectiv, nu se poate aplica. El s-a născut în cu totul alte condiții
decât oricare alt modus vivendi de pe planeta Pământ. Aproape toate statele care au
încercat să trăiască precum SUA au eșuat în acest proiect, sau, în orice caz, n-au putut
atinge niciodată performanța Americii. Pentru că o astfel de performanță este una de
un tip cu totul special, generată dintr-o reducție eidetică numai și numai americană.
Pentru americani dictonul impossibilum nula obligatio est nu are nici substanță,
nici sens. Pentru americani nu există imposibil. Ceea ce își imaginează ei trebuie să
devină real. Și, pentru aceasta, sunt capabili să atragă și folosească nu doar creierul
lor, ci cvasitotalitatea creierelor geniale din lume.
Autorul analizează, precis și la obiect, dinamica fără precedent și fără egal în
lume a acestei creșteri și descreșteri, folosind, ca informație și analiză consistentă,
numai surse academice, îndeosebi din Statele Unite. Colonelul Gârz a fost mulți ani,
pe când lucra la Direcția Informații a Armatei, șeful sectorului SUA. Ulterior,
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(27)/2016

201

Un livre-bilan de la vie d’un officier de l’intelligence

O carte bilanț a vieții unui cercetaș

NOTE PENTRU LECTURĂ

și în calitatea sa de conducător al Serviciului de cercetare strategică în spațiul politic
al NATO, a continuat studierea și cercetarea strategică a SUA. Pentru că SUA este,
fără îndoială, cel mai mare imperiu al informațiilor și, în același timp, cel mai
strălucit paradis al lor. SUA este, aproape la toate capitolele, pe locul întâi în lume
în ceea ce privește capacitatea tehnologică și informațională, știința și tehnologia,
puterea militară și capabilitatea militară etc.. Civilizația SUA (SUA este efectiv o
civilizație) nu este o prelungire a civilizației Europei Occidentale pe continentul
american. SUA este o civilizație aparte, diferită de cea europeană occidentală, o
civilizație a cutezanței, afacerii, forței, tehnologiei înalte, informației și cogniției.
Această civilizație este una de avangardă în procesul foarte complicat al progresului
lumii. Ea nu s-a generat dintr-un transfer civilizațional european spre noul continent,
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ci din negarea esenței civilizației europene occidentale, din ieșirea din ea, din fuga
de ea. Abia aici, în America Statelor Unite, adevărata putere este dată de calitatea
persoanei, a individului, din curajul, inteligența și capacitatea sa cognitivă și creativă
de excepție. Este și motivul pentru care creierele din toate lumea vin aici, imigrează
aici, ca în vremurile formării SUA, unde găsesc toate condițiile, inclusiv lipsa de
prejudecăți, pentru a face treabă. E drept însă și faptul că orice tendință spre absolut
își are și reversul său. Orice creștere este, de cele mai multe ori, urmată de un declin.
Este și cazul libertății fără măsură, al libertății absolute. Care nu există însă în SUA
decât pentru creierele care creează informați și cogniție. Dar, orice s-ar spune, toată
lumea are încă de învățat de la SUA.
Înainte de a continua relevarea câtorva repere în comentarea succintă a
acestei cărți, trebuie să subliniez că ofițerul de informații nu are și nu trebuie să aibă
niciodată culoare politică, prejudecăți, parti-pris-uri etc. El este și trebuie să fie și
să rămână mereu același, indiferent de regimul politic al țării din care face parte,
așa cum chirurgul rămâne chirurg și matematicianul matematician. El trebuie să fie
conectat tot timpul la date, fapte, știri etc., din care să desprindă, să deceleze și să
genereze acea monadă a cunoașterii, denumită informație. De unde rezultă colosala
importanță a serviciilor de informații. Pentru că informație înseamnă cogniție, iar
cogniția înseamnă putere. Americanii au înțeles de multă vreme asta. Noi, românii,
încă nu. De aceea, colonelul Gârz notează, glacial, la pagina 14: „Românii n-au
înțeles niciodată marea importanță a serviciilor secrete de informații, privindu-le cu
suspiciune și neîncredere, atât în trecut, cât și în prezent”.
În Cuvântul autorului, cel care a realizat, cu un efort analitic și sintetic
colosal, această lucrare de excepție, prezintă nu doar argumentul, ci și cheia de citire
și înțelege a acestei cărți, în cel mai pur spirit american: calea directă, ieșirea din
prejudecăți. Republica Americană s-a născut în mod natural, fără prejudecăți, așa
cum spune gânditorul de la porțile științei, ale cercetării științifice: Trebuie să lași
aici orice presupus și orice taină moartă aici să fie…
Autorul descrie simplu, inteligent și frumos maieutica simplă și directă a
puterii americane, înțeleasă ca ieșire, prin războiul de independență și prin cel de
secesiune, din robia stilului de viață feudal piramidal european, bazat pe conți,
principi, nobili și pe o falie strategică infranșisabilă dintre proprietate și muncă (în
democrația grecească munca, îndeosebi cea fizică, era făcută de sclavi și animale)
și crearea, pentru prima dată în lume, a unei țări a libertății și demnității umane.
În SUA, munca este făcută, în primul rând, de proprietari. Maieutica americană a
însemnat, de fapt, o naștere cu forcepsul a Americii, o construcție a unui nou tip de
țară, care nu mai existase până atunci, cu oameni foarte curajoși, direcți, fermi și
inventivi, capabili să cunoască, să înțeleagă, să cultive, să respecte și să cinstească
inteligența și calitatea umană. Să nu uităm însă că, o perioadă îndelungată din scurta
lor existență, Statele Unite au fost o democrație de tip sclavagist, ceea ce înseamnă
că ajungerea la modelul american agreat de toată lumea azi s-a făcut destul de greu și
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cu un preț destul de mare. Dar important este că s-a făcut.
După părea noastră, care este, în esență, consonantă cu cea a autorului, SUA
a cunoscut, până în prezent, două etape importante în dinamica evoluției sale: etapa
ante-Mahan și etapa post-Mahan. Prima se caracterizează prin izolaționalismul
american (Doctrina Monroe), uriașa republică americană considerându-se protejată
în primul rând împotriva civilizației din care tocmai evadase, și, în acest fel, capabilă
să construiască aici un colț de rai. Cea de a doua începe cu amiralul Mahan, cel care
le-a spus americanilor că puterea nu înseamnă izolare, ci expansiune, că este puternic
doar cel care stăpânește marea. Cine stăpânește marea stăpânește lumea. Conceptul
fundamental al acestei etape este sea power, puterea maritimă fiind singura care
poate asigura accesul către puterea absolută, către puterea globală, dominantă și, întrun fel discreționară. Și în momentul de față, conceptul de dominanță strategică este
esențial pentru puterea americană. Numai că SUA nu mai poate beneficia integral de
aceleași condiții din vremea lui Mahan. Chiar dacă puterea maritimă a Statelor Uite
este imensă – cea mai mare din lume –, există o puternică emergență a eșalonului
unor mari țări ale lumii grupate în BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de
Sud), al căror potențial economic devine din ce în ce mai mare, iar acesta se va
exprima cât de curând și într-un potențial militar pe măsură. Pentru prima dată în
istoria sa, PIB-ul Chinei (19,390 trilioane de dolari, după datele CIA factbook) este
mai mare decât cel al Statelor Unite (17,950 trilioane de dolari) și decât cel al Uniunii
Europene (19,190 trilioane de dolari). Țările BRICS totalizează un PIB de 34,972
trilioane de dolari ceea ce arată că noii poli de putere sunt în curs de creștere.
Marele secret al puterii și ascensiunii americane nu a fost însă numai sea power,
ci și o dezvoltare economică rapidă și fără precedent. De fapt, puterea economică
este cea care a făcut posibilă puterea maritimă, iar puterea maritimă, la rândul ei, a
amplificat exponențial puterea economică. Această dezvoltare a fost posibilă nu doar
datorită spiritului antreprenorial și de inițiativă american, noii filosofii economice
americane, ci și celor două Războaie Mondiale. America, implicată în cele două
Războaie Mondiale și, în aceeași măsură, ulterior, și în Războiul Rece, a ieșit din ele
cu pierderi minime și câștiguri maxime. În urma acestor războaie, SUA a prosperat,
în primul rând, din punct de vedere economic. Amiralul Mahan a murit în 1914 și nu
a apucat să vadă efectele doctrinei pe care tocmai o generase.
Din acel moment a început expansionismul american. Acest expansionism
are fel de fel de denumiri (democratizare, americanizare, globalizare, regionalizare,
drepturi ale omului etc.), dar esența este proiectarea puterii americane oriunde în
lume, deci dominanță strategică și poziționare geopolitică și geostrategică favorabilă
pentru o posibilă viitoare confruntare. În acest scop, după 1990, puterea americană a
generat o puzderie de războaie și de concepte agresive (producătoare de stricăciuni,
cum le numea George Friedmann), care, pe de o parte, au asigurat un front de consum
uriașei industrii de război americane și, pe de altă parte, a extins prea mult și prea
periculos spațiul de confruntare, inclusiv prin producerea destrămării Iugoslaviei și,
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recent, a crizei ucrainene.
Autorul arată că „Statele Unite strălucesc prin știință și tehnologie și nu
prin instituțiile și practicile lor politice și sociale.” (p. 19). Iar aceasta este una
dintre marile vulnerabilități ale Americii de azi. Ingineriile financiare, dominanța
economică – inclusiv prin planul Marshall, prin exportul de armament, de doctrine
și de produse culturale de piață – au asigurat, în timp, Statelor Unite o dominanță
strategică incontestabilă. Economia lumii a devenit puternic dependentă de economia
americană. Astfel, orice seism din economia americană, îndeosebi din finanțele
americane, a produs și încă produce adevărate crize și tsunami-uri economice
devastatoare în toată lumea. Actuala criză financiară, care a lovit foarte puternic
Uniunea Europeană, este încă în curs. Această expansiune fulminantă americană,
care a generat un imperiu american de tip nou, unic în lume, bazat pe influențare,
dependență economică, presiuni militare, dar mai ales pe informație, dominanță
high-tech și IT a ajuns la un vârf de sarcină, de unde începe declinul. Acest declin al
puterii americane, semnalat și de alți cercetători, mai ales americani, este analizat cu
acul, în doar 220 de pagini – deci, scurt și la obiect – de către autorul acestei lucrări.
Se pare că, în momentul de față, americanii, după o mulțime de drumuri și
de doctrine ofensive și entuziaste, au ajuns la ceea ce autorul numește „doctrina
retragerii”, întrucât, în toate componentele sale – economică, politică, ideologică și
militară –, Imperiul American suferă de o serie de boli cronice, analizate riguros în
Capitolul VI al lucrării, precum: super-militarizarea, „excepționalismul” (ideea de
superioritate americană pe toate planurile față de restul lumii, lunecarea politicii de
la centru-stânga spre dreapta, în favoarea marilor corporații și în dauna americanului
care ține America pe umerii săi etc.). Acest excepționalism seamănă foarte mult cu
ideea rasei superioare din vremea lui Hitler. Adică tot ce e american este excepțional.
Aceasta înseamnă trecerea la extremă și, într-un fel, ieșirea din normalitate și chiar
din raționalitate. Iar efectele sunt extrem de dureroase. America se află în război
aproape cu toată lumea, generând un adevărat dezastru în Orientul Mijlociu, în cel
Apropiat și, iată, acum și pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică. Unii
dintre oamenii politici americani ai momentului, dar nu numai, privesc acest
excepționalism ca fiind benefic nu numai pentru America, ci și pentru restul lumii.
La acest excepționalism, parcă în oximoron, se adaugă și complicatul alarmism de
tip american.
Autorul analizează în profunzime, folosind stilul direct, tranșant toate aceste
lacune grave ale societății americane, ale puterii americane, neomițând nimic din ceea
ce este important pentru a înțelege declinul imperiului american și chiar retragerea
lui în limite mai rezonabile. Așa cum, adăugăm noi, au făcut și rușii, concentrânduse pe ieșirea din extremismul de tip sovietic și reconstrucția uriașei puteri strategice
rusești pe principiul rațiunii strategice suficiente. Îndeosebi în timpul administrației
George W. Bush, colosul politic, ideologic, militar, tehnologic și informațional
american a ieșit din raționalitatea strategică suficientă și, sub presiunile unor
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puternice grupuri de interese, a generat noi vulnerabilități strategice, între care se
situează și cele ale ciberspațiului american. Dar, subliniază autorul, cel mai mare
pericol și, la urma urmei cea mai mare amenințare din spațiul cibernetic sunt create
tocmai de SUA. Americanii sunt singurii din lume care dispun de un Comandament
de război cibernetic. De fapt, considerăm noi, e greu de presupus că SUA s-ar afla
sub uriașe amenințări. Statele lumii n-au nici un interes să amenințe SUA, nici să se
coalizeze împotriva americanilor (până acum, n-a existat nicio coaliție internațională
antiamericană), dar de aici nu rezultă că nu există nici un pericol de război.
Multe din cele semnalate de autor și analizate riguros se regăsesc și în operele
unor prestigioși cercetători americani. Aceștia nu se sfiesc să vorbească de declinul
puterii americane și chiar să trateze în profunzime, pe sute de pagini, acest fenomen.
Expansiunea americană de după cel de-Al Doilea Război Mondial și până în prezent
a forțat orice limite, iar o astfel de forțare nu putea să ducă decât la un recul și la
necesitatea unei retrageri, să zicem, rezonabile…
Am fost, timp de o lună, în iunie 1991, în Statele Unite. Am străbătut, împreună
cu un ghid interpret, toată marea Republică americană numită Statele Unite, de la
Est la Vest și de la Vest la Est. În tot acest timp, în ceea ce privește comportamentul
oamenilor pe care i-am cunoscut, am avut un puternic sentiment de déjà vu. Era ca și
cum m-aș fi întors în satul meu din miezul deluros al Olteniei și aș fi reîntâlnit acei
oameni simpli, sinceri, deschiși, care te privesc cu bucurie în ochi și a căror garanție
a bunelor relații, a unei afaceri și a lucrului bine făcut se rezumă la a bate palma.
Am descoperit, în acele zile, că, și în America, exact ca în satul meu dintre dealuri,
conceptul fundamental al relațiilor dintre oameni, al modului de viață american, este
sinceritatea, iar măreția acelei Americi pe care am văzut-o eu, atunci, constă, de
fapt, în simplitate. Aceeași simplitate elegantă și sinceră am constatat-o peste tot în
Statele Unite: în baze militare și în instituții de învățământ, în redacțiile unor mari
publicații și în dialogurile cu cei de la Pentagon, de la Congres și din toate locurile
în care am fost. Și, la întoarcerea în țară, am scris o carte: America, simplitate în
măreție… Între America la ea acasă și Imperiul American Politic, Economic, Militar,
Ideologic, Tehnologie și Informațional Global este o mare deosebire. Aș vrea să cred
că Imperiul American al Statelor Unite crește și descrește, așa cum o dovedește atât
de clar și de consistent excepționala carte a colonelului Florian Gârz, în timp ce
Republica Americană, numită Statele Unite, nu se supune teoriei ondulatorii a lui
Conta, ci rămâne, cel puțin la ea acasă, așa cum am cunoscut-o eu cu un sfert de veac
în urmă.
Și aș mai vrea să cred că, azi, în epoca globalizării, statornicia, simplitatea,
sinceritatea, încrederea, respectul față de celălalt, industria, agricultura, cercetarea
științifică inteligentă, omenia și curățenia sufletească, munca și responsabilitatea, ca
și capabilitatea de a ne apăra inteligent și spre toate orizonturile care ne amenință, se
vor întoarce, în sfârșit, și la noi acasă.
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