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1. SISTEMUL DE ELABORARE A POZITIILOR NATIONALE PRIVIND
PROIECTELE DE POLITICI SI DE ACTE LEGISLATIVE EUROPENE
1.1. PROCESUL DE « EUROPENIZARE »
Există diverşi parametri sistemici care au o influenţă importantă asupra coordonării
problematicii UE la nivel naţional: structura statului (unitar vs. descentralizat) şi
dimensiunile statului (mare vs. mic), forma de guvernământ (prezidenţial vs. parlamentar;
prim-ministerial vs. sistem de cabinet), gradul de autonomie ministerială, sistemul
electoral, organizarea partidelor politice, sistemul juridic.
Sistemele descentralizate de coordonare sunt, de obicei, produsul unui grad înalt de
autonomie ministerială (independenţa funcţională, în marja liniilor generale trasate de Primul
Ministru şi/ sau de Cabinet). Autonomia ministerială este accentuată de guvernele de coaliţie
favorizate de sistemele de vot proporţional în alegerile naţionale. Spre deosebire de acestea,
în statele unitare, cu autonomie ministerială redusă şi cu guverne monocolore este favorizată
centralizarea puternică a procesului de coordonare, atât orizontal, cât şi vertical.
Dacă analizăm mai atent tipologia regimurilor democratice, reţinem că, sub forme
diferite, coordonarea centralizată poate funcţiona atât în cazul sistemelor executive unificate,
ca Marea Britanie, cât şi în sistemele executive bicefale, precum Franţa. În ceea ce priveşte
contrastul tradiţional dintre sistemele prim-ministeriale şi cele de cabinet, în cazul din urmă
coordonarea Ministerul Afacerilor Externe (MAE) apare cel mai frecvent ca soluţie
instituţională (Danemarca, de exemplu).
Analiza comparativă a tipurilor de coordonare a problematicii UE subliniază diferenţele
profunde între modelele juridice de drept roman şi cele de drept anglo-saxon. În statele
continentale membre ale Uniunii Europene acţiunea administrativă este fundamental legată
de regulile juridice care definesc posibilele căi de acţiune. În sistemele cutumiare,
coordonarea orizontală, ca şi comunicarea generală, au loc mai mult ad-hoc, iar procedurile
informale par să fie mai bine internalizate, de către participanţi, decât impunerile juridice.
Controlul parlamentar poate crea presiuni diferite în favoarea adoptării unor poziţii
naţionale de negociere ca rezultat al unor consultări extensive pe plan intern; pe de o parte,
aceasta reduce puterile discreţionare ale executivului, iar pe de altă parte întăreşte
legitimitatea democratică a negociatorilor. În situaţia actuală, importanţa acestei variabile este
mică, dar o presiune suplimentară, pentru o abordare bazată pe căutarea consensului, poate fi
exercitată în viitor asupra mecanismelor de coordonare existente. Aceasta depinde de
rezultatele dezbaterii privind viitorul Europei, care favorizează creşterea rolului
parlamentelor naţionale.
Revenind la problema dimensiunilor statale, constatăm că statele mai mici trebuie să
mobilizeze mai multe resurse administrative pentru a face faţă complexităţii problematicii UE
decât statele mai mari. Coordonarea informală devine o soluţie naturală în acest caz.
Oficialilor de toate gradele li se conferă de multe ori o autonomie neoficială în privinţa
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afacerilor europene, iar sistemul se bazează pe legături strânse între politicieni şi funcţionari
publici. Se poate spune că impactul europenizării este chiar mai mare asupra statelor mici
decât asupra statelor mari, sau asupra celor deveniţi membri mai recent decât asupra celor
care au dobândit calitatea de membru mai demult. Reprezentanţele Permanente joacă un rol
mult mai important în mecanismul de coordonare în cazul statelor mici. Reprezentanţele
Permanente ale statelor mici prestează, de fapt, activităţile comitetelor de management (spre
deosebire de statele mai mari, unde comitetele de management din Bruxelles sunt acoperite
de ministerele de linie). Aceasta le conferă rolul de pivot în procesul de formulare a
politicilor UE la nivel naţional.
În ultimele stadii ale negocierilor de aderare, Misiunile Permanente ale statelor din
centrul şi estul Europei s-au comportat mai degrabă ca Reprezentanţele Permanente ale
statelor membre mari. Misiunile Permanente încă joacă un rol cheie pentru statele candidate,
deşi mai puţin vizibil, ca principalul punct de colectare şi diseminare a informaţiei, ele fiind
interfaţa cu Bruxelles-ul. Momentul aderării a fost pregătit, din acest punct de vedere,
majoritatea statelor candidate începând să trimită înainte de aderare, la Bruxelles, funcţionari
publici din cele mai importante ministere de linie.
În altă ordine de idei, sistemele de coordonare foarte centralizate şi instituţionalizate
au obiective explicite, bine definite de coordonare, exprimate în mandatele principalelor
organisme de negociere.
Nu există o relaţie evidentă între conceptul de funcţie publică adoptat de diverse state
(OCDE, 1999) şi modelul de coordonare. Un numitor comun pentru statele candidate a fost
lipsa unui progres substanţial în crearea unui corp profesionist de funcţionari publici. Pare să
existe o corelare directă între gradul de politizare a funcţiei publice, pe de o parte, şi eficienţa
coordonării la nivel naţional, pe de cealaltă parte. O administraţie publică nepolitizată ca cea
britanică poate induce un grad mare de coerenţă în funcţionarea sistemelor de coordonare ale
Marii Britanii, în timp ce o funcţie publică mai politizată, ca aceea a Germaniei, poate face ca
întregul mecanism să devină nefuncțional , ținând cont de rivalităţilor interinstituţionale.
Din perspectivă organizatorică, structura de coordonare, în majoritatea statelor
membre sau candidate, este organizată ierarhic. Deciziile şi arbitrajul au loc la toate nivelele,
Cabinetul, Consiliul de Miniştri şi/ sau Primul Ministru acţionând în cele mai multe cazuri ca
arbitru de ultimă instanţă.
Indiferent cum arată sistemul, câteva piese centrale ale mecanismului instituţional
păstrează un număr de „atribuţii centrale”. Ministerului Afacerilor Externe, de exemplu,
gestionarul tradiţional al relaţiilor bilaterale cu celelalte state membre şi candidate şi
reprezentantul naţional în Consiliul pentru Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE), i se
rezervă aproape în toate situaţiile competenţa de decizie în chestiuni politice şi/sau
instituţionale. Marii câştigători ai procesului de europenizare, ministerele de finanţe, au un rol
din ce în ce mai important în coordonarea problematicii UE.
Postul de ministru delegat sau cel de secretar de stat pentru afaceri europene a fost
creat în cele mai multe structuri guvernamentale ale statelor membre şi ale câtorva state
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candidate, jucând, deseori, un rol bine definit în procesul de coordonare prin prezidarea
organismului de coordonare interministerială.
Reprezentanţa Permanentă constituie sediul central al negociatorului şef după aderare.
Cancelaria Primului Ministru joacă un rol important în aproape toate statele membre şi
candidate, în special când miza este reprezentată de probleme europene politice şi
constituţionale majore. Ministrul finanţelor / economiei este, de asemenea, o prezenţă
proeminentă în orice fel de comitet interdepartamental.
Cele mai multe ministere din statele membre şi-au adaptat organizarea internă la
cerinţele procesului decizional asupra problematicii UE. Există o serie de ministere de resort
care au tendinţa să fie mai europenizate decât altele: agricultură, muncă şi securitate socială,
mediu înconjurător, transporturi, afaceri interne, justiţie. Condiţiile de aderare şi
„negocierile” (chiar dacă sunt un proces mai degrabă administrativ) privilegiază un grup
relativ mic de oficiali guvernamentali. Acest fapt, la rândul său, indică un alt posibil punct de
tensiune: grupul restrâns de funcţionari publici, care lucrează în domeniul integrării europene,
este privilegiat în ceea ce priveşte informarea şi expertiza comunitară, în comparaţie cu
ceilalţi şi cu politicienii. Inerent, această realitate, însoţită de implicarea slabă a
parlamentarilor, este de natură să exacerbeze „deficitul democratic”.
Alt aspect este acela că modelul de coordonare centralizat acordă insuficientă atenţie
coordonării orizontale între ministere. În practică, însă, eficienţa sistemului de coordonare
depinde enorm de „coordonarea fără coordonator”: coordonare orizontală directă, de
obicei informală. Dacă acest lucru nu se întâmplă, instituţiile de coordonare la nivel înalt vor
fi suprasolicitate, aglomerate cu probleme care necesită decizii de detaliu.
Trebuie menţionat că diviziunea muncii şi a responsabilităţilor între diferite piese ale
mecanismelor de coordonare naţionale depinde, de multe ori, de situaţia specifică existentă în
momentul creării sistemului. Un sistem „fragmentat” ca al Germaniei reflectă, de fapt,
echilibrul de putere, existent în anii ’50 şi consfinţit printr-un acord încheiat în 1958, dintre
un Minister de Externe slab şi Ministerul Economiei mai puternic.
Transformări ulterioare ale aparatului guvernamental au fost realizate treptat, pe baza
unor tradiţii şi aranjamente deja existente. Aparent, unele state (statele fondatoare ale
Comunităţilor Europene) urmează o abordare graduală, în timp ce altele se adaptează în
salturi, cum este cazul fostelor state comuniste. În general, procesul de adaptare a guvernului
central a constat într-o serie de reacţii ad-hoc la problemele şi necesităţile imediate. În pofida
unui anumit grad de convergenţă, natura mecanismelor naţionale de coordonare a afacerilor
europene variază considerabil de la un stat membru la altul. Există elemente care sunt
prezente în majoritatea cazurilor, dar funcţiile lor, procedurile şi complexul instituțional de
coordonare variază de la ţară la ţară.
O importanţă deosebită o au şi momentele care au determinat schimbări
semnificative în sistem. Este relevant pentru analiza de faţă să acordăm atenţia cuvenită
sistemelor de coordonare între data începerii negocierilor de aderare şi data aderării efective.
Negocierile de aderare necesită un efort special de coordonare interministerială, dat fiind
rolul mai degrabă pasiv, de simplă adoptare a acquis-ului, jucat de ţara candidată în aceste
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negocieri. După aderare, negocierile devin mai complexe, acoperind o problematică mai
largă. Negocierile (şi, de aceea, întregul mecanism naţional de coordonare) trebuie să ia în
considerare diversele poziţii ale celorlalte state membre.
Mai multe state membre au schimbat modul de coordonare a problematicii UE cu puţin timp
înainte de momentul aderării. În Grecia, Spania sau Portugalia nucleul de coordonare a fost
transferat de la o agenţie centrală la MAE. Finlanda a transferat atribuţiile respective de la
MAE către aparatul de lucru al Cabinetului, mai aproape de Primul-ministru.
Flexibilizarea structurilor interne pentru formularea şi implementarea politicilor
europene a caracterizat toate statele central şi est-europene. Dispozitivele iniţiale de
coordonare au fost create începând cu 1993-1995, în timpul şi după negocierile pentru
Acordurile de Asociere. Reorganizările au avut loc în 1996, după intrarea în vigoare a
Acordurilor Europene şi după ce a devenit clar că negocierile de aderare se apropiau. Alt
moment critic a fost începutul propriu-zis al negocierilor de aderare.
În statele central şi est-europene, tendinţa de a începe organizarea prin sisteme mai
fragmentate (nu intenţionat, ci datorită lipsei unei tradiţii anterioare), care a dus la tensiuni, a
fost aproape invariabil urmată de paşi spre o centralizare mai mare. Toate statele central şi
est-europene au început cu nivelul organizaţional. După ce s-au confruntat cu
disfuncţionalităţi serioase, au acordat atenţie aspectelor procedurale şi celor de reglementare.
De fapt, descentralizarea în statele candidate a însemnat de obicei lipsa de direcţie strategică,
care poate duce la haos şi paralizie instituţională, iar „centralizarea” a însemnat, de obicei,
adoptarea unei orientări strategice.
Una dintre provocările speciale cărora trebuie să le facă faţă statele candidate, constă
în efortul de coordonare pe două nivele: (a) unul legat de procesul de asociere
(implementarea Acordurilor Europene) şi (b) altul legat de procesul de aderare (negocierile
de aderare). Rezultatul este tendinţa permanentă de suprapunere (de atribuţii, calitatea de
membru şi cea de lider) între coordonarea asocierii (sub-comitetele de asociere) şi
coordonarea aderării (grupurile de lucru pregătitoare).
Statele central şi est-europene s-au adaptat mult mai rapid din punct de vedere politic
decât administrativ. Nunberg (1999) a ajuns la concluzia că majoritatea statelor central şi esteuropene „au favorizat soluţii pur legale/ formale la problemele lor instituţionale”.
„Obstacolele” de natură culturală în calea reformei „fundamentale” a modului în care aceste
state îşi coordonează politicile UE sunt observate şi de Goetz (2000). Pot fi identificate mai
multe aspecte de interes în ceea ce priveşte coordonarea politicilor UE în statele candidate
dacă analizăm problema transferului de politici.
1.2. OBSERVAŢII ADIŢ IONALE ASUPRA TRANSFERULUI DE POLITICI UE
ÎN STATELE CANDIDATE ŞI ÎN STATE MEMBRE UE
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Transferul de politici are o relevanţă specială în cazul statelor candidate. Structurile
instituţionale ale statelor candidate au fost concepute în mare măsură pe baza unei treceri în
revistă a experienţei internaţionale, ca urmare a dialogului cu UE şi cu statele membre.
Ungaria, de exemplu, a copiat modelul german. A rezultat un sistem fragmentat, cu rivalităţi
interne nesustenabil pentru o ţară candidată. De aceea, Ungaria a schimbat sistemul de
coordonare a problematicii UE. Polonia are o experienţă ambivalentă în ceea ce priveşte
transferul de politici. După ce a eşuat iniţial în încercarea de a adopta modelul german, a
transpus mai târziu, până la un anumit punct, modelul francez, pe baza unui raţionament de
„stat mare”. În final, totul a trebuit revizuit în concordanţă cu specificul particularităţilor
administrative naţionale.
Cum statele respective traversau o perioadă de tranziţie extrem de solicitantă,
transferul de politici a furnizat o „soluţie rapidă” în special la începutul procesului. Concluzia
la care a ajuns Lippert (2001) este următoarea: un simplu transfer de instituţii sau adoptarea
unor modele administrative după modele vest europene, fără adaptarea lor la specificul
naţional, nu reprezintă soluţii funcţionale. Alt aspect legat de procesul de tranziţie este faptul
că, de multe ori, statele candidate şi-au legitimat acţiunile instituţionale prin invocarea unui
argument post factum (fals) de transfer de politici.
Creşterea rolului aparatului de lucru al Primului Ministru în Ungaria sau dezvoltarea
unui sistem specific de coordonare în cazul Sloveniei, au fost determinate de evoluţii pur
interne, dar au fost justificate printr-un fals transfer de politici, prin invocarea, ca argument, a
experienţei unor state membre.
Fluxurile de transfer au fost dominate în mod clar de transferul orizontal, între statele
membre şi cele candidate, sau în interiorul grupului de state candidate. Rolul specific jucat de
programele de înfrăţire instituţională, finanţate de UE, trebuie menţionat în acest context. A
existat o tendinţă în rândul statelor membre de a încheia parteneriate bilaterale cu statele
candidate. În cadrul acestor parteneriate, transferul de politici orizontal joacă un rol foarte
important. În cele mai multe cazuri, a predominat politica de învăţare deliberată şi difuzie,
însoţită până la un anumit punct de transferul condiţionat. Cu privire la transferul condiţionat,
trebuie menţionat că, finanţarea din partea UE sau din partea statelor membre a fost
condiţionată de performanţă, nu de structura dispozitivelor instituţionale.
În ceea ce priveşte intensitatea transferului, statele central şi est-europene au trecut de
la faza iniţială de imitare a modelelor altora, la hibridizare şi inspirare din acestea, pe măsură
ce şi-au perfecţionat propria capacitate de analiză, ca şi propria experienţă instituţională. Cu
toate acestea, nu există o convergenţă de politici, ca atare, la nivel european. Chiar dacă
statele au uneori organisme similare, componenţa acestora este foarte diferită şi poziţia lor în
sistem variază de la ţară la ţară.
Austria
Aderarea Austriei la Uniunea Europeană în 1995 a condus la schimbări interne în organizarea
ministerelor federale, cum ar fi stabilirea unui departament al afacerilor europene. In prezent
departamentul funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor externe - EU-Koordination und
wirtschaftspolitische Angelegenheiten.
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Belgia
Coordonarea este asigurata în cadrul Serviciului Public Federal pentru Afaceri Externe de
către Direction générale Coordination et Affaires européennes (DGE) – Direcția generala
coordonare şi afaceri europene. DGE este responsabila cu pregătirea, definirea, reprezentarea,
gestionarea și monitorizarea politicii UE în Belgia.
Bulgaria
Sistemul a fost reformat în 2007, prin Decretul 85/2007 al Consiliului de Miniștri privind
organizarea și coordonarea chestiuni privind UE. Ca o consecință a acestui decret,
coordonarea cu privire la afacerile europene este asigurata de două unități care asigura
coordonarea interna şi coordonarea externa. Coordonarea interna este asigurata prin Direcția
pentru Coordonarea Afacerilor Europene ("CEUA"), din cadrul Administrației Consiliului de
Miniștri care efectuează coordonarea cu ministerele sectoriale și instituțiile din țară. Ca parte
a Administrației Consiliului de Miniștri, Direcția "CEUA" susține activitatea politică
coordonată din Republica Bulgaria în domeniul afacerilor europene. Coordonarea externă cu Reprezentanța Permanentă a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană și cu Ambasadele
statelor membre ale UE - se efectuează de către Direcția UE din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
Cipru
Coordonarea naționala în Cipru este organizata într-un mod descentralizat care rezultă din
"aprecierea treptată a importanței coordonării centrale" (Nugent 2006). Aceasta coordonare se
realizează în cadrul Ministerului de Externe.
Oficiul Diplomatic al Palatului Prezidențial se limitează la informarea președintelui, şi nu se
implica în mod activ în coordonarea între MAE, Biroul de Planificare, Oficiul legal și
ministerele de resort, cu unitățile lor UE . MAE este "de facto” autoritatea de coordonare
centrala (Divizia pentru UE şi afaceri economice). Camera Reprezentanților a stabilit un
Comitet pentru afaceri europene care este sprijinit de un grup de experți, influența Camerei
poate fi exercitată numai prin discuțiile în plen și nu are caracter obligatoriu.
Danemarca
De la aderarea la Uniunea Europeană în 1973, a dezvoltat un sistem de coordonare, care
implică toate ministerele și agențiile și, uneori şi alți actori interesați (organizații nonguvernamentale) Totodată, prin intermediul Comisiei de Afaceri Europene din Adunarea
Populară a fost dezvoltat un control democratic eficient asupra politicii Danemarcei cu privire
la UE.
Estonia
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In Estonia sarcinile de coordonare au fost împărțite între PM și MAE. În 2002, unitatea de
coordonare, Biroul de Integrare Europeană, a fost transferata de la MAE la PM, în scopul de
a evita conflictele între cele două instituții. Cu toate acestea, MAE păstrează o anumită
responsabilitate în ceea ce privește coordonarea COREPER II. Gradul ridicat de
descentralizare în Estonia se manifestă în capacitatea ministerelor care pot să acționeze în
mod independent în formularea pozițiile lor și sunt, de asemenea, responsabil pentru
negocieri . În plus, ministerele sunt reprezentate toate în cadrul Reprezentanței Permanente de
la Bruxelles și au proprii lor atașați. Aceste caracteristici fac din sistemul estonian unul dintre
cele mai descentralizate. Comisia pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului nu este
direct implicata în coordonarea, şi poziții adoptate în Cabinetul nu trebuie să fie trimise
Parlamentului .
Finlanda
Responsabilitatea pentru pregătirea și monitorizarea problematicilor europene și stabilirea
pozițiilor Finlandei cu privire la aspectele legate de UE revine ministerelor de resort. Un
sistem de coordonare a fost stabilit pentru a se asigura că Finlanda poate prezenta o poziție
coordonată. Sistem de coordonare implică ministerele competente, Comisia Cabinetului
pentru afaceri europene, Comisia pentru afaceri europene și UE. Departamentul de Afaceri
UE al Guvernului servește drept secretariat pentru Comitetul Cabinetului pentru afaceri
europene și Comisia pentru afaceri UE. Reprezentanța Permanentă a Finlandei la Uniunea
Europeană de la Bruxelles, de asemenea, participă la pregătirea dosarelor europene.
Comitetul Cabinetului pentru afaceri europene se întrunește o dată pe săptămână şi este
prezidat de prim-ministru. Comisia pentru afaceri UE se întâlnește de obicei în zilele de
miercuri și servește ca un organism consultativ și de mediere în coordonarea afacerilor
europene. Comisia pentru afaceri UE discută aspecte generale care implică mai multe
ministere și, de asemenea, aspectele care nu au fost soluționate la nivel inferior. In Comitetul
pentru afaceri UE sunt reprezentate ministerele, Oficiul Primului Ministru, Biroul
Președintelui Republicii, Biroul Cancelarului Justiției, Banca Finlandei și Guvernul
Provincial Åland.
Franţa
Secretariatul general al Comitetului interministerial a fost creat în 1948 cu misiunea de a
utiliza fondurile alocate prin planul Marshall şi competentele au fost extinse progresiv.
Vocația interministeriala la SGCI şi necesitatea arbitrarii intre pozițiile diferite ale
ministerelor au necesitat trecerea SGCI în coordonarea PM. În anul 2005, SGCI a devenit
Secretariatul General pentru Afaceri Europene. Obiectivele principale ale SGAE sunt
diseminarea informațiilor care țin de problematica europeana către ministere şi Parlament,
stabilirea poziției Franței prin medierea intre pozițiile ministerelor şi asigurarea aplicării
legislației europene. Exista de asemenea reglementata funcția de ministru delegat pentru
afaceri europene. In ceea ce privește PESC, MAE păstrează rolul de coordonare prin Direcția
de Cooperare Europeana.
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Referitor la implicarea Parlamentului, art. 88-4 din Constituția franceza impune guvernului sa
supună Adunării naționale şi Senatului proiectele şi propuneri de acte europene care conțin
dispoziții de natura legislativa. De asemenea camerele au posibilitatea adoptării de poziții,
însa acestea au un caracter consultativ.
Germania
Comitetul Secretarilor de Stat pentru Afaceri Europene este organismul de coordonare la cel
mai înalt nivel. Acesta a fost înființat în 1963 pentru a discuta despre problematici europene
fundamentale și ia decizii pregătite în prealabil la nivel de lucru.
Comitetul este prezidat de ministrul de stat pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe
şi se întrunește în general o dată pe lună.
La următorul nivel acționează directorii generali pentru afaceri europene din ministere care
au sarcina de a identifica și de a elimina posibile diferențe de opinie cu privire la problemele
europene. Obiectivele acestui grup sunt, în special de conștientizare în ministere cu privire la
dosarele relevante politic și / sau controversate, sa coordoneze pozițiile comune în chestiuni
politice europene, sa monitorizeze punerea în aplicare a directivelor UE și a procedurilor
privind încălcarea dreptului european.
Fiecare minister are un coordonator al afacerilor UE. Aceştia se pot reuni ad-hoc sub
președinția șefului Grupului de coordonare a UE, la Biroul Federal al Afacerilor Externe. In
competentele acestora intra atât aspecte de bază (de exemplu, organizarea coordonării
politicilor europene, limba germană în UE) cat și aspectele procedurale (de exemplu,
pregătirea și follow-up pentru reuniuni ale secretarilor de stat responsabili pentru afaceri
europene sau implicarea Reprezentanței Permanente în relația dintre Ministerele federale și
organe/instituții UE).
Grupul de coordonare a UE, parte a Directoratului General European din cadrul Biroului
Federal de Externe, analizează în mod constant procesul de formare a opiniilor în instituțiile
europene și alte state membre UE, astfel încât să identifice potențialele conflicte într-un
stadiu incipient și pentru semnala atunci când este necesară o acțiune.
Obiectivele politicii europene nu sunt întotdeauna atinse în timpul negocierilor de la
Bruxelles. Este de asemenea necesar pentru a face lobby direct guvernelor și să convingă
publicul în celelalte state membre ale UE în favoarea intereselor germane, precum și pentru a
explica motivele din spatele pozițiilor germane. Aceasta este una dintre principalele sarcini
atribuite ambasadorilor Germaniei în statele membre UE, implementat cu sprijinul ofițerilor
de afaceri UE din ambasade.
Grecia
Prin Legea 2594/1998 au fost introduse anumite modificări la nivel organizațional în
Ministerului Afacerilor Externe. Cu toate acestea, modernizată, Direcția Generală "C",
responsabila pentru afaceri UE a fost completată de un număr mic de diplomați,
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disproporționat față de volumul în creștere a problematicii. Direcția C2 este în fapt
responsabila pentru toate aspectele referitoare la "Integrarea europeană și politica economică
și monetară ". A patra președinție greacă la UE în 2003 a coincis cu aderarea a zece noi state
membre. Datorită dimensiunii fără precedent a acestei extinderi, sistemul grec de coordonare
a alocat competente sporite Reprezentanței Permanente la Bruxelles. Acesta consolidare a
poziției RP a continuat şi în paralel cu dezvoltarea şi consolidarea poziției ministerelor
competente care devin mai independent în gestionarea problemelor europene prin intermediul
propriilor reprezentanți. Sistemul de coordonare MAE- rol central a fost menținut şi în timpul
Kostas Karamanlis. In perioada 2004-2009 rolul de coordonator a fost atribuit unui ministru
adjunct ceea ce a generat o serie de deficiente, în principal datorate autorității coordonatorul
(ministru adjunct) în raport cu cei ce trebuiau coordonați (miniștri plini). O noua Lege
(3566/2007) privind politica externă a confirmat încă o dată de „conducere și de coordonare
al acestui minister ", în planificarea, punerea în aplicare, precum și evaluarea politicii
europene" (articolul 5). PM George Papandreou a introdus în 2009 un dublu sistem de
coordonare prim-ministru / ministrul afacerilor externe. Deficientele rezultate din
implementarea acestui sistem au fost abordate un an mai târziu, prin revenirea la sistemului
tradițional (rol de coordonator al ministrului Afacerilor Externe și Ministrul supleant pentru
afaceri europene), modificare introdusa de Papademos.
Irlanda
De la aderarea la UE, în 1973, pana la sfârșitul anilor 1990, sistemul de coordonare a
afacerilor europene în Irlanda a fost relativ stabil, în paralel cu consolidarea poziției primuluiministru fata de politicile UE. Responsabilitatea coordonării în domeniul UE a revenit
Departamentului de Afaceri Externe (DFA) şi departamentele din ministere au devenit
interlocutori interne fiind responsabile de coordonarea pregătirilor pentru reuniunile
Consiliului care intră în domeniul lor de competență.
În 2001, însă, votul negativ irlandez asupra Tratatului de la Nisa a declanșat revizuirea și a
condus la modificări semnificative în modul în care afacerile UE sunt gestionate în Irlanda.
Până în 2001, Irlanda a reușit să se prezinte ca un jucător constructiv în Uniune. Executiv
Irlandei a decis aplicarea unor reforme structurale (coordonare interdepartamentală
‘ratcheting-up’ și control parlamentar sporit).
Structurile executive de bază includ: ministerele, comitetele și unitățile desemnate pentru
gestionarea afacerilor UE.
Principalele structuri care să se ocupa de afacerile UE sunt Ministerul Afacerilor Externe,
Taoiseach și Ministerul Finanțelor – care gestionează politica UE dintr-o perspectivă macro și
reprezintă nucleul în construcția irlandeza. La al doilea nivel, politicile UE sunt în
responsabilitatea celorlalte ministere de resort. În septembrie 1973, Departamentul pentru
Afaceri Externe a emis o circulara în care este stabilit modul de coordonare a afacerilor UE
(CH/177/35). Responsabilitatea curenta de coordonare a fost atribuit DAE.
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După participarea Irlandei la programul peer-review al OCDE în 2000 - 2001, evaluările
impactului reglementare (RIA) sunt acum necesare pentru toate noile acte legislative inclusiv
pentru transpunerea directivelor UE.
Italia
In Italia MAE joaca rolul principal în afacerile europene. In cadrul ministerului, cei doi actori
importanți sunt ministrul afacerilor externe şi secretarul de stat pentru afaceri europene, ambii
asistați de Directoratul general pentru integrare europeana. Din 2000, în urma reformelor, o
parte din competente au fost transferate Președinției Consiliului (biroul Primului ministru)
care este de altfel responsabil cu „participarea statului italian în UE”. In cadrul Președinției
Consiliului a fost instituit un Departament pentru afaceri europene (Dipartimento Politiche
Europee) care are drept atribuții aplicarea politicilor generale și sectoriale ale Uniunii
Europene, coordonarea în procesul de elaborare a legislației Uniunii Europene, activități de
comunicare și de informare privind politicile UE și drepturile fundamentale ale cetățenilor
europeni, oferă suport logistic şi tehnic pentru Comitetul interdepartamental pentru afaceri
europene (Comitato interministeriale per gli Affari Comunitari Europei CIACE) care
coordonează politicile UE în cadrul ministerelor. Acționând în coordonare, Președinției
Consiliului şi Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa asigure promovare poziției Italiei.
Letonia
În 2004 , Biroul pentru afaceri europene a fost trecut de la PM la MAE. Astfel, ministerul
deține responsabilitatea principală pentru coordonare și a dobândit dreptul de a efectua
modificările finale, înainte ca instrucțiunile sa fie trimise la Reprezentanța Permanentă.
Biroul pentru Afaceri Europene îndeplinește funcția de secretariat pentru alte două instituții:
Consiliul înalților funcționari la nivel administrativ, care este un important mediator în caz de
conflicte, și Consiliul pentru Integrare Europeană, la nivel politic.
Lituania
În Lituania, două departamente din cadrul aparatului central dețin principale
responsabilitățile. Primul este Departamentul de Analiza Politica UE și coordonare interinstituțională, care este însărcinat cu formularea pozițiilor lituaniene și elaborarea actelor
normative. Al doilea corp, Departamentul de Coordonare și Monitorizare a Implementării
Drept European, se concentrează pe procesele de transpunere și punere în aplicare a
legislației UE. Această unitate de coordonare este, de asemenea, responsabila pentru
soluționarea litigiilor, în cazul în care două sau mai multe instituții nu reușesc să ajungă la un
acord. În ciuda rolului important al Aparatului Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe are,
de asemenea, un rol-cheie. În special, acesta este responsabil de pregătirea reuniunilor
COREPER II și reprezentare a Lituaniei la Bruxelles. Pentru coordonare inter-instituțională,
există grupuri de lucru specializate, numite în general "grupuri de lucru pentru afaceri
europene", format din experți din ministere, alte instituții de stat și agenții, partenerii social15

economice, precum și grupurile de interese. De asemenea, înainte ca un mandat sa fie trimis
la Bruxelles, trebuie să treacă de Seimas (parlament), care pot formula un aviz cu privire la
aceasta și poate emite amendamente.
Luxemburg
În Luxemburg, fiecare minister este responsabil pentru gestionarea problematicii europene
care intra în domeniul său de interes. Structurile guvernamentale interne nu au fost pe deplin
adaptate la creșterea interdependenței intre palierul național şi cel european în ceea ce
privește elaborarea politicilor. Comitetul de coordonare interministeriala privind politica
europeană (Comité interministériel de coordination de la politique européenne - CICPE) a
fost creat prin decizia Consiliului guvernului în noiembrie 2005. CICPE este responsabil de
coordonarea politicilor europene la nivelul ministerelor. CICPE se afla în coordonarea
Ministerului Afacerilor Externe şi reunește reprezentanți ai diferitelor ministere cu atribuții în
domeniul afacerilor europene, la nivel de înalți funcționari și în prezența unui reprezentant al
Reprezentanței Permanente a Luxemburgului la UE. Comitetul discuta problematica
europeana în coordonare orizontală, în special cu privire la aspecte importante (cum ar fi
Consiliul European). CICPE informează ministerele și administrațiile cu privire la
actualitatea europeana și deliberează cu privire la pozițiile care trebuie luate în dosarele
europene.
Malta
Factorul cel mai important care influențează sistemul maltez de coordonare a politicilor UE îl
reprezintă dimensiunea redusă a statei. Rezultatul este un sistem de coordonare relativ
centralizat. Nucleul principal al coordonării îl reprezintă Comitetul Interministerial pentru
afaceri europene (IMC). Acesta este asistat în activitatea sa de către Secretariatul UE.
Secretariatul primește şi coordonează toate propunerile și punctele de vedere primite din
partea ministerelor de resort. În anumite cazuri, problema este supusa atenției Comisiei
Cabinetului pentru afaceri UE (CCEA). Parlamentul maltez trebuie să fie informat cu privire
la poziția oficialilor maltezi la Bruxelles, dar, nu are nici o putere de a influența efectiv
procesul.
Polonia
Coordonarea politicii UE în Polonia este centralizata, dar, în același timp, foarte complexa și
a cunoscut schimbări frecvente . Nucleul sistemului este Comitetul European al Consiliului
de Miniștri (ECCM). Acest organism analizează toate pozițiile de negociere pentru
reprezentanții polonezi la nivel ministerial și COREPER. Instrucțiunile pentru membrii
grupului de lucru sunt date de către ministerele de resort. La solicitarea ministerelor, cum ar
fi în cazul de subiecte strategice sau foarte politizate, mandatele pentru grupul de lucru pot fi,
de asemenea, adoptate de către ECCM, care este prezidat de către șeful de cabinet al
Comisiei pentru integrare europeană (UKIE). UKIE este organul central de coordonare care
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transmite de fapt mandatele Reprezentanței Permanente și are rol de mediator în caz de opinii
divergente ale două sau mai multe ministere implicate.
Seijm (parlamentul) trebuie să fie informat cu privire la participarea Poloniei în cadrul
Consiliului (Legea privind cooperarea din 2004). Cu toate acestea, în practică, influenta
Seijm nu este foarte mare şi recomandările nu sunt obligatorii .
Portugalia
Aderarea Portugaliei la Uniunea Europeană a fost factorul decisiv în adaptarea structurilor
interne guvernamentale pentru a face fata evoluției internaționale și supranaționale. Această
adaptare a avut loc în toate ministerele și departamentele pentru relații externe. Transferarea
competentelor către Ministerul Afacerilor Externe a avut loc în 1985. Unul dintre principalele
motive l-a constituit faptul ca era mult mai eficient ca administrarea sa fie făcuta de un singur
minister (anterior competentele aparțineau președinției Consiliului de miniștri şi Ministerului
de finanțe) . Principalul actor este Direcția generala pentru Afaceri europene (Direçăo-Geral
Dos Assuntos Europeus DGAE ) care acționează ca punct de legătura intre instituțiile
europene şi cele naționale, diseminează informațiile şi de asemenea coordonează şi
gestionează dosarele europene şi implementarea legislației europene la nivel național. Este
constituita din 12 servicii, fiecare serviciu fiind condus de un director.
Regatul Unit
Stabilirea unui mecanism de coordonare la nivel inter-departamental a reprezentat unul dintre
punctele supuse permanent criticilor interne pe măsura ce volumul dosarelor europene a
crescut. Elementul cheie în acest sistem a fost o " triada centrala" format din Unitatea
europeană (European Unit) din cadrul Cabinetului Office (Cabinet Office European
Secretariat (COES)) sprijinit de Ministerul de Externe și Commonwealth și Reprezentanta
UK. În centrul acestei rețele, COES a ajuns să joace rolul central. La nivelul executivului
structura de coordonare este organizata pe trei niveluri: (E)DOP, subcomitet ministerial pe
probleme europene al cărui rol este de a gestiona aspectele-cheie europene la nivel interguvernamental, următorul nivel include două comisii, una care include înalți demnitari
“Empathy Quotient” EQ(O*) și a doua care include oficiali desemnați EQ (O) care se
concentrează mai mult pe aspecte de politici la nivel tehnic. Ministere şi-au adaptat acțiunile
la noul context european și participa activ la discursul politic european. Prim-ministrul Blair a
transferat responsabilitatea instituțională pentru afaceri europene de la Biroul Cabinetului la
cabinetul Primului Ministru, conducând astfel la o creștere a rolului PM în procesul european.
Procedurile parlamentare au fost, de asemenea, modificate pentru a oferi Parlamentului o
voce mai puternica în primele etape ale elaborării politicilor europene.
Republica Cehă
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Sistemul de coordonare al Republicii Cehe poate fi descrisă ca fiind relativ descentralizată.
Cu toate acestea, există un organism de coordonare la nivel ministerial (V-UE) și la nivel de
sub-secretari din toate ministerele (V-UE la nivel de lucru). Ei sunt asistați de către
Departamentul Politici Europene de Coordonare (OKE), care trimite mandatele la
Reprezentanța Permanentă. V-UE la nivel de lucru servește ca un forum de discuție pe
marginea mandatelor la nivel de COREPER. Dacă nu se poate ajunge la acord, problema este
analizata de V-UE, care se reunește o dată pe lună. Acesta este prezidat de PM și aprobă
pozițiile care urmează să fie luate în Consiliul de Miniștri. La nivel de grup de lucru,
responsabilitatea revine exclusiv ministerelor de resort. O caracteristică specifică a sistemului
ceh este numărul mare de actori implicați în procesul de coordonare. Chiar dacă ei participă
la reuniuni doar în calitate de consultanți, implicarea lor este un semn de comprehensibilitate
a sistemului ceh. Parlamentul nu este foarte eficient în monitorizarea coordonării politicilor
UE.
Slovacia
Sistem de coordonare al Slovaciei diferă în mai multe puncte de sistemele celorlalte state
membre. Cel mai important aspect este faptul ca nu există un organism de coordonare special
pentru afacerile Uniunii Europene. În schimb, numai MAE are dreptul de a trimite
instrucțiuni pentru a Reprezentanței Permanente începând cu nivelul COREPER. La nivel de
grup de lucru, experții primesc instrucțiuni exclusiv de la ministerele de linie, care sunt
elaborate în cadrul unor grupuri de coordonare ministeriale (MCG), prezidate de secretarul de
stat respectiv. Comitetele pentru UE afaceri I și II din cadrul MAE decid cu privire la
instrucțiunile de COREPER I și II. Ele sunt compuse din experți din fiecare minister și sunt
prezidate de către un secretar de stat din MAE. La nivel ministerial, coordonare se realizează
la nivelul Consiliului ministerial pentru afaceri UE (MCEUA). Cu toate acestea, aceasta se
reunește doar de patru ori pe an. Sistemul de coordonare al Slovaciei a fost creat în forma sa
actuală, în 2004, a suferit modificări minore în 2007 și apoi în 2009. O caracteristică
importanta a sistemului slovac este rolul puternic al Parlamentului . Comisia pentru afaceri
europene a Consiliului Național al Republicii Slovace are puteri semnificative la toate
nivelurile. Mandatele pentru grupurile de lucru, COREPER, și miniștrii trebuie să fie
aprobate de către Comitet. Acesta are dreptul de a interveni în orice etapă a procesului prin
modificarea mandatelor.
Slovenia
În prima jumătate a anului 2008, Slovenia a fost primul dintre noile state membre care au
deținut președinția Consiliului și, astfel, a fost nevoita să treacă un aşa-zis "test de stres
pentru coordonarea națională". Biroul Guvernamental pentru Afaceri Europene (GOEA) este
însărcinat cu coordonarea (cu excepția chestiunilor PESC). La sfârșitul anului 2008, GOEA și
Biroul Guvernamental pentru Creștere au fuzionat ca un oficiu guvernamental pentru
dezvoltarea afacerilor europene condus de ministru (GODEA). Există un grup de lucru
săptămânal pentru afaceri UE, la nivel de funcționari publici, prezidat de secretarul de stat și,
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o întâlnire lunară la nivel de secretar de stat în cadrul căreia se discută problemele strategice.
GODEA este considerat a fi "foarte bine structurata, stabila și influentă" . Având în vedere
importanța continuă a ministerelor de resort, Slovenia, poate fi considerata ca având un
sistem de coordonare descentralizată.
Spania
Coordonarea interna este asigurata de secretarul de stat pentru UE din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe care îl asistă pe Ministru în formularea și aplicarea politicii cu privire la
UE. În această calitate coordonează acțiunile administrațiilor publice spaniole în Uniunea
Europeană, și conduce Comitetul Interministerial pentru afaceri europene (CIAUE) care este
principalul organism interministerial de coordonare. Când apar divergențe în cadrul
Administrației Publice, care nu pot fi rezolvate de către CIAUE, problema este transferată
către delegatul Comisiei guvernamentale pentru afaceri economice și, dacă este necesar, către
Consiliului de Miniștri.
Suedia
În cazul Suediei, o circulara a Ministerului de Externe arata "...[Referitor la primul pilon] în
ceea ce privește cooperarea în cadrul Comunității Europene aceasta are caracteristici
supranaționale. Cerințele privind luarea unei poziții inițiale și un proces de coordonare
eficientă și consultare intre ministere sunt, prin urmare, foarte mari în acest domeniu. ...
[Referitor la cel de-al doilea pilon] în principal toate deciziile sunt luate în unanimitate. ...
Cerințele în acest domeniu sunt mari. ... [Referitor la al treilea pilon] ... Cerințele privind un
proces de consultare eficient intre ministere sunt şi aici mari."
După intrarea în Uniunea Europeană, Suedia şi-a ajustat politica şi în aprilie 2005,
Departamentul pentru UE, care , anterior, făcea parte din Ministerul Afacerilor Externe, a fost
stabilit în cadrul BPM. Acest departament este responsabil pentru integrarea europeană pe
orizontală, cu excepția acelor aspecte legate de extinderea Uniunii Europene. Biroul este de
asemenea responsabil de coordonarea lucrărilor Guvernului privind Strategia pentru regiunea
Mării Baltice. Majoritatea personalului de la cabinetul ministrului pentru afaceri europene
sunt oficiali politici.
Reorganizarea a cauzat un anumit grad de conflict între OPM și Ministerul Afacerilor
Externe, și se apreciază că această reorganizare a condus la o schimbare de putere. Întradevăr, în urma alegerilor din 2006, un nou post ministerial, ministrul pentru afaceri
europene, a fost stabilit astfel încât să asigure conducerea noului Birou UE. Reprezentanta
permanentă la Uniunea Europeană reprezintă o extensie a guvernului suedez, și sarcina
principală este de a se asigura că interesele suedeze și politicile sunt monitorizate cat mai
eficient cu putință în Uniunea Europeană.
De asemenea Guvernul consultă Riksdag cu privire la poziția finală pe care Suedia ar trebui
să o aibă în UE. Această consultare are loc în cadrul Comisiei pentru afaceri europene,
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comisie în care membrii din cele opt partide reprezentate în Riksdag discută despre politicile
UE împreuna cu guvernul.
Olanda
Guvernul olandez nu răspunde, de obicei, la evoluțiile internaționale și supranaționale prin
adaptarea ministerelor sale, metoda de cooperare între ministere sau organizarea Consiliului
de Miniștri. Cele mai multe din aceste structuri datează de la 1815, atunci când a fost
adoptată constituția actuală. Cu toate acestea, un anumit grad de adaptare a avut loc, inclusiv
unele amendamente la Constituție. Unul dintre cele mai recente exemple de schimbare a fost
reconfigurarea sistemului comitetului în a doua camera, ceea ce a dus, de exemplu, ca aceasta
sa nu se mai reflecte în structura jurisdicționala a guvernului. Cu toate acestea, o astfel de
modificare nu trebuie văzută ca o reacție la evoluțiile internaționale, fiind în principal
determinata de motive interne.
Ministerul Afacerilor Externe joacă un rol important în coordonarea la nivel național. MAE
pregătește poziția naționala prin consultarea înalților funcționari din ministere în cadrul
Comitetului de coordonare pe probleme de integrare europeană și asociere ("CoCo") care se
întrunește în fiecare săptămână, chiar înainte guvernului. Miniștrii olandezi care participa la o
reuniune a Consiliului îşi coordonează poziția cu cea a Camerei Reprezentanților, la o
întâlnire în cadrul comisiei parlamentare competentă (ședința publica pe
www.tweedekamer.nl)
Două caracteristici sunt specifice procedurii în Olanda:
 In chestiunile europene (ca de altfel în toate aspectele, conform tradiției) Ministerul
Afacerilor Externe depune toate eforturile pentru a obține acordul a cat mai multe
ministere.
 rolul Parlamentului European este de asemenea important, PE fiind consultat încă din
etapa de analiza a dosarelor europene.
Modelul olandez asigura un larg consens atât în cadrul ministerelor cat şi al Parlamentului
olandez şi astfel limitează eventualele nemulțumiri.
Ungaria
In Ungaria sistemul de coordonare a cunoscut modificări în sensul trecerii de la Secretariatul
de Stat pentru Integrare și Relații Externe din MAE la Oficiul pentru Afaceri Europene
(OEA) la nivelul Biroul premierului, și înapoi la MAE după câțiva ani de la aderarea sa. Cu
toate acestea, poziția de ministru fără portofoliu responsabil pentru Afaceri Europene a
supraviețuit crizei instituționale. Există 48 de grupuri interministeriale de lucru, fiecare
vizând un anumit domeniu politicii UE. Pe baza unei propuneri elaborate de către ministerul
care gestionează domeniul, ele definesc pozițiile de negociere.
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Parlamentul este într-o poziție puternică, în special în ceea ce privește monitorizarea. Comisia
pentru afaceri europene a Parlamentului poate începe o procedură de coordonare şi sa adopte
o anumita poziție care nu este însa obligatorie pentru guvern.
Romania
Cadrul legislativ prin care a fost reglementat sistemul naţional de coordonare a afacerilor
europene în România, de când ţara noastră a devenit Stat Membru, se prezintă astfel:
Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 din 21 septembrie 2011, privind stabilirea unor
măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene. Prin această ordonanţă de urgenţă a
fost înfiinţat Ministerul Afacerilor Europene (MAEur),1 , prin preluarea activităţii
Departamentului pentru Afaceri Europene şi a Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale, care funcţiona ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi
subordonat direct primului-ministru
Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 967 din 29 septembrie 2011,
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene principalele atribuiţii
ale MAEur în domeniul afacerilor europene, erau:

realizarea, prin intermediul Comitetului de coordonare a afacerilor europene,
în limita competenţelor specifice, a coordonării interministeriale în vederea elaborării
poziţiilor României pe problematica afacerilor europene;

europene;

asigurarea coerenţei intersectoriale a poziţiilor naţionale privind dosarele


conducerea, potrivit legii, a reuniunilor Comitetului de coordonare a
afacerilor europene;

coordonarea, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, potrivit
competenţelor sale, a elaborării documentelor necesare pentru participarea la reuniunile
Consiliului European;

asigurarea coordonării interministeriale în vederea transpunerii directivelor
europene şi asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor şi deciziilor Uniunii
Europene;

coordonarea şi supravegherea fundamentării, de către autorităţile şi instituţiile
publice, a poziţiilor naţionale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene.
Ministerul Afacerilor Europene a fost reorganizat, în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 96/2012, activitatea şi structurile în domeniul afacerilor europene fiind preluată de
Ministerul Afacerilor Externe.

1

A se vedea anexa.
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- Hotărârea de Guvern nr. 8/9 ianuarie 2013, privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Externe reglementează atribuţiile MAE în domeniul afacerilor
europene.
Sistemul naţional de coordonare al afacerilor europene este reglementat prin
Hotărârea nr. 115/ 30 ianuarie 2008, privind instituirea sistemului naţional de coordonare a
afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor
Uniunii Europene, cu menţiunea că prevederile referitoare la Departamentul pentru Afaceri
Europene au fost abrogate prin apariţia actelor normative menţionate mai sus..
În prezent, Sistemul naţional de coordonare a afacerilor europene este format din
instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu, în vederea adoptării poziţiei de negociere
a României cu privire la problematica europeană. Întregul proces de pregătire, formulare,
adoptare şi susţinere a poziţiei promovate de România în cadrul instituţiilor europene şi ale
structurilor acestora se realizează în cadrul şi utilizând instrumentele promovate prin această
hotărâre.
Nivelele decizionale la care se realizează coordonarea procesului de luare a deciziilor şi
adoptarea poziţiilor României, şi anume:
1.

Guvernul României

2.

Consiliul pentru Afaceri Europene

3.

Comitetul de Coordonare a afacerilor Europene

4.

Grupurile de lucru ale sistemului naţional de coordonare

Conform acestei hotărâri de Guvern, precum şi modificărilor legislative ulterioare, instituţiile
guvernamentale cu atribuţii în procesul de negociere, adoptare a poziţiilor şi luare a deciziilor
în domeniul afacerilor europene sunt:
1.

Ministerul Afacerilor Externe;

2.

Ministerul Finanţelor Publice;

3.
celelalte ministere şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice
centrale, fiecare pentru contribuţii pe domenii specifice sectoarelor lor de activitate.
Documentele transmise de România instituţiilor europene trebuie să fie riguros fundamentate
şi să exprime poziţia comună a tuturor instituţiilor naţionale care vor fi “afectate” de deciziile
luate la nivel european şi ca atare, prin această Hotărâre de Guvern, a fost înfiinţat Consiliul
pentru afaceri europene, ca o structură distinctă, fără personalitate juridică, în subordinea
directă a primului-ministru şi prezidat de către acesta.
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Organizare şi funcţionare:
-

Se află în subordinea directă a Primului Ministru, fiind prezidat de acesta;

La reuniunile Consiliului participă, în mod obligatoriu, ministrul afacerilor externe,
ministrul economiei şi finanţelor, precum şi miniştrii responsabili pentru domeniile aflate pe
agenda de lucru a acestuia, precum şi alţi demnitari şi conducători ai agenţiilor
guvernamentale şi a altor autorităţi relevante;
-

se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar;

-

MAE stabileşte agenda reuniunilor;

Concluziile scrise ale reuniunilor se transmit spre informare Parlamentului după ce au
fost agreate de către instituţiile administraţiei publice centrale participante.
La reuniunile de lucru ale Consiliului pentru Afaceri Europene, în funcţie de
subiectele aflate pe agenda de lucru, pot participa în calitate de invitaţi, şi alți demnitari,
conducători ai autorităţilor guvernamentale aflate în subordinea Guvernului şi a primului
ministru. Din decizia MAE, la reuniunile Consiliului participă şi Reprezentantul Permanent al
României la UE.
Atribuţiile Consiliului pentru Afaceri Europene:


analizează problematica generală aflată pe agenda europeană;


stabileşte priorităţile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene
în raport cu evoluţiile şi orientările decise la nivelul Consiliului European;

asigură coerenţa poziţiilor naţionale privind politicile europene, având un rol
de mediere în cazul divergenţelor interinstituţionale apărute în şedinţele Comitetului de
coordonare a afacerilor europene;


aprobă lista mandatelor generale,


stabileşte poziţiile şi armonizează demersurile politico-diplomatice efectuate
la nivelul membrilor Guvernului şi structurilor din subordinea acestuia în ceea ce priveşte
problematica afacerilor europene;

analizează disfuncţionalităţile care apar în coordonarea afacerilor europene şi
dispune măsurile necesare pentru eliminarea acestora.
În urma întâlnirilor Consiliului pentru Afaceri Europene, în termen de două zile
lucrătoare sunt elaborate concluziile reuniunii şi transmise ministerelor şi instituţiilor
administraţiei publice centrale, urmând ca aceste instituţii să îşi exprime în scris, în termen de
două zile, punctul lor de vedere asupra conţinutului lor. Concluziile Consiliului sunt
prezentate spre informare, Parlamentului României, după ce au fost agreate de toate
instituţiile administrației publice centrale participante.
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În scopul asigurării unei bune coordonări interministeriale a procesului de formulare a
politicilor şi a strategiilor din domeniul afacerilor europene a fost înfiinţat Comitetul de
coordonare a afacerilor europene. Acest comitet este un organism de lucru cu rol decizional,
fără personalitate juridica, aflat, în prezent, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.
Organizare şi funcţionare


este prezidat de către secretarul de stat care conduce departamentul;


Pentru dezbaterea temelor care se înscriu în sfera relaţiilor externe Uniunii
Europene şi în special a Politica Externa şi de Securitate Comună, secretarul de stat pentru
afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe co-prezidează Comitetul de
coordonare;

Este format din reprezentanţi ai ministerelor la nivel de secretar de stat sau
asimilaţi acestora, în situaţii excepţionale pot fi înlocuiţi de directori pentru afaceri europene
din subordine;

Din decizia MAE, la reuniuni participă şi Reprezentantul Permanent al
României pe lângă Uniunea Europeană.
Atribuţii ale Comitetului de coordonare

pregăteşte poziţia României pentru reuniunile Consiliului European, ale
Consiliului Uniunii Europene şi ale Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER);

asigurară coordonării interministeriale în scopul elaborării poziţiilor
României în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene;

soluţionează aspectele aflate în divergenţă dintre ministere şi celelalte
instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, care nu au fost rezolvate la nivelul
grupurilor de lucru ale sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene;

supune atenţiei Consiliului pentru afaceri europene aspectele în divergenţă
dintre ministere şi celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, care nu
au putut fi soluţionate.
Comitetul de coordonare se reuneşte săptămânal, iar agenda de lucru este stabilită de către
Ministerul Afacerilor Externe, care desfăşoară activitatea executivă a Comitetului de
coordonare şi monitorizează îndeplinirea obligaţiilor României, ca stat membru al UE.
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Concluziile întâlnirilor comitetului de coordonare sunt redactate şi agreate de
reprezentanţii instituţiilor participante iar apoi sunt prezentate, spre informare Primului –
Ministru şi Guvernului României.
În cadrul sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, au fost înfiinţate şi
grupuri de lucru, cu următoarele atribuţii:

analiza proiectelor de poziţie elaborate de către ministere şi de către celelalte
instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru problematica din
responsabilitate;

propunerea de poziţii cu privire la problematica analizată, care urmează a fi
susţinute de către reprezentanţii români la nivel european;

pregătirea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor provenind din statutul României
de membru al Uniunii Europene;


monitorizarea şi analiza evoluţiei politicilor comunitare.

Aceste grupuri de lucru se constituie la iniţiativa instituţiei de specialitate a
administraţiei publice centrale cu principale responsabilităţi în domeniu sau la iniţiativa
Ministerului Afacerilor Externe şi sunt alcătuite din reprezentanţii ministerelor şi ai celorlalte
instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu. Din
acestea fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi, după
caz, ai Ministerului Finanţelor Publice.
Grupurile de lucru se reunesc ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa coordonatorilor
acestora sau la iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe. Pentru situaţii punctuale, se pot
constitui şi subgrupuri de lucru.
Pentru a putea beneficia de expertiza specialiştilor din afara instituţiilor publice, la
activitatea grupurilor şi a subgrupurilor de lucru pot fi invitaţi să participe şi specialişti din
cadrul Academiei Române, al Institutului European din România, al institutelor de cercetare
ştiinţifică, din învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale
profesionale, precum şi experţi independenţi.
În procesul de elaborare a poziţiilor comune pot apărea şi poziţii divergente exprimate
de către membrii grupurilor de lucru. Acestea sunt supuse arbitrajului în cadrul Comitetului
de coordonare.

1.3. COORDONAREA PROBLEMATICII UNIUNII EUROPENE, LA NIVEL
NAŢIONAL, ÎN STATELE MEMBRE ŞI CANDIDATE
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„[Guvernarea Uniunii Europene] nu este o sarcină uşoară. Integrarea pas cu pas care a
caracterizat dezvoltarea Uniunii a avut tendinţa de a separa politicile în parți cu obiective şi
instrumente diferite: în timp, capacitatea de asigurare a coerenţei s-a diminuat. Metodele de
lucru curente ale instituţiilor şi relaţiile cu statele membre le împiedică să-şi dovedească
abilitatea necesara de conducere. [...] Instituţiile şi Statele Membre trebuie să conlucreze
pentru a stabili o strategie politică de ansamblu. În acest scop, ele trebuie deja să reorienteze
politicile Uniunii şi să adapteze modul de lucru al Instituţiilor prin Tratatele existente.”2
Realizarea coordonării reprezintă o provocare pentru orice sistem politic, fiind
descrisa fie ca o „piatra filosofala”3 fie ca „Sfântul Graal”4 al tuturor sistemelor politice. Cu
atât mai mult coordonarea problematicii europene este în mod particular dificila. In primul
rând procesul decizional la nivel european este expansiv şi multimodal5. Un alt motiv îl
reprezintă faptul ca Uniunea Europeana își extinde constant agenda problemelor politice, care
implica din ce în ce mai mulți actori şi din ce în ce mai multe sectoare. Un al treilea motiv îl
reprezintă extinderile succesive ale UE începând cu 1957, astfel ca din ce în ce mai multe
state membre sunt în prezent partea a UE. Cel de-al patrulea motiv îl reprezintă faptul ca în
procesul de coordonare sunt implicate atât nivele multiple cat şi actori multipli şi astfel
„lanțul politic” este uneori atât de întins ca risca sa fie fracționat. La nivel elementar implica
negocieri cu şi intre ministerele naționale (atât la nivel inter cat şi intraministerial) dar şi
coordonare cu diferite instituții europene.
De asemenea, coordonarea este cu atât mai complexa cu cat guvernarea este realizata
la nivele diferite. Calitatea de membru UE a venit împreuna cu noi provocări legate de
coordonare. Astfel apar divergente în punctele de vedere ale oficialilor/experților care sunt
implicați cu precădere în aspecte legate de problematica UE (experți din structurile de
coordonare) şi oficiali/experți care sunt orientați cu precădere spre problematica naționala. A
determina administrația la toate nivelurile sa „gândească european” reprezintă o adevărata
provocare, nu doar la nivelul României.
Tema europenizării, termen văzut ca impact al Uniunii Europene la nivel național a
început sa dezbătuta şi analizata începând cu anii 90. Europenizarea structurilor executive la
nivel național a fost inegala atât la nivelul statelor, fiecare dintre acestea adoptând un model

2

Carta albă a guvernarii europene, Bruxelles, 25.07.2001

3

Cf Seidman, 1970

4

Cf Rhodes, 2000a

5

Cf Peterson, 1995
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propriu, cat şi la nivel național, intre diferite instituții, având în vedere ca modalitatea de a
realiza politicile europene au diferit de la o instituție la alta.
Procesul de coordonare a problematicii europene cuprinde elemente de guvernare
specifice şi înglobează şi efectele europenizării. In mod tradițional sunt identificate doar doua
modele de guvernare respectiv:
•

guvernarea ca ierarhie: perspectiva clasică, weberiană, a structurilor statale
integrate pe verticală, modelul ideal al birocraţiei publice, în care statul ca
reprezentant al interesului colectiv este separat în mod clar de restul societăţii, dar
o guvernează prin impunerea de legi şi reglementări. Ierarhia funcționează cel mai
bine atunci când exista o buna integrare pe verticala la nivel organizațional şi
atunci când exista reguli clare şi standarde care sa asigure faptul ca organismele
subordonate acționează în mod coordonat. Trebuie subliniat faptul ca la nivelul
UE (în relația UE – SM) aceste condiții nu sunt îndeplinite în totalitate.

•

guvernarea ca piaţă – piaţa este un mecanism de alocare a resurselor, dar şi un
spaţiu al acţiunii economice autonome a indivizilor; guvernarea trebuie să trateze
cetăţenii în calitate de clienţi ai serviciilor publice şi să se bazeze pe mecanismul
pieţelor în determinarea nivelelor de furnizare a anumitor bunuri şi servicii.

Pe lângă aceste doua modele a fost adăugat un al treilea model – reţelele. Rețelele
cuprind o largă varietate de actori – printre care instituţii ale statului şi interese organizate –
într-un anumit sector de politici. Gradul de coeziune al reţelelor variază amplu, la un capăt al
intervalului având comunităţi coerente de politici, la celălalt coaliţii care se conturează doar
pentru o politică singulară.
Coordonarea politicilor UE la nivel naţional implică: reconcilierea intereselor
departamentale conflictuale, clarificarea obiectivelor şi priorităţilor, discutarea strategiilor,
prioritizarea obiectivelor şi realizarea compromisurilor în procesul de negociere.
Toate acestea trebuie să se realizeze asigurând coerenţa cu politica de ansamblu a
guvernului şi transmiterea către reprezentanţii de la Bruxelles a unei versiuni coerente a
compromisurilor negociate în ţară, luând în calcul toate interesele sectoriale. Coordonarea la
nivel ministerial se referă la activitatea organismelor inter-ministeriale.
A) ARANJAMENTELE INSTITUŢIONALE EXISTENTE ÎN ALTE STATE
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Statele central şi est-europene au, în linii mari, aceeaşi experienţă istorică, iar
europenizarea lor a început, în acelaşi timp, deşi cu viteze diferite. Alte state vest-europene
au obţinut şi ele relativ recent calitatea de membru al UE. Experienţele lor prezintă lecţii utile
pentru candidaţii viitori.
Acest capitol va identifica trăsăturile definitorii ale sistemelor de coordonare a
problematicii UE, din statele membre, în vederea identificării unor perspective utile pentru
studiul de caz prezentat în capitolul următor şi vor fi analizate următoarelor opţiuni
instituţionale: (a) nucleul de coordonare, (b) coordonarea orizontală inter-departamentală, (c)
controlul canalelor formale de comunicare cu Reprezentanţa Permanentă la Bruxelles.
Nucleul de coordonare
Coordonatorii reprezintă un număr desemnat de organizații/instituții guvernamentale
cu responsabilități constituționale, politice şi administrative. In toate statele coordonatorii
implica Primul Ministru, Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor
Europene daca exista, reprezentantele permanente şi misiunile de la Bruxelles şi noi instituții
sau comitete stabilite pentru a coordona aspectele europene. Pot fi identificate patru tipuri de
opţiuni instituţionale, concentrate pe:
a) Ministerul de Externe (Irlanda – Departamentul pentru Uniunea Europeana, Grecia –
Secretariatul general al afacerilor europene şi Ungaria – Secretariatul pentru integrare
europeana);
b) o agenţie specială;
c) un departament în cadrul Cabinetului/ aparatului de lucru al Primului
Ministru(Finlanda – Secretariatul guvernului pentru afaceri europene,Slovenia Oficiul guvernului pentru afaceri europene, Estonia – Oficiul pentru integrare
europeana);
d) un model descentralizat cu arbitraj inter-instituţional.
Ministerul de Externe ca nucleu coordonator
În majoritatea statelor membre UE şi în multe state central şi est-europene, centrul de
coordonare este Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
De exemplu, în Danemarca nucleul coordonator este Secretariatul de Stat pentru UE
din cadrul MAE. În Belgia, Directoratul MAE pentru Integrare şi Coordonare Europeană
pregăteşte şi prezidează toate conferinţele inter-departamentale. Aceeaşi situaţie poate fi
identificată în Austria, Luxemburg şi Olanda.
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Unele state membre au adoptat această formă de coordonare la puţin timp după
aderare, schimbând radical sistemul anterior. Spania a transferat responsabilitatea de la un
minister special la Secretariatul de Stat pentru Afaceri Europene din cadrul MAE. Grecia a
abandonat un sistem de coordonare, mai fragmentat, în favoarea coordonării unitare asigurată
de către MAE. In decembrie 1997 Slovenia a transformat Oficiul pentru Afaceri Europene,
care era parte a Ministerului de Externe şi a creat Oficiul Guvernamental pentru Afaceri
Europene, ca o structura care sa acționeze ca unitate de coordonare centrala a problematicilor
europene. Acest Oficiu a trecut în responsabilitatea unui ministru fără portofoliu care ulterior
a devenit negociatorul sef la Sloveniei. In Finlanda, în perioada anterioara aderării şi în primii
cinci ani după aderare, responsabilitatea coordonării problematicii europene a aparţinut
Ministerului Afacerilor Externe şi ulterior a fost transferată la cabinetul Primului ministru
prin crearea unui Secretariat Guvernului pentru afaceri europene. Acest proces este legat
direct de creșterea rolului primului ministru în Finlanda în paralel cu diminuarea rolului
președintelui.
Câteva dintre statele central şi est-europene au optat pentru MAE, ca nucleu de
coordonare, pe parcursul unei evoluţii instituţionale foarte fluide. Ungaria a atribuit această
competenţă Secretariatului de Stat pentru integrare din cadrul MAE, după o perioadă iniţială
de fragmentare instituţională. Secretariatul de Stat avea o structura care cuprindea cinci
departamente şi un personal de peste 200 de persoane. Faptul ca personalul acestui secretariat
a fost foarte stabil a contribuit intr-o mare măsura la asigurarea unui cadru profesional înalt
calificat pentru oficialii şi diplomații unguri care gestionau problematica europeana. O
experienţă similară a avut şi Lituania.
Centrul de coordonare a problematicii UE, localizat în cadrul MAE, este, însă, separat
de departamentele „clasice” de afaceri externe din cadrul acestui minister. În funcţie de
mărimea ministerului, această entitate de coordonare este condusă de un director general/
Secretar Permanent/ Secretar de Stat/ Ministru pentru Afaceri Europene. Funcţiile principale
ale entităţilor cvasi-separate din cadrul MAE sunt următoarele: sprijină a ministrul de externe
în exercitarea responsabilităţilor sale politice din domeniul afacerilor europene; acţionează ca
un centru de distribuire a informaţiilor şi documentelor; convoacă întâlniri interministeriale şi
arbitrează disputele dintre ministere; pregăteşte şedinţele de Cabinet; finalizează şi transmite
instrucţiuni Reprezentanţei Permanente a statei la Bruxelles. Contactele între entităţile
coordonatoare din cadrul MAE şi Primul Ministru sunt, de obicei, foarte strânse, ele având un
punct de contact în cadrul aparatului de lucru al Primului Ministru.
O agenţie specială ca nucleu de coordonare
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Cea de-a doua opţiune pentru centrul coordonării este un secretariat special poziţionat
mai aproape de conducerea guvernului, sub autoritatea Primului Ministru, dar nu în aparatul
de lucru propriu-zis al acestuia.
Soluţia franceză este Secretariatul General pentru Afaceri Europene (SGAE), plasat
sub autoritatea Primului Ministru (în anul 1948 a fost înființat Secretariatul General al
Comitetului Interministerial pentru probleme referitoare la cooperarea economică europeană
– SGCI, care, din anul 2005 a devenit SGAE). Trebuie menţionat că SGAE îi revine numai
responsabilitatea pentru coordonarea centrală de politici europene. MAE (prin Ministrul
Delegat pentru Afaceri Europene), Ministerul Economiei şi cel al Finanţelor au roluri de
coordonare importante în domeniile lor de competenţă. În plus, Cancelaria Primului Ministru
poate juca un rol decisiv de arbitraj în controversele interministeriale.
O soluţie similară pentru coordonarea problematicii UE a fost adoptată de Spania în
timpul negocierilor de aderare, dar a fost eliminată mai târziu, în favoarea MAE. În primii ani
de negocieri, delegaţia oficială a fost compusă din reprezentanţi ai Ministerului pentru Relaţii
cu Comunităţile Europene, un embrion a ceea ce ar fi putut deveni un „super-minister” pentru
afaceri europene. Acesta a fost înlocuit cu un Secretariat de Stat în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe. Echivalentul portughez pentru acest tip al coordonării a fost Secretariatul
pentru Integrare Europeană, care, apoi, a fost parţial încorporat în Cancelaria Primului
Ministru şi în Ministerul de Finanţe.
Această formă de coordonare a fost adoptată şi de către statele central şi est-europene.
În Polonia, încă din 1996, a fost înfiinţat un Oficiu special pentru Integrare, care coordona
chestiuni legate de politici UE, sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.
În general, un asemenea organism are mult mai multe resurse decât orice departament
similar dintr-un minister şi acţionează ca un centru de diseminare a informaţiilor şi
documentelor, pregăteşte şi prezidează reuniuni inter-ministeriale, şi transmite instrucţiuni
Reprezentanţei Permanente a statei, la Bruxelles.
Un departament în cadrul Cabinetului / Cancelariei Primului Ministru ca nucleu de
coordonare
Pentru a aduce coordonarea mai aproape de ultima instanţă de arbitraj şi pentru a
facilita o viziune generală a guvernului asupra problematicii UE, anumite state au luat decizia
să creeze un departament, de dimensiuni mai reduse, în cadrul sau alături de Cancelaria
Primului Ministru.
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Cazul tipic printre statele membre este Marea Britanie, cu Secretariatul European
(COES). Acesta acţionează ca o unitate puternică de coordonare interministerială şi ca un
centru de colectare şi transmitere de informaţii şi de instrucţiuni pe problematica UE. El
autorizează inclusiv componenţa delegaţiilor Marii Britanii care participă la dezbaterile UE
sau la activitatea organismelor decizionale comunitare. În realitate, COES formează o
„troică” de coordonare împreună cu Ministerul de Externe (pentru chestiuni politice şi
instituţionale) şi cu Reprezentanţa Permanentă a Marii Britanii (negociatorul din Bruxelles).
A existat o emulaţie considerabilă a acestui model în rândul statelor central şi esteuropene. După o reformă radicală, guvernul eston a înfiinţat Oficiul pentru Integrare
Europeană, condus de un secretar de stat, în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Bulgaria a înfiinţat, de asemenea, Secretariatul pentru Integrare Europeană în cadrul
Cancelariei Primului Ministru, similar Oficiului pentru Integrare Europeană leton din cadrul
Cancelariei Cabinetului, condus de un secretar de stat. Trebuie menţionat faptul că, în multe
dintre aceste state, echipa de negociere propriu-zisă a fost localizată ulterior în MAE.
Sistemul din Slovenia a menţinut Echipa Negociatoare Centrală în cadrul Biroului
Guvernamental pentru Afaceri Europene.
Sistemul de pregătire coordonată a mandatelor de negociere, „ajustarea” acestora în
funcţie de evoluţia negocierilor şi intervenţia coerentă a funcţionarilor publici în organismele
europene, este unul dintre cele mai „controlate” şi mai eficiente sisteme de pe scena UE.
Un sistem descentralizat, cu arbitraj interministerial
Într-un astfel de sistem, coordonarea problematicii UE este caracterizată prin
policentrism. Politicile sunt iniţiate în cadrul ministerului coordonator, sunt supuse apoi unei
intense dezbateri cu alte ministere vizate şi, în final, sunt înaintate spre aprobarea Guvernului.
Cel mai sugestiv exemplu îl reprezintă soluţia adoptată de către Germania şi Italia
pentru coordonarea problematicii UE. În Germania, ministerul competent, dar şi
coordonatorii generali ai sistemului (Ministerul de Externe şi Ministerul Finanţelor) pot
interveni în orice moment. Formularea iniţială a unor poziţii naţionale vis-a-vis de politicile
UE este foarte specializată pe sectoare, fiecare minister având un Birou European pentru
coordonarea internă şi pentru asigurarea managementului fluxului de informaţii. Arbitrajul
interministerial este responsabilitatea ministerului coordonator prin intermediul unui
aranjament ierarhic, bine stabilit. Divergenţele care persistă sunt deferite Cancelarului şi în
final întregului Cabinet.
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Un asemenea aranjament instituţional a fost adoptat în câteva state candidate, dar a
fost eliminat ulterior în favoarea unui sistem mai centralizat. O dezvoltare similară a avut loc
în Grecia, în timpul negocierilor de aderare. Între 1976 şi 1980, rolul de coordonator al
problematicii UE a oscilat între Ministerul Economiei Naţionale şi MAE. Estonia a adoptat,
pentru o scurtă perioadă de timp, chiar înainte de cererea de aderare, un sistem de coordonare
laxă, cuprinzând Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei
şi Ministerul Justiţiei. În mod asemănător, până la data cererii de aderare, coordonatorii
maghiari erau Secretariatul pentru Integrare Europeană din cadrul MAE, şi un Departament
European în cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului. Datorită numeroaselor probleme de
management intern, guvernul ungar a decis în 1996 să transfere majoritatea personalului de la
Departamentul European din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, la MAE.
Indiferent de structura instituționala, relația care se stabilește intre primul ministru,
ministrul de externe şi ministrul afacerilor europene (daca exista) pe de o parte şi ministerele
respective pe de alta parte este esențiala în managementul la nivel național a afacerilor
europene şi în proiectarea preferințelor naționale în arena europeana. Rolurile şi instituțiile se
combina intr-o arhitectura care implica atât dimensiunea europeana cat şi dimensiunea
naționala. Chiar şi în statele care rolul de nucleu coordonator revine ministerului de externe,
rolul primului ministru în gestionarea problematicilor europene este în creștere. Ministerele
de externe sunt condiționate de a transpune cererile şi limitările sistemului european în
sistemul național, în vreme ce atenția Primului ministru este de regula concentrata pe
problematica naționala. Cu toate acestea Primul ministru deține poziția care ii permite
medierea cu ministerele puternice la nivel național. De asemenea toți prim miniștrii din
Europa au o responsabilitate de a poziționa statul lor în sistemul european, iar rolul şi
autoritatea permite ca PM sau cabinetul PM sa intervină în orice stadiu în aspecte europene.
Modalitatea în care Primul ministru îşi exercita în particular rolul „european” depinde de
prevederile constituționale, structura/compoziția guvernului, rolul cabinetului PM, vechimea
cabinetului şi de orientarea personala a acestuia.
B) COORDONAREA ORIZONTALĂ INTERDEPARTAMENTALĂ
Comitetele, consiliile interdepartamentale reprezintă stratul orizontal care
compensează imperfecţiunile formelor verticale de coordonare. Majoritatea compromisurilor
şi arbitrajelor intersectoriale au loc în aceste comitete/ consilii. Trebuie menţionat că un
asemenea sistem există în toate statele membre şi candidate, indiferent de forma nucleului de
coordonare. Problemele importante şi controversate, asupra cărora există dezacorduri la nivel
tehnic, sunt deferite unui nivel superior (secretari de stat sau funcţionari publici de grad
central al coordonării, întâlnirile la diferite nivele sunt prezidate de reprezentanţi ai
principalelor ministere, MAE sau altă instituţie însărcinată cu coordonarea globală a
politicilor UE. În general, frecvenţa întâlnirilor descreşte pe măsură ce urcăm spre vârful
piramidei.
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Pentru a ilustra cele menţionate mai sus, panoplia olandeză de comitete e reprezentată
de (a) grupurile de lucru interdepartamentale, formate din generalişti din departamentele UE
ale tuturor ministerelor (MAE asigură preşedinţia şi secretariatul; au reuniuni bilunare), (b)
întâlnirea săptămânală de instruire a Reprezentanţei Permanente, la care participă generalişti
de grad înalt din departamentele UE ale tuturor ministerelor (MAE asigură preşedinţia şi
secretariatul) , (c) Comitetul de Coordonare pe probleme de integrare europeană şi asociere,
compus din directori din toate ministerele (prezidat de Secretarul de Stat pentru Afaceri
Europene), (d) întâlniri ale sub-consiliului pe probleme UE al cabinetului ministerial
(prezidat de Primul Ministru) şi (e) reuniuni ale Cabinetului, ca ultim forum.
Atunci când toate ministerele se bucură de acelaşi statut constituţional şi de
autonomie (ca în cazul olandez), statul respectiv nu are o coordonare puternic ierarhizată şi se
bazează pe compromisuri negociate în cadrul reţelelor instituţionale orizontale. Acelaşi
sistem cu două benzi (formală şi informală) funcţionează şi în Marea Britanie. Nivelul formal
cuprinde comitetele Secretariatului European (nivel ministerial şi două eşaloane de
funcţionari publici de rang înalt). Nivelul procedural informal este reprezentat de „ întâlnirile
de vineri” (ale Reprezentantului Permanent la UE cu reprezentanţii ministerelor de linie) şi
întâlnirile ad-hoc ale COES.
Cele 35 de comitete specializate ale Danemarcei (prezidate de către ministerele
responsabile) raportează unui Comitet UE (prezidat de Secretarul de Stat pentru UE din
cadrul MAE), care analizează şi selectează problemele în funcţie de subiect şi de procedură.
SEAE
spaniol
prezidează
două
organisme
interdepartamentale,
Conferinţa
Interdepartamentală pentru Afaceri Europene şi Comitetul Delegat pentru Afaceri
Economice, compus din sub-secretari ai diverselor ministere, secondat de Comitetele /
Conferinţele Sectoriale. Alt exemplu ilustrativ este furnizat de Germania: reuniuni periodice
ale Directorilor Generali, ale Comitetului Secretarilor de Stat pentru Afaceri Europene şi ale
Consiliului Federal de Miniştri.
Sunt situaţii în care numai o parte dintre comitete au o activitate permanentă, în timp
ce altele sunt convocate numai în caz de necesitate. În Portugalia, Comitetul Interdepartamental pentru Afaceri Comunitare (compus din Directoratele Generale pentru Afaceri
Europene ale ministerelor) poate crea, atunci când este necesar, sub-comitete pentru a studia
mai detaliat chestiuni specifice.
Statele membre mici tind să aibă un sistem mai puţin structurat, cu un număr redus de
comitete. Mecanismul irlandez cuprinde un grup de funcţionari publici de rang superior, din
diverse departamente, care funcţionează sub preşedinţia Oficiului Primului-ministru.
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În cazul statelor candidate, este necesară mai multă coordonare şi arbitrare date fiind
lipsa expertizei anterioare în eforturi similare de coordonare între sectoare, precum şi
importanţa şi natura negocierilor de aderare. În Ungaria, Comitetul de Integrare UE (prezidat
de către Primul-ministru) a reprezentat organismul politic umbrelă; sub el comitetul Interministerial pentru Integrare UE avea 31 de grupuri de lucru, în conformitate cu capitolele din
acquis. Fiecare din aceste grupuri este prezidat de secretarul de stat administrativ adjunct al
fiecărui minister relevant. Un Grup de Lucru Strategic Consultativ pentru Integrare a fost
înfiinţat în cadrul Cancelariei Primului Ministru. Un sistem cu trei nivele a fost creat şi în
Bulgaria: Comitetul Guvernamental pentru Integrare Europeană (prezidat de Primul-ministru,
elaborarea politicii generale), Comisia de Coordonare a Integrării Europene (prezidată de
Secretarul pentru Integrare Europeană, coordonarea activităţii operaţionale), şi grupurile de
lucru la nivel de experţi (prezidate de membri ai Comisiei de Coordonare).
C) OPŢIUNI INSTITUŢIONALE PENTRU CONTROLUL CANALULUI
OFICIAL DE COMUNICARE CU MISIUNEA / REPREZENTANŢA
PERMANENTĂ
O componentă importantă a mecanismului de coordonare este canalul de transmitere a
informaţiei la Bruxelles. Controlul asupra acestui canal determină multe dintre caracteristicile
întregului sistem de coordonare a problematicii UE la nivel naţional. Nucleul instituţional de
coordonare are, de regulă, competenţă exclusivă în acest domeniu. De fapt, aceasta este una
dintre cele mai importante atribuţii ale sale. Un factor cheie în consolidarea controlului
SGAE francez asupra sistemului de coordonare a problematicii UE este faptul că reprezintă
singurul canal oficial de comunicare între ministerele franceze şi Reprezentanţa Permanentă
din Bruxelles. Una dintre cele mai importante schimbări care s-a produs în Italia la sfârşitul
anilor optzeci (transferarea rolului principal de coordonare de la MAE la Departamentul
pentru politici CE) a fost remodelarea rolului Reprezentanţei Permanente la Bruxelles, care
trebuia acum să raporteze acestui Departament şi nu la MAE. Acelaşi lucru s-a întâmplat
anterior şi în Portugalia.
Organizarea şi structura Reprezentanţei Permanente (pentru state membre) sau
Misiunii Permanente (pentru state candidate) reflectă de cele mai multe ori structura
comitetelor orizontale. Activităţile acestor comitete depind serios de un schimb permanent de
informaţie cu Misiunea / Reprezentanţa Permanentă. De pildă, structura Reprezentanţei
Permanente daneze reflectă în totalitate structura comitetelor sectoriale.
Transmiterea unui mesaj la Bruxelles determină, la rându-i, convocarea unor întâlniri
ale comitetelor orizontale specifice. În Germania, rezultatele arbitrajului interministerial sunt
adoptate în cadrul întâlnirii săptămânale interministeriale a funcţionarilor publici, sunt
oficializate sub forma unor instrucţiuni transmise Reprezentanţei Permanente a Germaniei la
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Bruxelles. Aceste întâlniri sunt organizate de Ministerul Economiei, care funcţionează şi pe
post de canal de distribuţie şi transmitere centralizată a documentelor.
Misiunilor Permanente ale statelor central şi est-europene le-au lipsit multe dintre
atributele Reprezentanţelor Permanente ale statelor membre. Aceasta se datorează faptului că,
în timpul negocierilor de aderare, echipele de negociere şi negociatorii şefi au sediul în statele
candidate. A existat o singură excepţie de la regulă printre statele candidate şi anume:
Negociatorul şef al Ungariei a deţinut şi funcţia de Şef al Misiunii Permanente la Bruxelles.
2. SISTEMUL DE COORDONARE AL AFACERILOR EUROPENE IN
ROMANIA

2.1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Administraţia publică reprezintă totalitatea serviciilor publice, prin intermediul cărora se
înfăptuiesc sarcinile puterii executive, în vederea asigurării satisfacerii intereselor generale
ale particularilor şi ale statului6.
Practic, noţiunea de administraţie publică implică două sensuri: pe de o parte, este avut în
vedere ansamblul autorităţilor sau organelor administrative care aplică legea (preşedinte,
guvern, primar, prefect, consiliu local, poliţia, jandarmeria, etc.), iar pe de altă parte,
activitatea de aplicare a legii, în regim de putere publică, în scopul satisfacerii intereselor
generale ale societăţii (emiterea de acte administrative, respectiv efectuarea de operaţiuni
administrative, cum ar fi adeverinţele, certificatele, furnizarea apei potabile etc.)7.
Pentru a vorbi despre organizarea şi funcţionarea administraţiei publice din România, este
important să pornim de la actul fundamental al statei, şi anume Constituţia, care face referire
atât la principiile generale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, cât şi la
autorităţile publice (Titlul III), începând de la Parlament, Preşedinte, Guvern şi mergând până
la administraţia publică centrală şi locală, respectiv autoritatea judecătorească.

Funcţia legislativă vizează procesul de adoptare a legilor şi este asigurată de
Parlament, ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a
statei, după cum reiese din art. 61, alin. 1 din Constituţie. Parlamentul este alcătuit din
Camera Deputaţilor şi Senat, alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat,
potrivit legii electorale. În exercitarea activităţii lor, cele două camere adoptă - în prezenţa
majorităţii membrilor - legi, hotărâri şi moţiuni (art. 67 din Constituţie). Este vorba despre

6
7

Valentin Prisăcaru , Tratat de drept administrativ român, , Bucureşti, 1996
Cf. Conf. dr. Dacian Dragos, Asist drd. Ana Ranta Elemente de drept administrativ, www.apubb.ro
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trei categorii de legi care pot fi adoptate la nivelul Parlamentului: constituţionale, organice şi
ordinare.
Funcţia legislativă se caracterizează prin aceea că are drept obiect stabilirea de reguli de
conduită socială, generale şi impersonale, cu caracter obligatoriu şi susceptibile de a fi
sancţionate în caz de încălcare, prin forța de constrângere a statului. Caracterul general,
respectiv cel impersonal se explică prin faptul că, deşi se aplică unor persoane, totuşi aceste
reguli sunt formulate în abstract, vizând toţi indivizii unei colectivităţi sau o categorie/mai
multe categorii de persoane, definite prin anumite trăsături comune.

Funcţia jurisdicţională (autoritatea judiciară) are ca obiect soluţionarea
conflictelor care se nasc în societate în legătură cu activitatea de aplicare a legilor şi este
îndeplinită de instanţele judecătoreşti în frunte cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În acest
sens, art. 126, alin. 1 din Constituţie stipulează că, în România, justiţia se realizează prin
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

Autoritatea executivă este reprezentată de preşedintele statei şi guvern. De altfel, art.
80, alin. 2 din Constituţie prevede că Preşedintele României veghează la buna funcţionare
a autorităţilor publice, scop în care acesta exercită funcţia de mediere între puterile statului,
precum şi între stat şi societate. La rândul său, art. 102, alin. 1 consacră faptul că Guvernul,
potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii
interne şi externe a statei şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
2.2 AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Autorităţile publice formează obiectul Titlului III din Constituţia României, în cadrul
căruia sunt reglementate Parlamentul (capitolul I), Preşedintele României (capitolul II),
Guvernul (capitolul III), administraţia publică – cu distincţie între administraţia centrală de
specialitate şi cea locală (capitolul V) şi autoritatea judecătorească (în capitolul VI).
Se poate observa că fiecărei “puteri” în stat îi corespund autorităţi care realizează sarcinile
acesteia. Aşa cum am arătat în capitolul anterior, sarcinile puterii legislative, de adoptare a
legilor, se realizează de către cele două Camere ale Parlamentului, sarcinile puterii
judecătoreşti, de a soluţiona cu putere de adevăr legal, conflictele juridice care apar în
societate, se realizează de către instanţele judecătoreşti (judecătorii, tribunale judeţene şi al
municipiului Bucureşti, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), iar sarcinile puterii
executive sunt realizate de Preşedinte şi de Guvern, acesta din urmă având conducerea
generală a administraţiei publice.
Practic, autorităţile publice care pun în aplicare deciziile luate în cadrul activităţii executive
sunt identificate sub numele de „autorităţi ale administraţiei publice”. Acestea sunt
împărţite în autorităţi publice de stat (centrale) şi autorităţi ale administraţiei publice
locale. Pentru realizarea sarcinilor ce le revin acestea au posibilitatea de a folosi forţa publică
a statului cu care sunt înzestrate.
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Autorităţile administraţiei publice de stat sunt8:


Guvernul;


Administraţia de specialitate: ministerele,
autonome, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor;


autorităţile

administrative

Prefectul.

În temeiul Constituţiei, pot fi reţinute ca autorităţi administrative autonome următoarele
entităţi: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; Curtea de Conturi; Avocatul Poporului;
Consiliul Legislativ.
De remarcat faptul că în Constituţie se foloseşte şi noţiunea de organ: de exemplu, art. 61
alin. 1 califică Parlamentul drept „organul reprezentativ suprem al poporului român”. De
asemenea, în art. 116 se prevede că „alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea
Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome”. (ex. Autoritatea
Electorală Permanentă, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, Consiliul Concurenţei, etc.)
Ca şi trăsături specifice pentru autorităţile administrative, pot fi amintite9:

sunt o categorie de autorităţi publice, adică forme organizatorice constituite în
sistemul autorităţilor publice;

sunt forme organizatorice stabile, ca structură şi activitate, determinate de permanenţa
şi consistenţa sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească, ceea ce nu exclude posibilitatea
încredințării temporare de sarcini sau chiar a creării de organe cu caracter temporar;

dispun de capacitate juridică cu caracter special, care le conferă calitatea de a
participa la raporturile juridice, respectiv aptitudinea limitată de a avea şi de a exercita
drepturi şi, după caz, de a îndeplini obligaţii în nume propriu.

2.3. ROLUL ŞI METODE LE DE LUCRU ALE ORGANISMELOR NAŢIONALE
DE COORDONARE A AFACERILOR EUROPENE

Elaborarea politicilor în cadrul UE include câteva metode diferite. Aceste metode de
elaborare a politicilor sunt rezultatul următoarelor elemente: evoluţia Uniunii Europene,
schimbarea proceselor naţionale de elaborare a politicilor şi evoluţia comportamentului
economic şi social la nivel global.

8
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9

Idem, pag. 25-26

37

Uniunea Europeană a evoluat, în timp, de la numai şase state, relativ similare, la 27
de state eterogene, cu tradiţii, practici şi caracteristici socio-economice diverse.
Elaborarea politicilor UE nu are loc într-un vid, ci dimpotrivă, într-un context în care
există locaţii multiple la nivel local, naţional, european şi global, trecând prin procese formale
şi informale multiple. Factorii decizionali europeni trebuie să gestioneze conexiunile dintre
aceste locaţii, iar uneori trebuie să îşi aleagă forumul preferat pentru abordarea unei anumite
chestiuni.
Pot fi identificate cinci metode de elaborare a politicilor europene:
 Metoda comunitară tradiţională;
 Metoda de reglementare a UE;
 Metoda distributivă a UE;
 Coordonarea politicilor;
 Transguvernamentalismul intensiv.
Ar trebui menţionat că aceste variante se aplică activităţilor „zilnice” ale UE şi exclud
domeniul politicii constitutive, de modelare a arhitecturii politice şi instituţionale generale a
Uniunii Europene. Din analiza lucrărilor de specialitate s-a desprins ideea că metodele de
elaborare a politicilor în UE sunt mult mai diverse, nu numai datorită controverselor
permanente asupra competenţelor ce urmau sau urmează să fie transferate la nivelul UE, ci şi
datorită diferenţelor între domenii şi schimbării de perspectivă asupra dezvoltării şi
guvernării contemporane.
A) METODA COMUNITARĂ TRADIŢIONALĂ
Multă vreme, literatura privind integrarea europeană a luat ca punct de plecare
apariţia unei metode comunitare unice, predominante, de elaborare a politicilor şi anume:
Politica Agricolă Comună (PAC). În linii mari, această metodă a fost definită la sfârşitul
anilor ’60, după cum urmează:
 un puternic rol atribuit Comisiei Europene în conceperea, negocierea, executarea
politicilor şi gestionarea interfeţei cu „exteriorul”;
 un rol mai puternic pentru Consiliul de Miniştri în negocierea strategică şi în
formularea soluţiilor de ansamblu;
 o ancorare a părţilor interesate (în acest caz a intereselor agricole) în spaţiul
comunitar prin cooptarea lor într-un proces european care le oferea recompense mai bune
decât politica naţională;
 angajarea agenţiilor naţionale într-un sistem convenit în comun;
 o distanţare faţă de influenţa reprezentanţilor aleşi la nivel naţional şi oportunităţi
limitate de implicare a Parlamentului European;
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 o interferenţă ocazională, dar definitorie, a CEJ, pentru consolidarea autorităţii
juridice a regimului comunitar;
 recursul la elaborarea colectivă a politicilor, ca expresie a unei „solidarităţi”
durabile.
Metoda constă în elaborarea „supranaţională” a politicilor, prin transferarea
competenţelor de la nivelul naţional la cel european. Această metodă genera ceea ce
Scharpf numea „capcana deciziilor comune”. Ea ridică obstacole în calea revizuirii ulterioare
a unei politici comune, convenite anterior. O astfel de abordare a fost propusă şi pentru
transporturi şi pentru energia nucleară civilă în cadrul Euratom, dar nu a fost adoptată.
Există extrem de puţine exemple de politici comune, elaborate recent, conform
metodei comunitare tradiţionale. Moneda unică este unul dintre aceste exemple. Totuşi, în
acest caz, puterile instituţionale delegate sunt centrate pe BCE, nu pe Comisie şi se aplică
numai segmentului monetar al UE, nu şi celui economic. Această formă de delegare către
agenţii cu funcţii specifice, nu către Comisie, pare a fi o tendinţă recentă, care se regăseşte şi
în domeniul justiţiei şi afacerilor interne – cazurile Europol şi Eurojust, şi în domeniul
politicii externe şi de securitate comune – cazul noii Agenţii Europene de Apărare.

B) METODA DE REGLEMENTARE A UE
Odată cu dezvoltarea politicii în domeniul concurenţei şi al pieţei unice europene a
apărut o modalitate alternativă de elaborare a politicilor. Rădăcinile sale se regăsesc în ambiţia
Tratatului de la Roma de a elimina barierele dintre economiile naţionale ale statelor membre.
În mare parte, impulsul introducerii acestei metode se datorează schimbărilor din cadrul
economiei internaţionale.
S-a văzut că arena europeană era foarte potrivită pentru dezvoltarea unei modalităţi de
reglementare în elaborarea politicilor. Soliditatea procesului juridic european, maşinăria de
promovare a cooperării tehnice şi distanţa faţă de interferenţele parlamentare erau factori care
au încurajat această evoluţie, prin eliminarea barierelor naţionale în calea creării pieţei unice.
În plus, procesul de negociere, prin intermediul Comisiei Europene şi în cadrul Consiliului de
Miniştri, i-a ajutat pe factorii decizionali naţionali să depăşească unele constrângeri politice
care creaseră anumite rigidităţi în procesul naţional de elaborare a politicilor.
Metoda de reglementare a UE a fost caracterizată de următoarele elemente:
 rolul Comisiei Europene de arhitect şi gardian al obiectivelor şi normelor de
reglementare, în colaborare cu părţile interesate şi comunităţile de experţi;
 Consiliul UE ca forum (atât la nivel ministerial, cât şi de funcţionari) de convenire a
unor standarde de ghidare a armonizării, cu recunoaşterea reciprocă a preferinţelor şi
controalelor naţionale, operate diferit de la ţară la ţară;
 Curtea Europeană de Justiţie ca mijloc de asigurare a aplicării uniforme a normelor,
sprijinite de instanţele naţionale prin aplicarea lor la nivel local, permiţând accesul
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întreprinzătorilor individuali la despăgubiri în cazul neaplicării sa al unor discriminări în
aplicare;
 Parlamentul European ca unul din mijloacele de luare în considerare a factorilor
non-economici (de mediu, regionali, sociali, etc.), cu un impact din ce în ce mai mare ca
urmare a creşterii puterilor sale legislative, dar cu puţină influenţă asupra punerii în aplicare a
reglementărilor;
 Oportunităţi mari pentru părţile interesate, în special actorii economici şi actorii
sociali şi regionali, de a fi consultaţi şi de a influenţa forma şi conţinutul normelor pieţei
europene.
Această modalitate de reglementare a fost aplicată cel mai evident pentru realizarea
unei pieţe unice fără bariere interne, o versiune mai evoluată a acesteia fiind aplicată în
politica UE în domeniul concurenţei.
În peste douăzeci de ani de experienţă în crearea pieţei unice, se pot observa
schimbări şi limite ale acestei modalităţi de reglementare. Ea a avut un succes deosebit în
abordarea reglementării produselor, dar ceva mai redus în privinţa standardelor de proces,
unde intervin diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică sau preferinţele sociale, cu
variaţii la nivel subnaţional şi naţional. Metoda a avut mai puţin succes în reglementarea
serviciilor, pieţelor financiare şi a utilităţilor publice, unde observăm o trecere către versiuni
mai descentralizate şi mai puţin ierarhizate de reglementare. În aceste cazuri observăm
apariţia, în statele membre, a unor agenţii de reglementare mai mult sau mai puţin
independente faţă de guverne, precum şi noi forme de auto-reglementare. În cadrul UE, se
experimentează reglementarea prin agenţii cvasi-independente, precum Autoritatea
Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi prin parteneriate ale agenţiilor naţionale, în
colaborare cu Comisia. Astfel, devine mult mai greu să se identifice conturul unei singure
modalităţi coerente de reglementare a UE. Se poate pune întrebarea: cum vor fi afectate noile
state membre, cu economii mai puţin avansate, cu capacităţi administrative şi juridice mai
limitate şi cu preferinţe sociale mai puţin explicite.
C) METODA DISTRIBUT IVĂ A UE
De-a lungul timpului, elaborarea politicilor UE a fost captată într-o practică
distributivă, prin alocarea resurselor financiare unor grupuri, sectoare, regiuni şi state, uneori
în mod explicit şi deliberat, alteori ca produs secundar al politicilor concepute în alt scop.
Fondatorii tratatelor au inclus elemente distributive în repertoriul politicilor aflate în
competenţa Comunităţii. PAC a fost finanţată pe bază colectivă şi multă vreme a înghiţit cea
mai mare parte a cheltuielilor bugetare ale UE. Fermierii au devenit atât clienţii finanțării
europene, cât şi beneficiarii practicării unor preţuri mai ridicate, profitând de un transfer de
resurse atât de la contribuabili, cât şi de la consumatori. Expresia „solidaritate financiară” îşi
are originea în aceşti primi ani ai CEE. De la începutul anilor ’70, s-au depus eforturi pentru
elaborarea unei politici comune similare în domeniul pescuitului. În ambele cazuri, arena
europeană a fost utilizată pentru a proteja grupuri sociale marginalizate în economia internă şi
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necompetitive pe pieţele globale, deşi această practică determina anumite costuri pentru
celelalte grupuri sociale.
Când s-a ajuns la controverse asupra distribuţiei sarcinilor şi beneficiilor participării
la UE, în special după aderarea Marii Britanii în 1973, atenţia s-a concentrat asupra bugetului
ca măsură a impactului apartenenţei la UE. Factorii decizionali europeni au avut de făcut
unele alegeri dificile cu privire la stabilirea aranjamentelor financiare, atât în privinţa
veniturilor, cât şi a cheltuielilor, care trebuiau să fie echitabile pentru toate statele membre.
Acest aspect continuă să fie un element foarte controversat în UE, fiind acum complicat şi
mai mult de aderarea a zece noi state membre mai puţin prospere.
Odată cu promovarea pieţei unice, la jumătatea anilor ’80, dezbaterea cu privire la
impactul distributiv al integrării a renăscut, fiind formulată explicit prin limbajul „bogăţiei şi
sărăciei relative”. În vocabularul factorilor decizionali a fost inclus termenul „coeziune”, care
presupunea angajamentul de a acorda mai multă atenţie diferenţelor economice şi sociale,
precum şi nevoilor regiunilor şi grupurilor sociale rămase în urmă. Aceasta părea să
semnaleze o trecere de la distribuţia aleatoare a resurselor la o redistribuire prin transferuri
planificate. Principalul mecanism de realizare a cheltuielilor a fost reprezentat de „fondurile
structurale”. Utilizarea lor presupune cofinanţarea comunitară şi naţională a programelor şi
proiectelor pentru formarea profesională, pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru
autorităţile regionale şi locale, pentru sectoarele economice în declin. Deşi cea mai mare
parte a cheltuielilor a fost concentrată în principalele state vizate de „coeziune” – Grecia,
Irlanda, Portugalia şi Spania şi landurile estice ale Germaniei – anumite programe au fost
deschise şi unor beneficiari din celelalte state membre. Astfel, UE a început să utilizeze
stimulente financiare pentru influenţarea evoluţiilor din statele membre. În plus, au fost
introduse alte instrumente în domenii precum cercetarea, cu obiective mai curând
programatice decât redistributive.
Metoda distributivă cuprindea:
 Comisia ca structură care elaborează programele ce utilizează stimulente financiare,
în parteneriat cu autorităţile locale şi regionale sau părţile interesate şi agenţiile sectoriale;
 Decizia Consiliului UE, sub presiunea autorităţilor locale şi regionale sau a altor
părţi interesate, asupra unui buget cu anumite elemente redistributive;
 Un rol crescut al Parlamentului European, în care parlamentarii reprezintă adesea o
sursă suplimentară de presiuni politice regionale;
 Autorităţile locale şi regionale, care obţin puteri sporite prin crearea, în 1993, a
Comitetului Regiunilor, ca instituţie consultativă care le reprezintă interesele; multe autorităţi
locale şi regionale au birouri proprii în Bruxelles;
 Cooptarea altor părţi interesate în procesul de elaborare a politicilor UE;
 Reorientarea bugetului UE către cheltuirea unor sume ridicate pentru coeziune şi
proporţional mai puţin pentru agricultură.

41

Această deschidere către contacte directe între nivelul european şi cel subnaţional de
guvernare, precum şi politica dezvoltată în jurul acestora, au generat expresia „guvernanţă
multi-stratificată” folosită pentru caracterizarea procesului UE în general. Această
caracteristică se bazează pe două elemente esenţiale: (a) guvernele centrale ale statelor
membre nu mai pot monopoliza contactele dintre nivelul naţional şi cel al UE de elaborare a
politicilor; (b) acest angajament a creat oportunitatea consolidării la nivel european a unui
fenomen de regionalizare. Rezultatul a fost că, prin stimulente financiare, regimurile politice
interne ale statelor membre au fost parţial remodelate. Perspectiva guvernanţei
multistratificate a inversat o mare parte a discuţiei cu privire la funcţionarea UE, punând
accentul pe politica la faţa locului, nu pe imaginile unei metode comunitare centrate la
Bruxelles şi a unei metode de reglementare antreprenoriale.
Metoda distributivă a UE concentrată parţial pe o redistribuţie deliberată este
contestată din două motive:
a. necesitatea alocării de resurse spre „bunurilor colective”;
b. presiunile în favoarea cheltuielilor pentru responsabilităţile externe.
Două domenii de cheltuieli suplimentare au devenit mai proeminente în ultimii ani.
Unul se referă la cheltuielile pentru promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării, iar celălalt la
măsurile pentru susţinerea politicilor JAI. Aceste tendinţe sugerează că vor exista mai puţine
temeiuri pentru utilizarea în viitor a perspectivei guvernanţei multistratificate asupra
programelor de cheltuieli ale UE.
Cealaltă evoluţie bugetară nouă este reprezentată de creşterea cheltuielilor UE pentru
activităţile sale de politică externă, care reprezintă între 8 şi 10 procente din bugetul UE.
Iarăşi, putem întrevedea ceva de tipul unui „bun colectiv” şi nu o distribuţie intra-UE a
costurilor şi beneficiilor. Procedurile asociate acestui domeniu comun de cheltuieli diferă de
cele prevalente în cazul cheltuielilor interne, rolul Parlamentului European fiind diferit. De
aceea, metoda distributivă face obiectul unor schimbări interesante.
d. Coordonarea politicilor
Există un contrast între metodele de elaborare a politicilor europene descrise mai sus
şi ceea ce ar putea fi numită „tehnica OECD”. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică, Clubul de la Paris al statelor occidentale industrializate, oferă un forum în care
membrii săi pot evalua şi compara reciproc modalităţile de dezvoltare a politicilor publice.
Comisia Europeană a utilizat această tehnică pentru dezvoltarea unor forme lejere de
cooperare şi coordonare în domenii adiacente competenţelor economice de bază ale UE.
Astfel, în anii ’70, Comisia a promovat consultări sistematice între statele membre asupra
problemelor de mediu, iar, în final, a obţinut prin Actul Unic European puteri legislative
formale pentru UE. S-au depus eforturi similare pentru dezvoltarea coordonării în elaborarea
politicilor macro şi microeconomice, precum şi în domenii ca cercetarea, dezvoltarea şi
politica educaţională. Coordonarea politicilor era considerată un mecanism de tranziţie de la
politicile naţionale la un regim european de decizie colectivă.
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Abordarea se bazează mult pe experienţă şi pe acumularea argumentelor tehnice în
favoarea dezvoltării unei abordări comune şi a promovării modernizării şi inovării.
Caracteristicile metodei de coordonare a politicilor sunt:
 Comisia, în calitate de creator al unor reţele de consultări, incluzând experţi,
comunităţi, părţi interesate şi/ sau societatea civilă;
 implicarea unor experţi „independenţi” care să promoveze idei şi tehnici noi;
 convocarea unor grupuri la nivel înalt, în Consiliul UE, care desfăşoară activităţi de
brainstorming sau deliberative, nu de negociere, pentru a dezvolta forme de presiune
colegială;
 dialog (uneori) cu comitete specializate din Parlamentul European, ca susţinători ai
anumitor abordări (profitând de mai marea disponibilitate a membrilor Parlamentului
European de a analiza aprofundat anumite politici cu probleme).
Mai recent s-a putut observa că metoda coordonării în domeniul politicilor,
consolidată de moda contemporană a „benchmarking”-ului şi a comparaţiilor sistematice între
politici, este dezvoltată nu ca mecanism tranzitoriu, ci ca o modalitate cu drepturi depline de
elaborare a politicilor UE.
Politica ocupării forţei de muncă ilustrează foarte bine dezbaterile şi trăsăturile care
au propulsat metoda coordonării ca tehnică de elaborare a politicilor. În acest caz, principalul
impact al implicării UE este compararea experienţelor naţionale, regionale, locale şi
sectoriale în ceea ce priveşte adaptările de pe piaţa forţei de muncă. Obiectivul nu este atât
instituirea unui cadru comun unic, cât împărtăşirea experienţelor şi încurajarea difuzării celor
mai bune practici.
e. Transguvernamentalismul intensiv
De-a lungul istoriei UE, au existat exemple de cooperare în domeniul politicilor care
au depins în principal de interacţiunea dintre factorii de decizie naţionali, cu o implicare
relativ redusă a instituţiilor UE. Acesta a fost cazul în domenii care abordează chestiuni
sensibile privind suveranitatea naţională şi în cele care nu sunt incluse în competenţele de
bază ale Uniunii.
„Interguvernamentalism”-ul a fost descris atât de practicieni, cât şi de comentatori ca
o formă mai slabă şi mult mai puţin constrângătoare de elaborare a politicilor. La începutul
anilor ’60, generalul de Gaulle a avut un rol cheie în promovarea controversatelor planuri
Fouchet, care urmăreau să treacă domenii delicate de cooperare dinspre CEE către un cadru
interguvernamental de decizie. Guvernele susţinătoare ale integrării s-au opus acestor planuri.
Totuşi, la începutul anilor ’70 cooperarea în afara cadrului instituţional al UE s-a dezvoltat,
mai ales în două domenii: politica monetară şi cea externă. În ambele domenii şefii de stat şi
de guvern erau actori importanţi. Deseori preferinţele lor s-au dezvoltat în grupări mai mici,
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ce nu includeau toţi membrii UE. În anumite momente, cooperarea franco-germană a fost un
important catalizator al evoluţiei politicilor. În anii ’90, unele state membre ale UE au ales să
dezvolte o cooperare în afara cadrului UE, stabilind prin Acordurile Schengen o graniţă
externă comună cu frontiere interne liberalizate.
Termenul „interguvernamental” nu reflectă în totalitate conţinutul acestei modalităţi
de elaborare a politicilor în UE. Interguvernamentalismul aminteşte prea mult de cooperarea
dintre guverne în alte organizaţii internaţionale, unde intensitatea cooperării este destul de
limitată. De aceea, se utilizează termenul „transguvernamental”, pentru a sugera intensitatea
mai mare şi structurarea mai densă a unora dintre domeniile în care guvernele statelor
membre ale UE au adoptat decizii comune fără a utiliza cadrul instituţional al UE pe care l-au
considerat inadecvat, inacceptabil sau imatur.
Transguvernamentalismul intensiv este caracterizat prin:
 implicarea activă a Consiliului European în stabilirea orientării de ansamblu a
politicilor;
 predominanţa Consiliului de Miniştri (sau a unui forum echivalent de miniştri
naţionali) în consolidarea cooperării;
 rolul limitat sau marginal al Comisiei;
 excluderea PE şi a CEJ;
 implicarea unui grup distinct de factori decizionali naţionali cheie;
 adoptarea unor aranjamente speciale pentru gestionarea cooperării, în special
Secretariatul Consiliului;
 opacitatea procesului faţă de parlamentele naţionale şi cetăţeni.
Am putea fi tentaţi să considerăm că transguvernamentalismul intensiv este doar o
formă slabă de cooperare. Totuşi, doi factori pun la îndoială această concluzie. În primul
rând, este modalitatea preferată de elaborare a politicilor şi în alte sisteme internaţionale
puternice. NATO este un exemplu evident; Agenţia Spaţială Europeană este un altul. În
ambele cazuri, a fost realizată o colaborare extinsă şi durabilă, chiar dacă cu unele limitări
evidente. În al doilea rând, în cadrul UE această modalitate a fost, în fapt, un vehicul de
elaborare a unei cooperări extensive şi cumulative, incluzând treptat elementele unui tratat.
Această cooperare a fost, însă, construită în afara celor mai multe instituţii ale UE.
Această metodă sugerează posibilitatea unei importante schimbări de sistem în
elaborarea politicilor UE. Statele membre ale UE atribuie noi domenii sensibile de politică
publică unor regimuri colective sau comune de decizie, utilizând formate instituţionale asupra
cărora păstrează un control considerabil.
După cum se poate vedea, UE funcţionează printr-o varietate de metode, cu tipuri
diferite de practică instituţională. Aceste metode au evoluat în mod organic şi continuă să
evolueze ca răspuns la factorii interni şi externi, atât procedurali, cât şi funcţionali. Aceste
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cinci metode de elaborare a politicilor oferă o tipologie deosebit de utilă pentru evaluarea
procesului de europenizare şi a celui de transfer de politici publice.
2.4. ROLUL RELAŢIILOR INTERMINISTERIALE
A. NIVELUL SISTEMIC
Nu se poate afirma că a existat un impact semnificativ al UE asupra caracterului
sistemic al guvernării româneşti. Unele elemente de impact au început să devină evidente în
ultimul timp. Această afirmaţie se referă în principal la structura statului, la sistemele
electorale şi juridice şi la autonomia ministerială.
În ceea ce priveşte structura statului, conform Constituţiei, România este „stat
naţional suveran, independent, unitar şi indivizibil”, cu formă republicană de guvernământ.
Regionalismul este încă o perspectivă îndepărtată dar există embrioni ai unor schimbări
viitoare semnificative. Chestiunea unui nivel regional de guvernământ este puternic politizată
şi are o semnificaţie emoţională enormă datorită unor cauze istorice. În acest context, practica
administrativă centralistă a statului s-a dovedit o tradiţie remarcabil de persistentă. Pe de altă
parte, datorită condiţiilor impuse de UE pentru a debloca asistenţa financiară de pre-aderare,
au existat încercări timide de a crea entităţile regionale. „Regiunile de dezvoltare” au fost
înfiinţate de către guvernul central datorită condiţiilor ataşate asistenţei financiare UE. Până
acum, aceste regiuni au rămas entităţi administrative artificiale, fără personalitate juridică
proprie, cărora le lipsesc puteri decizionale reale. Această situaţie se va schimba după
aderare, pe măsură ce România va trebui să acceseze mai multe fonduri regionale. Până
acum, politicile europene au fost şi rămân atribuţii exclusive ale guvernului central.
În ceea ce priveşte forma de guvernământ, sistemul de echilibre reciproce între
Parlament, Guvern şi Preşedinte, aşa cum este definit în Constituţia României, a rămas
practic intact. Constituţia României urmează modelul semi – prezidenţial, textul ei întăreşte
formal puterea prezidenţială vis-a-vis de Guvern. Iniţial, aceasta a dus la cerinţe de
coordonare mai complexe în special în domeniul politicii externe şi al integrării europene.
Treptat, în procesul de negociere pentru aderare, Guvernul a fost favorizat în raport cu
Preşedinţia, datorită nevoii crescânde de coordonare a politicilor europene, de rezultate
practice imediate în domenii tehnice specifice. Această afirmaţie este cu atât mai valabilă în
cazul relaţiilor Guvern – Parlament. Politicile europene favorizează oricum executivele, iar,
în cazul României, acest fapt s-a adăugat tendinţei Guvernului de a ocoli un legislativ încet şi
puțin eficient, prin emiterea de „ordonanţe de urgenţă”. O „clasă parlamentară” încă imatură,
consensul larg pentru integrarea europeană la nivelul opiniei publice şi, implicit, la nivelul
programelor partidelor politice sunt factori care diminuează şi mai mult controlul
legislativului asupra problematicii UE în raport cu executivul.
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Sistemul electoral nu pare să fie pus sub semnul întrebării de către procesul de
integrare europeană nu în mod direct, cel puţin. Cu toate acestea, perspectiva aderării la UE
reprezintă o provocare enormă pentru eficienţa şi eficacitatea statului, inclusiv a
legislativului. Sistemul propriu-zis se bazează pe un sistem de liste de reprezentare
proporţională care generează, de obicei, guverne de coaliţie cu majorităţi instabile în
Parlament. Încercările de a acomoda nevoia de acţiune strategică în domeniul integrării
europene şi încercările de a înfiinţa un sistem centralizat de coordonare au fost subminate
continuu de guvernele de coaliţie puternic fragmentate. Guvernul social – democrat, din 2000
– 2004, a fost, până acum, singurul executiv format de un singur partid, dar fără majoritate
calificată în Parlament.
Sistemul legislativ românesc aparţine familiei de drept roman continental. De aceea,
nu este afectat în mod special de procesul de europenizare. O premieră pentru sistemul de
drept din România este aplicabilitatea directă a dreptului UE şi jurisprudenţa CEJ.
Funcţionarea statului este reglementată de reguli scrise. Din păcate, una dintre trăsăturile cele
mai puternice ale scenei politice româneşti post – comuniste a fost volatilitatea legislativă
accentuată.
Constituţia a fost modificată, în octombrie 2003, din perspectiva aderării la UE.
Modificările, adoptate prin referendum, au inclus prevederi referitoare la prevalenţa dreptului
UE faţă de sistemul naţional de drept, transferul de suveranitate către nivelul supranaţional,
sistemul electoral (participarea la alegerile pentru Parlamentul European, dreptul de a candida
la alegerile locale pentru resortisanţii d statelor membre UE) şi dreptul de proprietate.
Înainte de a analiza nivelul organizaţional, trebuie analizata problema autonomiei
ministeriale. Sistemul românesc este marcat mai mult de persoana Primului Ministru decât
de cabinetul său. Un asemenea sistem pare să fie adânc înrădăcinat în tradiţia naţională.
Formal, Primul Ministru conduce acţiunile guvernamentale şi coordonează activităţile
membrilor guvernului. Există, totuşi, o sferă considerabilă de autonomie funcţională. Fiecare
minister este responsabil pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor guvernamentale în
domeniul său de competenţă.
Independenţa funcţională a ministerelor şi politica de coaliţie lucrează împotriva
direcţionării de la centru şi în favoarea proceselor decizionale indirecte, care atrag după ele
conflicte între ministere. Integrarea europeană are implicaţii contradictorii în această privinţă.
Pe de o parte, negocierile de aderare la UE, foarte tehnice, tind să dea o amploare mai mare
autonomiei ministeriale în domeniile specifice de activitate. Pe de altă parte, după cum am
menţionat anterior pentru celelalte organisme/instituții procesul de aderare cere o coordonare
deosebit de strânsă, din cauza experienţei reduse cu privire la problematica UE.
B. NIVELUL ORGANIZAŢ IONAL
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Există trei aspecte asupra cărora ne concentrăm la acest nivel: nucleul instituţional al
coordonării, controlul canalului de comunicare cu Misiunea Permanentă de la Bruxelles şi
coordonarea pe orizontală între departamente.
Evoluţia coordonării problematicii UE în România a înregistrat cinci etape.
Prima etapă (1982 – 1994). Până la Acordul European, relaţiile cu CEE au fost strict
comerciale. Ca în cazul oricărui acord de comerţ exterior, Ministerul Comerţului Exterior a
gestionat şi, în funcţie de necesităţi, a coordonat relaţiile cu UE. După cum era tradiţia înainte
şi după prăbuşirea comunismului, Ministerul Afacerilor Externe seconda departamentul
comercial în negocierile pentru acordurile de comerţ internaţional. Datorită evoluţiilor în
relaţiile bilaterale, Ministerul Afacerilor Externe a câştigat importanţă în ceea ce priveşte
coordonarea de politici UE în urma înființării Misiunii Permanente a României la Bruxelles.
Cu toate acestea, din punct de vedere organizatoric, Ministerul Afacerilor Externe a continuat
să trateze problematica UE, ca pe alte afaceri externe multilaterale.
A doua etapă (1995 - 1999). Începând cu 1995, a fost înfiinţat un sistem instituţional
distinct pentru managementul procesului de asociere. Cea mai fidelă expresie a nucleului de
coordonare în această fază a fost configurarea Secretariatului Comitetului Interministerial
pentru Integrare Europeană. De facto, secretariatul era format dintr-o troică: Departamentul
de Integrare Europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Industriei şi Comerţului.
Karen Fogg, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, din acea perioadă, a remarcat
această stare de fapt şi a adresat corespondenţa oficială „stimatei troici”.
Înfiinţarea unui Departament de Integrare Europeană în cadrul aparatului de lucru al
Guvernului a fost de departe cea mai remarcabilă noutatea a sistemului. DIE coordona
politicile de integrare europeană şi asistenţă nerambursabilă acordată României. Aparatul de
lucru al Guvernului a fost întotdeauna un organism destul de mare, format din structuri
subordonate direct Primului Ministru. Rolul său de coordonator general, dublat de
colaborarea strânsă cu ministerele şi alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale, a
fost o experienţă pe care DIE a putut-o folosi ca bază de plecare. Premiera a fost că, din 1996,
Departamentul a fost condus de Ministrul – delegat pentru Integrare Europeană care a
singularizat DIE printre celelalte organisme ale aparatului de lucru al Guvernului, şi i-a dat
mai multă vizibilitate în şedinţele de Guvern. Soluţia unui ministru, care lucra cu un număr
restrâns de colaboratori, era însă destul de departe de soluţia unui „Minister European”
multisectorial, complex. DIE avea 30 de angajaţi în 1996, număr care ar fi trebuit să crească
la 70, însa aceasta creștere nu a fost realizata.
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Concomitent, Ministerul Afacerilor Externe a înfiinţat o Direcţie UE, cu un personal
format din 12 diplomaţi şi a continuat să controleze canalul de comunicare cu Misiunea
Permanentă de la Bruxelles. DIE şi Ministerul Afacerilor Externe erau sub patronaje politice
diferite; fricţiunile acute în sânul coaliţiei de guvernare, combinate cu o vizibilitate internă
crescută a integrării europene şi o dorinţă irezistibilă de a controla alocarea asistenţei
financiare acordate de către UE, au făcut colaborarea dintre cele două instituţii foarte
problematică la nivel politic şi această stare a fost transmisă ierarhic la nivelul birocratic.
Al treilea actor central în sistem a fost Secretariatul pentru Comerţ al Ministerului
Industriei şi Comerţului. Direcţia sa UE de dimensiuni relativ mici a continuat să „procedeze
ca de obicei”, adică să gestioneze aspectele comerciale ale procesului de asociere. Această
structură nu a fost implicată, însă, în problemele de aderare. Declinul său a fost exacerbat şi
mai mult datorită prevalenţei chestiunilor legate de industrie asupra chestiunilor de comerţ în
activitatea de ansamblu a ministerului.
Troica Secretariatului CIIE a fost stânjenită de o lipsă de colaborare la diferite nivele
şi suprapuneri de competenţe nereglementate. Sarcinile de secretariat erau de facto
monopolizate de DIE, contrazicând tacit reglementările existente. La nivel intern, aceasta a
însemnat un sistem mai coerent de coordonare, dat fiind faptul că DIE a gestionat şi procesul
de monitorizare („screening”) a legislaţiei. În ceea ce priveşte relaţiile cu Bruxelles –ul,
sistemul a devenit, însă, aproape schizofrenic. Nu a existat o partitură unică şi nici o voce
unică în transmiterea instrucţiunilor către Misiunea Permanentă la Bruxelles.
A treia etapă (2000 - 2001). În ianuarie 2000, cu puţin timp înainte de începutul
propriu zis al negocierilor de aderare, a fost creat în cadrul MAE Departamentul de Afaceri
Europene prin fuzionarea DIE cu trei direcţii diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe
ca garanţie a coerenţei, substanţei şi unităţii politicilor României în domeniul integrării
europene, într-o abordare strategică. Departamentul care a rezultat a fost primul nucleu
instituţional de coordonare care a avut o misiune relativ clară. Sarcinile principale DAE erau:
monitorizarea implementării Acordului European şi a Parteneriatului de Aderare,
coordonarea negocierilor de aderare şi asigurarea dialogului politic cu instituţiile UE şi cu
statele membre şi candidate.
DAE era condus de un Secretar de Stat coordonator şi avea în structura sa şapte
direcţii. Cele patru direcţii „tehnice” (pregătirea negocierilor, acquis I şi II şi asistenţa
financiară) erau, de fapt, fostul DIE. Fosta direcţie UE a Ministerului Afacerilor Externe a
devenit direcţia pentru cooperare politică şi instituţională, în timp ce celelalte două direcţii
„diplomatice” erau cele care se ocupau în mod tradiţional de relaţiile bilaterale cu statele
membre şi respectiv statele candidate. O asimilare reală a fostului DIE în DAE şi în
Ministerul Afacerilor Externe nu s-a realizat niciodată. Nu a existat un schimb de personal
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între cele două categorii de structuri, iar fluxul de informaţie între ele nu s-a îmbunătăţit în
mod semnificativ. Departamentului îi lipsea conducerea unui director general ne-politic sau a
unui director coordonator care să stimuleze coeziunea în cadrul său. Mai mult, au apărut noi
surse de conflict intern, pe măsură ce o parte din personalul fostului DIE a fost alocat unei
alte structuri şi anume Echipa Naţională pentru Negocieri, condusă de un Negociator Şef
(Secretar de Stat), direct subordonat ministrului de externe.
Pe de altă parte, alocarea sarcinilor a devenit mai clară, componentele fostului DIE au
dobândit acces direct la canalul de comunicare cu Misiunea Permanentă şi ambasadele
României, iar ingerinţele politice au scăzut semnificativ. Sistemul implica, însă, riscul de
diluare a importanţei chestiunilor legate de integrare pentru şedinţele de Guvern. Ele
constituiau numai un punct pe agenda încărcată a Ministerului Afacerilor Externe, în timp ce
accesul direct la Primul Ministru, deosebit de important şi la resurse financiare era
insuficient. În plus, inputul economic în mecanismul de coordonare internă pe problematica
UE a fost marginalizat şi mai mult.
A patra etapă (2001 – 2003). Performanţa nu tocmai convingătoare a DAE, în timpul
primului an al negocierilor de aderare, au determinat crearea Ministerului Integrării Europene
(MIE). Acesta a preluat majoritatea personalului „direcţiilor tehnice” ale Departamentului de
Afaceri Europene. Ministerul avea trei funcţii principale: (a) coordonarea negocierilor de
aderare („coordonator al coordonatorilor”), (b) coordonarea armonizării legislaţiei româneşti
cu acquis-ul comunitar şi (c) coordonarea, monitorizarea şi evaluarea programelor cu
asistenţă financiară bilaterală şi multilaterală. Pentru prima dată, Secretariatul CIIE era
asigurat numai de către MIE, fără a mai exista o troică instituţională.
De fapt, activitatea MIE se desfăşura pe două direcţii: coordonarea internă a
procesului de integrare şi conducerea negocierilor pentru integrare. Exact din acest motiv
ministerul avea doi miniştri, ministrul integrării europene şi un ministru delegat. Ministrul
coordona întreaga activitate a Ministerului Integrării Europene şi co-prezida Comitetul de
Asociere creat prin Acordul European. Ministrul delegat a fost numit Negociator Şef şi
conducea Delegaţia Naţională de Negociere pentru aderarea României la UE. Personalul a
crescut constant până la peste 150 persoane. Crearea noului minister a determinat o
îmbunătăţire vizibilă a performanţei sistemului.
Ceilalţi doi actori din centrul sistemului erau Ministerul Afacerilor Externe şi
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. Primul Ministru (cu consilierii săi de Cabinet) a exercitat
rolul tradiţional de arbitru de ultimă instanţă şi de voce politică dominantă în sistem.
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Ministerul Afacerilor Externe s-a întors la aceeaşi poziţie în sistem, ca în faza a doua,
cu două diferenţe majore şi cu nici o posibilitate de a aspira la poziţia centrală ocupată de
Ministerul Integrării Europene. În primul rând, Departamentul de Comerţ Exterior a fost
mutat la Ministerul Afacerilor Externe ca Secretariat de Stat, ceea ce a crescut influenţa
Ministerului Afacerilor Externe în componenta economică a sistemului. În al doilea rând,
fosta Direcţie de Cooperare Politică şi Instituţională a DAE (şi fostă Direcţie UE a MAE) a
fost ridicată la rang de Direcţie Generală UE, cu o sarcină mult mai clară de a coordona
aspectele politice ale integrării şi de a urmări, împreună cu MIE, evoluţiile instituţionale la
nivelul UE.
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a fost creat expres pentru a face faţă provocărilor
aderării la UE şi pentru a coordona elaborarea Programului Naţional pentru Aderare şi a altor
programe de pregătire pentru aderare.
Noul dispozitiv instituţional avea câteva avantaje indiscutabile. MIE putea atrage mai
multe resurse pentru coordonarea politicilor UE decât nucleele anterioare de coordonare şi
putea obţine, în mod sigur, o mai bună vizibilitate pentru chestiunile UE (doi miniştri în
şedinţele de Guvern). A fost stabilită o comunicare directă şi, de aceea, mai rapidă între
nucleul de coordonare, Misiunea Permanentă şi ambasadele româneşti din statele membre UE
şi cele candidate. MIE a luat treptat forma unui „super-minister”. Din acest motiv, şi-a
diminuat şansele de a reprezenta o soluţie funcţională durabilă în cazul unor guverne de
coaliţie.
Funcţionarea aranjamentelor respective a fost stânjenită de diferite tensiuni inter/intra-ministeriale induse pe cale organizaţională. Rivalităţile vechi dintre DIE şi Ministerul
Afacerilor Externe se puteau identifica, încă, în relaţiile dintre Ministerul Integrării Europene
şi Ministerul Afacerilor Externe. În timp ce la nivel oficial suprapunerea competenţelor a fost
rezolvată în mare parte, la nivel politic lucrurile erau încă neclare. Altă sursă de potenţială
tensiune exista în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, datorită lipsei de coordonare dintre
Secretariatul de Comerţ Exterior şi Direcţia Generală UE.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că impactul afacerilor europene s-a extins
practic la toate ministerele. Implicarea ministerelor de linie s-a produs în mod gradat.
Problematica UE era tratată ca orice altă chestiune de afaceri externe şi era gestionată de
departamentele de relaţii internaţionale din ministere. Schimbarea a venit mai târziu, în 2001,
prin numirea secretarilor de stat pentru afaceri europene în fiecare minister. Aceştia
coordonau activităţile a două direcţii: cea pentru afaceri UE şi cea pentru managementul
asistenţei financiare a UE.
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A cincea etapă (2003 – martie 2005). Dată fiind presiunea suplimentară exercitată de
Comisia Europeană în direcţia implementării, de către România, a angajamentelor asumate în
cursul negocierilor de aderare şi a asigurării unui management mai bun al fondurilor de preaderare, sistemul a înregistrat noi schimbări: Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a fost inclus
în Ministerul Economiei şi Comerţului. Acesta din urmă şi-a redobândit, practic, locul în
cadrul sistemului de gestionare a problematicii UE. Competenţele Ministerului Integrării
Europene au fost reformulate, incluzând strategia de integrare, armonizarea legislativă,
politica regională şi secretariatul CIIE. MIE a menţinut canalul direct de comunicare cu
Misiunea Permanentă şi ambasadele din capitalele europene. Nu s-a înregistrat o modificare
semnificativă în structura şi atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe. Pe de altă parte,
puternicul Minister al Finanţelor Publice a câştigat în importanţă prin dobândirea atribuţiilor
de coordonare a fondurilor Phare şi ISPA pentru România. Cele două structuri organizatorice,
care gestionau fondurile, au fost transferate de la MIE la MFP.
A șasea etapă (2006 - prezent) De la data aderării la Uniunea Europeană, România
participă, de drept şi de fapt ,la procesul de decizie european. Aceasta a impus ca, la nivelul
Guvernului, să existe o structură care să coordoneze procesul de formare a poziţiei naţionale
în problematica afacerilor europene şi să garanteze îndeplinirea obligaţiilor României ce
izvorăsc din statutul de stat membru al Uniunii Europene. În acest sens, prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 133/2006, aprobată prin Legea nr. 102/2007 a fost reglementată
înfiinţarea Departamentului pentru Afaceri Europene, ca structură cu personalitate juridică în
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonată primului-ministru, responsabilă cu
coordonarea afacerilor europene la nivel naţional.
Înfiinţarea Departamentului pentru Afaceri Europene s-a realizat prin preluarea
activităţii, posturilor şi personalului unor structuri care anterior au desfăşurat activităţi în
domeniul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană, respectiv Secretariatul
Permanent pentru Afaceri Europene din cadrul Cancelariei Primului-ministru, Direcţia
generală evaluare şi pregătire pentru aderare şi Direcţia generală armonizare cu acquis-ul
comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene. Totodată, în scopul asigurării
coordonării interministeriale a acestui proces, a fost constituit un Comitet de Coordonare a
Afacerilor Europene, organism de lucru fără personalitate juridică, format din secretarii de
stat responsabili cu integrarea europeană din ministerele şi celelalte organe ale administraţiei
publice centrale.
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 /2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice
în domeniul afacerilor europene, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,
departament fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, direct
subordonat primului-ministru, a fost preluată în structura Ministerului Afacerilor Europene.
Ministerul Afacerilor Europene nu reprezenta, însă, în totalitate o noutate instituţională.
Primul minister de specialitate - respectiv Ministerul Integrării Europene - a fost înfiinţat de
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Guvernul Năstase în decembrie 2000 şi avea atribuţii legate de "aspectele interne ale aderării
la UE". MIE a fost desființat în aprilie 2007.
MAEur s-a dorit în principal o soluție pentru coordonarea absorbției fondurilor
europene, în contextul în care, la patru ani de la aderarea României la UE, tara reușise sa
obţină rambursări din fonduri structurale şi de coeziune în proporție de 2% din totalul de
aproape 20 de miliarde de euro alocați României în programele finanţate din fonduri
structurale şi de coeziune. "Profit de ocazie sa subliniez ca CE rămâne foarte îngrijorata cu
privire la rata foarte scăzuta a absorbției fondurilor structurale şi de coeziune în Romania,
care a atins doar 3%, o îmbunătățire firava fata de cei 2% indicați în precedenta mea
scrisoare", ii scria în iunie 2011 președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso,
premierului roman. MAEur avea sa includă doua structuri guvernamentale de la acea vreme:
Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) şi Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale (ACIS). Înființarea MAEur a fost aprobată de Parlament în data de
20 septembrie 2011.
In conformitate cu prevederile art. 12(4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 96 / privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale și pentru
modificarea unor acte normative, activitatea în domeniul afacerilor europene și structurile
specializate în acest domeniu de la Ministerul Afacerilor Europene au fost preluate de către
Ministerul Afacerilor Externe, iar activitatea Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale din cadrul MAEur precum şi activitatea Oficiului de Plați şi Contractare Phare de
la Ministerul Finanţelor Publice a fost preluata de Ministerul Afacerilor Europene (a se
vedea dispozițiile H.G .43/2013).
In conformitate cu dispozițiile H.G .8/ 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcționarea
Ministerului Afacerilor Externe, publicata în: Monitorul Oficial Nr. 34 din 15 ianuarie 2013,
MAE exercita următoarele funcții “…de coordonare, prin care asigura coordonarea la nivel
National şi local a activității de implementare a obiectivelor de politica externa; de asemenea,
asigura coordonarea în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor
rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene…”.
In exercitarea funcțiilor sale MAE are următoarele atribuții principale:
•
•

•

asigura coordonarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene şi
coordonarea interministeriala în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene şi
asigurării cadrului de aplicare directa a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene;
avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea
sau asigurarea cadrului de aplicare directa în legislația naționala a actelor legislative
ale Uniunii Europene ori care au relevanta europeana şi examinează, sub aspectul
compatibilității cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea
formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;
urmărește evoluția politicilor Uniunii Europene şi propune masuri pentru adaptarea
politicilor României la acestea în vederea asigurării compatibilității acțiunilor
autoritarilor române cu obligațiile rezultate din calitatea României de stat membru al
Uniunii Europene, elaborează sinteze şi rapoarte de monitorizare a îndeplinirii
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, pe care le prezintă
Guvernului şi, după caz, Comisiei Europene;
urmărește respectarea obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, precum şi asigurarea respectării acquis-ului european în cadrul tuturor
acordurilor internaționale încheiate de România; urmărește evoluția jurisprudenței
Curții de Justiție a Uniunii Europene şi Tribunalului Uniunii Europene şi prezintă
rapoarte şi informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanta pentru România;
organizează registrul mandatelor naționale elaborate şi transmise cu privire la
proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;
coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autoritățile şi instituțiile
publice a pozițiilor naționale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în
cadrul solicitărilor de informații ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date
electronice constituite în acest scop;
coordonează procesul de notificare electronica a legislației naționale care transpune
dreptul Uniunii Europene;
reprezintă coordonatorul național şi punctul tehnic de contact în problematica
Strategiei "Europa 2020";
este punctul de contact şi coordonator al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării; prezidează Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei şi asigura
secretariatul Forumului național pentru implementarea acesteia;
reprezintă punctul național de contact pentru problematica pieței interne şi pentru
Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;
gestionează Centrul National SOLVIT;
este coordonator național al Sistemului de informare al pieței interne (I.M.I.) şi
coordonator al ariei legislative servicii;
reprezintă punctul național de contact cu Uniunea Europeana, care gestionează
informații prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicații conectate la
instituțiile europene şi asigura diseminarea acestora în plan național. În vederea
asigurării condițiilor tehnice şi de securitate necesare protecției informațiilor
clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituțiile naționale competente,
potrivit atribuțiilor acestora;
exercita, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în
fata Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a
celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218
alin. (11), art. 256, art. 258 - 260, art. 263, art. 265 şi art. 267 - 272 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, în legătura cu, după caz, etapele
precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri, precum şi în fata Curții
de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.);

C. NIVELUL PROCEDURAL
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Aceleaşi faze sunt identificabile şi în evoluţia dimensiunii legate de procesele interne
ale sistemului de coordonare.
Prima fază (1982 - 1994). Nu s-au organizat întâlniri speciale pentru a coordona
politica europeană. Problematica UE a fost tratată ca o chestiune de politică externă
(economică) tipică şi, în funcţie de necesităţi, deciziile erau luate în şedinţele de Guvern. În
concordanţă cu practica normală, în aceste cazuri, a fost înfiinţat, în anul 1992, un Comitet
Interministerial pentru Negocierile de Asociere, temporar, alcătuit din reprezentanţi ai
Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Industriei şi Comerţului.
A doua fază (1995 - 1999). Cele mai importante decizii au continuat să fie luate în
cadrul şedinţelor de Guvern, la propunerea şefului DIE. Acordul European stabilise deja un
dialog instituţionalizat UE – România, realizat în cadrul Consiliului de Asociere şi
Comitetului de Asociere. A fost înfiinţat Comitetul Interministerial pentru Integrare
Europeană, continuând tradiţia comitetelor interministeriale şi experienţa anterioară a
Comitetului Interministerial pentru Negocierile de Asociere. Acesta era prezidat de Primul
Ministru, în timp ce preşedinţia executivă era asigurată de ministrul-delegat pentru integrare
europeană. Actul legal de înfiinţare a Departamentului de Integrare Europeană nu menţiona
în mod explicit sistemul de comitete, cu excepţia unei prevederi vagi (niciodată
operaţionalizată) că DIE „va asigura cooperarea interdepartamentală” şi că va „organiza
periodic întâlniri cu şefii departamentelor UE din ministere”.
A treia fază (2000-2001). Aceasta a fost prima încercare de a crea un sistem coerent,
cu mai multe nivele de comitete formale: (a) CIIE (acum la nivel de demnitari), cu un
Secretariat mai coeziv, (b) Echipa de Negociere (la nivel de demnitari) şi (c) grupuri de lucru
interministeriale (la nivel de experţi). Sistemul era imatur şi stânjenit de o coordonare intradepartamentală ineficientă (au existat iniţiative de a avea întâlniri săptămânale, dar ideea a
fost abandonată datorită „volumului mare de muncă”).
A patra fază (2001-2003). Structura actuală avea trei nivele de comitete formale: (a)
CIIE (secretarii de stat responsabili cu politica europeană din toate ministerele, prezidat de
ministrul integrării europene) şi Delegaţia Naţională pentru Negocierile de Aderare (secretarii
de stat responsabili cu politica europeană din ministerele coordonatoare pentru diferite
capitole de negociere), prezidată de ministrul delegat - Negociator Şef, (b) delegaţii sectoriale
– formate din funcţionari publici din instituţiile implicate în negocierile pentru capitole
specifice ale acquis-ului, co-prezidate de MIE şi ministerul coordonator şi (c) grupuri de
lucru la nivel de experţi - cu aceeaşi configuraţie ca şi delegaţiile sectoriale.
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A cincea fază (2003-2006). Coordonarea a dobândit un caracter politic prin crearea
Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (CEIE). CEIE era o structură prezidată de
Primul Ministru şi alcătuită din: ministrul afacerilor externe, ministrul integrării europene,
ministrul finanţelor publice, ministrul coordonator al Secretariatului General al Guvernului şi
negociatorul-şef. Comitetul Executiv. Acesta era menit să asigure caracterul strategic şi
coerenţa acţiunii guvernului central, precum şi mediatorul şi arbitrul de ultimă instanţă în
disputele interinstituţionale. Cel mai important element de noutate în această fază a fost
crearea unui grup de lucru subordonat direct Primului Ministru denumit „Secretariat
Permanent pentru Afaceri Europene”, similar sistemului francez de coordonare.
A șasea faza (2006-prezent) Sistemul cunoaște modificări în sensul încercării de a
răspunde presiunii COM legat de nivelul scăzut al absorbției fondurilor europene "Profit de
ocazie sa subliniez ca CE rămâne foarte îngrijorata cu privire la rata foarte scăzuta a
absorbției fondurilor structurale şi de coeziune în Romania, care a atins doar 3%, o
îmbunătățire firava fata de cei 2% indicați în precedenta mea scrisoare", ii scria în iunie 2011
președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, premierului roman. Soluția
identificata a fost de a reuni în cadrul unei singure instituții atât atribuțiile ACIS cat şi cele
ale DAE. Conducerea acestei noi instituții a fost atribuita unui expert „validat” la nivel
european, fostul comisar Leonard Orban. La sfârșitul anului trecut (2012) Guvernul a revenit
la forma de organizare care separa problematica fondurilor europene de coordonarea
sistemului național de gestionare a afacerilor europene, atribuțiile revenind Ministerului
Fondurilor Europene respectiv Ministerului Afacerilor Externe

D. NIVELUL DE REGLEMENTARE
Modelul general, la nivelul de reglementare, a constat într-o evoluţie instituţională
relativ lentă. Primele linii directoare specifice pentru gestionarea afacerilor UE au fost
elaborate de DAE în anul 2000. Pe parcursul primului an al negocierilor de aderare, singura
bază de reglementare, creată pentru a asigura coerenţa modului în care ministerele tratau
chestiunile legate de politicile europene, a fost un memorandum al DAE. Un an mai târziu
principiile de bază au fost transpuse într-o lege. Standardizarea documentelor s-a realizat în
cadrul MAE, dar se referea la probleme simple; în afară de regulile generale, nu existau
reglementări specifice pentru circulaţia documentelor referitoare la problematica UE, în ciuda
unor încercări iniţiale de a crea o structură comună pentru documentele de poziţie. Această
problemă a fost rezolvată numai după crearea MIE. Cabinetul negociatorului şef a definit
liniile directoare pentru elaborarea documentelor de poziţie. De asemenea, a fost reglementat
sistemul de distribuţie a informaţiei între ministere.
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Un alt punct se referă la capacitatea strategică a sistemului de coordonare internă.
În general, orientarea strategică nu a constituit un punct forte al Guvernelor României.
Presiunile pentru schimbarea acestei abordări au atins un prag critic odată cu începerea
negocierilor de aderare. Cu asistenţă directă de la Bruxelles au fost definite primele linii
directoare pe termen mediu. Viziunea strategică pe termen lung a devenit vizibilă mai târziu.
Este vorba despre prima poziţie comună a MAE, MIE şi a Administraţiei Prezidenţiale pe
tema dezbaterii asupra viitorului Europei.

E. NIVELUL CULTURAL
Un aspect important al coordonării problematicii UE în România este lipsa unei
culturi elementare a ministerelor şi oficialilor asupra naturii, ritmurilor şi normelor UE.
Lucica Matei (2006) defineşte managementul ca pe un „ansamblu de metode şi procese de
definire a obiectivelor, de antrenare şi control în serviciul calităţii a prestaţiilor externe şi a
modalităţilor de funcţionare internă”.
Ea arată că sectorul public poate fi transformat prin patru mutaţii majore:
 de la o administraţie centrată pe propria sa funcţionare la o administraţie deschisă;
 de la o administraţie de procedură şi de supunere la o administraţie de
responsabilitate;
 de la o administraţie verticală la o administraţie transversală, funcţionând în reţea;
 de la o administraţie cu cheltuieli la o administraţie cu rezultate.
Încercând să aplicăm conceptele identificate de L. Matei la procesul de coordonare a
problematicii UE din România, se poate trage concluzia că succesul de care s-au bucurat
câţiva politicieni români pe scena europeană a depins mai degrabă de susţinerea politică pe
care o aveau acasă, adică de mijloacele politice de a „mişca lucrurile” şi de a-şi îndeplini
promisiunile decât de un sistem de management public coerent. Românii au fost în mod
constant poporul cel mai pro-european dintre statele candidate şi acest lucru au oferit o bază
solidă pentru declaraţiile politice care pledau în favoarea aderării la UE. S-a întâmplat însă că
declaraţiile, exagerat de entuziaste, să depăşească în mod constant capacitatea reală de a le
îndeplini. Această stare de fapt a început să se schimbe datorită presiunii pe care a exercitat-o
UE asupra decidenţilor români pentru a produce rezultate tangibile.
La nivel oficial, formarea şi învăţarea prin experienţă au oferit oportunitatea însuşirii
abilităţilor de elaborare a politicilor în stil UE. Oportunităţi de formare profesională au fost
furnizate atât de Bruxelles, cât şi de statele membre. Funcţionarii de rang mediu şi mic par
totuşi mai flexibili şi mai dornici să se obişnuiască cu „metodele UE” decât factorii de
decizie. Se întâmplă ca aceştia să aibă şi aptitudini lingvistice mai bune. Datorită fluidităţii
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instituţionale, a fluctuaţiei mari de personal nu s-au putut pune bazele unei culturi
instituţionale.
Situaţia e oarecum diferită în ministerele de linie. În timp ce MAE şi MIE aveau în
mod tradiţional contacte cu lumea exterioară şi atrăgeau cea mai bună expertiză, ministerelor
de linie le lipseau resursele umane temeinic pregătite (în termeni de aptitudini lingvistice sau
de expertiză UE). Pe de altă parte, noutatea domeniului a făcut ca majoritatea funcţionarilor
publici din departamentele UE ale ministerului să fie tineri şi, de aceea, mult mai predispuşi
spre flexibilitate.
Funcţia publică întâmpină, însă, dificultăţi în păstrarea funcţionarilor înalt calificaţi
dat fiind respectul scăzut pentru aceste slujbe şi diferenţele de salarizare notabile, în
comparaţie cu sectorul privat.
Dacă am aplica cele patru dimensiuni culturale ale lui Hofstede, la sistemul
administrativ românesc, („Dimensiuni culturale”), acesta apare ca puternic ierarhizat, cu
adversitate faţă de risc, „masculin” („succesul” este egalat cu gradul de vizibilitate a puterii
personale) şi relativ colectivist (nu răsplăteşte iniţiativa personală). O altă problemă este
legată de transparenţă şi comunicare.
Coordonarea informală, condiţie imperativă pentru eficienţa politicilor UE, se află în
poziţie conflictuală cu stilul administrativ necooperant, cu tendinţe spre „secretomanie”.
Nucleul de funcţionari publici care se ocupă de chestiuni legate de Bruxelles este restrâns.
Sistemul rigid, reglementat prin norme scrise, determină performanţe scăzute. Comunicarea
informaţiei la nivel interministerial nu este văzută ca o necesitate, ci ca o obligaţie.
2.5. EVOLUŢIA COORDONĂRII PROBLEMATICII UE ÎN ROMANIA
România a fost prima ţară est – europeană care, la începutul anilor ’70, a iniţiat
negocieri cu Comunitatea Economică Europeană încheind, la sfârşitul anilor 1970, acorduri
de comerţ preferenţiale. În anul 1974, aceste acorduri au permis includerea României în
Sistemul Generalizat de Preferinţe al CEE. În anul 1980, a fost semnat un acord prin care se
crea o Comisie Comună România – CEE, transformând astfel România în primul stat din
Europa Centrală şi de Est care recunoştea de facto existenţa Comunităţilor Europene.
Ministerul Comerţului Exterior, din acea perioadă, a negociat (în cooperare cu
Ministerul Afacerilor Externe), apoi a gestionat şi a monitorizat implementarea acestor
acorduri cu CEE.
Negocierile pentru un Acord Cooperare Economică datează din 1982, dar încheierea
sa a fost amânată, de către CE, până după căderea regimului comunist în 1989, din motive
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politice. România a stabilit relaţii diplomatice cu CEE în ianuarie 1990, iar Acordul de
Cooperare Economică a fost semnat în martie 1990. Încă o dată, intrarea sa în vigoare a fost
amânată de către CE datorită mediului politic turbulent şi al politicii externe a României din
primii doi ani după prăbuşirea comunismului, considerată ca „ambivalentă”. Acordul a
devenit operaţional abia în 1991.
După 1993, integrarea europeană a devenit o prioritate legitimă şi aproape
incontestabilă pentru întreaga societate românească. Negocierile de asociere au început în mai
1992. Acordul European (AE) semnat în februarie 1993 a fost ratificat în octombrie 1993. AE
este un acord comercial cuprinzător clasic, cu prevederi speciale care stabilesc un „dialog
politic”, asistenţă tehnică şi financiară şi cooperare economică. Timp de doi ani, între
februarie 1993 şi februarie 1995, relaţiile bilaterale au fost guvernate de un Acord Interimar
care consta în prevederi aproape exclusiv comerciale.
Ministerul Comerţului a fost cel care a derulat negocierile. Comisia Europeană şi-a
deschis, în 1993, Delegaţia la Bucureşti, concomitent cu deschiderea Misiunii Permanente a
României pe lângă UE, la Bruxelles.
AE a lansat un dialog instituţionalizat cu scopul de a coordona procesul de asociere la
nivel parlamentar şi ministerial. La nivel ministerial, coordonarea asocierii dintre România şi
UE s-a realizat în cadrul Consiliului de Asociere, al Comitetului de Asociere şi al
subcomitetelor de asociere. Primul Consiliu de Asociere România – UE a avut loc la
Bucureşti în octombrie 1995.
Între timp, între Consiliul European de la Copenhaga (1993) şi Consiliul European de
la Madrid (1995), problema extinderii UE a trecut de la întrebarea „dacă” la întrebarea
„când”, o dată cu cristalizarea criteriilor de aderare. România a fost inclusă printre
destinatarii asistenţei Phare şi a depus cererea de aderare la UE în iunie 1995, printre primele
state din Europa Centrala şi de Est (SECE). Comisia a început să lucreze la evaluările
cererilor statelor candidate, în principal prin trimiterea unor chestionare detaliate către
capitalele SECE.
O perspectivă clară a aderării, dublată de consolidarea unui consens politic intern fără
precedent, în ceea ce priveşte integrarea, de necesităţi practice generate de coordonarea
asistenţei UE şi de formularea răspunsurilor la chestionarele Comisiei, au determinat
executivul român să înfiinţeze în 1995, Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană
(CIIE) şi Departamentul de Integrare Europeană (DIE). DIE a reprezentat interfaţa dintre
instituţiile europene şi organismele administrative naţionale. DIE, împreună cu Ministerul
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Afacerilor Externe şi cu Ministerul Comerţului Exterior (ulterior Ministerul Industriei şi
Comerţului), au format Secretariatul CIIE.
Comisia Europeană a recomandat în 1997 începerea negocierilor numai cu şase dintre
statele candidate, excluzând ţara noastră. României i s-a acordat statutul de ţară candidată.
Începând cu anul 1998, Comisia a lansat un proces de examinare a acquis-ului care a
amplificat nevoia de coordonare internă. Parteneriatul de Aderare a fost semnat în aceeaşi
perioadă, iar România a înaintat primul ei Program Naţional pentru Adoptarea Acquis-ului
(PNAA).
Pe baza Raportului Periodic din 1999, Comisia a recomandat ca negocierile de
aderare să fie deschise şi cu România. Imediat după aceasta, nucleul coordonării este
modificat, prin transformarea fostului DIE într-un Departament pentru Afaceri Europene
(DAE) în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi prin înfiinţarea ulterioară a Echipei
Centrale de Negociere.
Consiliul European de la Helsinki (decembrie 1999) a susţinut recomandarea
Comisiei. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în februarie 2000 şi au început
efectiv în martie 2000. Concomitent, asistenţa Phare a fost suplimentată cu alte două
instrumente de pre-aderare: ISPA (politici structurale) şi SAPARD (dezvoltare rurală şi
agricultură). Cerinţele de coordonare au crescut exponenţial. Imediat după alegerile generale
din anul 2000, a fost înfiinţat Ministerul Integrării Europene (MIE), care a preluat majoritatea
funcţiilor fostului DAE.
Consiliul European de la Bruxelles (decembrie 2003) a prezentat prima declaraţie
oficială a UE asupra unei date pentru aderarea României. Condiţionat de realizarea
progreselor necesare, Consiliul a stabilit obiectivul de încheiere a negocierilor în anul 2004 şi
pe cel de aderare a României în ianuarie 2007. Documentul de Strategie al Comisiei din anul
2004 (COM, 2004), a reiterat obiectivul de a încheia negocierile până la sfârşitul lui 2004, şi
a fixat dezideratul semnării, cu România, a Tratatului de Aderare până la finele anului 2005.
Adoptarea unui pachet financiar pentru România, la începutul anului 2004, acoperind
perioada de după aderare (2007 – 2009), precum şi încheierea negocierilor de aderare la
sfârşitul anului 2004, au exercitat presiuni suplimentare asupra administraţiei româneşti în
direcţia unui management financiar mai performant, a îmbunătăţirii capacităţii de absorbţie şi
a implementării angajamentelor asumate. Ca urmare a acestui fapt, ministerele de line şi, în
special, Ministerul Finanţelor Publice au câştigat în importanţă şi vizibilitate, fiind
reprezentate în noile aranjamente instituţionale.
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În România, procesul de creare a unui sistem eficient de coordonare a problematicii
UE a fost întârziat din cauza interesului scăzut al guvernelor din prima jumătate a anilor ’90
pentru reforma profundă a structurilor administrative. Originile sistemului românesc de
gestionare a problematicii europene pot fi găsite în anii ’80, sub forma unui mecanism
embrionar. Există motive să credem într-o perpetuare, după anul 1990, a mecanismului
respectiv, sau cel puţin a logicii din spatele lui.
Momentele critice în evoluţia sistemului de coordonare a problematicii UE în
România au fost: (a) începutul negocierilor de asociere, (b) intrarea în vigoare a Acordului
European, (c) elaborarea răspunsurilor pentru chestionarele Comisiei, (d) elaborarea primului
PNAA, (e) începutul negocierilor de aderare, (f) închiderea negocierilor de aderare (g)
semnarea Tratatului de Aderare şi perioada pana la aderare şi h) perioada post-aderare.
2.6. EUROPENIZAREA ŞI TRANSFERUL DE POLITICI UE
A. EUROPENIZAREA
În coordonarea problematicii UE, Guvernul României s-a confruntat cu o serie de
presiuni de adaptare. Elaborarea de politici UE nu se încadra în stilul decizional românesc
fragmentat din punct de vedere sectorial, necomunicativ. Ea a reprezentat o provocare imensă
în ceea ce priveşte coordonarea interministerială. Condiţionalitatea a fost altă presiune majoră
a europenizării datorită riscului de a fi denunţat ca „stat codaş”, de a fi exclus de la fondurile
de pre-aderare sau de la alte programe de asistenţă, sau datorită riscului de a fi exclus din
valul de extindere. Criticile Comisiei Europene au menţionat capacitatea administrativă ca
una dintre deficienţele principale care, împreună cu experienţele negative gen SAPARD
(când finanțări importante au fost întârziate datorită problemelor de coordonare), au exercitat
o mare presiune politică asupra Guvernului pentru a îmbunătăţi performanţa sistemului de
coordonare.
Realitatea românească indică o adaptare predominant receptivă, indusă de o
accentuată asimetrie de putere în negocierile de aderare, precum şi de imaturitatea unui
sistem politic în curs de democratizare. Cu toate acestea, România, împreună cu celelalte
SECE, a fost invitată să participe la dezbaterea privind viitorul Europei de la Consiliul
European de la Laeken. Documentul elaborat de Guvernul României a fost fără precedent, în
termeni de cooperare interdepartamentală şi consultări publice şi a dovedit hotărârea de a
proiecta aspiraţiile naţionale la nivelul UE.
Deşi europenizarea a fost un element determinant al schimbării interne, structura de
coordonare a problematicii UE este încă foarte fragilă, iar adaptarea instituţională pare să aibă
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loc în „salturi”. S-au pierdut câteva momente decisive în ceea ce priveşte schimbările
instituţionale, care au accentuat abordarea reactivă faţă de politicile europene.
Punctele forte şi slăbiciunile sistemului pot fi rezumate după cum urmează:
Punctele forte rezidă în principal în : (a) capacitatea de a realiza compromisuri (un modus
vivendi naţional), (b) resursele umane tinere, flexibile, cu aptitudini lingvistice bune, (c)
nivelul constant de voinţă politică în ceea ce priveşte integrarea europeană.
Slăbiciunile se referă în principal la (a) ineficienţa în distribuirea informaţiei, (b) lipsa unor
metode de evaluare a impactului legislaţiei şi politicilor europene, (c) performanţa relativ
scăzută a implementării, (d) lipsa unei planificări strategice pe termen lung, (e) lipsa
resurselor financiare adecvate.

B. TRANSFERUL DE POLITICI UE
Ca în cazul altor state din Europa Centrală şi de Est, transferul de politici este un
concept crucial pentru schimbarea administrativă internă. Transferul de politici oferă un
remediu rapid, puţin costisitor, pentru problemele instituţionale interne. De multe ori, el s-a
dovedit a fi un instrument de legitimare pentru schimbarea/ continuitatea instituţională în
contextul tranziţiei la democraţie.
Transferul de politici a fost, în general, limitat la nivelele organizaţional, sistemic şi
procedural. Nu au existat aproape deloc tentative de a ajusta nivelul de reglementare pe baza
unui transfer de politici.
La nivel sistemic, de exemplu, Constituţia României urmează modelul francez semiprezidenţial. Întregul stat modern românesc este produsul a 150 de ani de transfer de politici
pe scară largă. Administraţia are încă trăsăturile modelului francez iniţial în ceea ce priveşte
organizarea ministerială.
Au fost înfiinţate programe speciale pentru a facilita transferul de politici în domeniul
coordonării problematicii UE. Menţionăm programul Sigma/ Puma sponsorizat de OECD,
procesul de înfrăţire instituţională, sponsorizat de UE, Oficiul de Asistenţă Tehnică şi Schimb
al Informaţiei (TAIEX) şi iniţiativele bilaterale cum este proiectul olandez MATRA.
În ceea ce priveşte fluxurile de transfer, cele mai multe dintre aceste programe sunt
destinate să faciliteze transferul orizontal. Proiectul OECD -Sigma/ Puma, ca de altfel şi alte
iniţiative similare ale statelor membre UE (ale Institutelor Europene din aceste state), oferă
un loc de întâlnire pentru SECE, care facilitează procesul de difuziune. Pe măsură ce
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avansează în procesul de integrare, candidaţii vor avea mult de învăţat unul de la altul şi este
în interesul Europei ca ei să colaboreze; asistenţa externă sprijină aceste schimburi şi
menţinerea contactului cu statele europene necandidate.
Proiectele de înfrăţire instituţională, finanţate de Phare, s-au bazat pe ideea de învăţare
de politici. Astfel de proiecte (au fost sute pentru România) au încercat sa satisfacă cererea
exprimată de instituţiile româneşti. Înfrăţirea a implicat trimiterea de experţi UE, din statul
membru partener, în instituţia din ţara candidată, unde se dorea reformarea sistemului
instituţional existent.
Evoluţiile din cadrul sistemului de coordonare a problematicii UE din România oferă
un exemplu rar de transfer condiţionat. Asistenţa SAPARD, care trebuia să fie lansată în anul
2000, avea o singură condiţie de îndeplinit: crearea unui aranjament instituţional potrivit
pentru coordonare. Mecanismul instituţional trebuia să fie realizat în conformitate cu
„procedura standard a asistenţei” creată de UE, pentru a se putea elibera fondurile respective.
Întârzierile inacceptabile în alocarea sediului pentru Agenţia SAPARD, lipsa de leadership
instituţional din sistem, au privat economia naţională de resurse foarte importante şi au
reprezentat unul dintre principalele motive de nemulţumire care au condus în final la
schimbarea radicală a întregului sistem şi la înfiinţarea MIE.
Se poate identifica şi un transfer politic mediat. Rapoartele periodice ale Comisiei
pot fi considerate ca adevărate „clasamente de performanţă”. Acestea analizează performanţa
administrativă a statelor candidate, conform aceloraşi criterii. „Clasamentele de performanţă”
s-au dovedit eficiente, din moment ce oficialii români le folosesc frecvent pentru a pleda în
favoarea unui model instituţional de coordonare.
Agenţii de transfer acoperă tot spectrul: organizaţii supranaţionale/ transnaţionale
(UE, Banca Mondială, OECD), experţi (de exemplu, fostul ministru-delegat pentru afaceri
UE era secondat de un expert francez), organizaţii neguvernamentale, guverne. Modelul
francez, sursă tradiţională de inspiraţie pentru procesul românesc de construcţie instituţională,
a utilizat în deciziile Guvernului, în perioada 2000-2004, datorită existenţei unor consilieri
guvernamentali francezi în puncte decizionale cheie. Crearea „Secretariatului Permanent
pentru Afaceri Europene”, în cadrul aparatului de lucru al Primului Ministru, s-a produs în
timp ce şeful executivului era consiliat de un oficial pus la dispoziţie de Guvernul francez.
Eşecul politicilor s-a produs în multe ocazii şi s-a datorat în special transferului
inadecvat sau incomplet de politici. Cazul românesc oferă o adăugire interesantă la factorii
constrângători identificaţi în capitolele anterioare şi anume: ingerinţa politicului. Echipa
MATRA (2001), care a lucrat cu MIE, a ajuns la concluzia că: „ar trebui să ia în considerare
62

experienţa franceză în reorganizarea Ministerului Agriculturii. Numai 20% dintre sugestiile
făcute de experţii francezi au fost puse în practică, dat fiind faptul că motivele politice au
interferat cu imperativele de îmbunătăţire a funcţionării ministerului”. Este, de asemenea,
adevărat, că resursele disponibile nu au fost întotdeauna suficiente pentru a susţine orice
versiune a transferului de politici.
Evoluţia sistemului românesc de coordonare a problematicii UE ilustrează validitatea
afinităţii culturale ca factor constrângător al transferului de politici. În timpul perioadei
analizate, modelele favorizate au fost cel francez, polonez şi grec. România a încercat
versiunea franco-poloneză în perioada 1995-1996, cu înfiinţarea DIE şi CIIE. Rezultatul a
fost un hibrid: troica (DIE, MAE, Ministerul Industriei şi Comerţului), stânjenită de lipsa de
cooperare, de suprapunerea atribuţiilor şi o mare marjă de „discreţie” birocratică. Paradoxul
este că România a continuat cu acest sistem mult după ce polonezii l-au eliminat, datorită
tensiunilor interne pe care le producea. Sursa de inspiraţie pentru actuala configuraţie a
sistemului pare să fi fost reprezentată de modelul grec din timpul negocierilor de aderare.
La aceste observaţii mai putem adăuga faptul că argumentul transferului de politici a
fost utilizat pentru a legitima schimbarea instituţională când (a) a fost numai interesul
actorilor politici ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel şi (b) când asemenea schimbare
nu era nimic mai mult decât rezultatul unui proces determinist intern.
Un exemplu clar de utilizare a transferului de politici, ca argument în rivalităţile
interministeriale, este argumentaţia folosită de MAE, pe lângă conducerea Guvernului, pentru
preluarea DIE, profitând de un moment critic: propunerea Comisiei de a începe negocierile de
aderare cu România. Argumentul a luat forma unui studiu care citează aranjamentele
existente în statele membre şi candidate UE. Două luni mai târziu, propunerea s-a
materializat.
Determinismul de traseu reprezintă o bună explicaţie pentru unele dintre evoluţiile
instituţionale. Experienţa a arătat că ministerele cu atribuţii multiple (aşa cum a devenit MAE
când a inclus în componenţa sa DAE) nu funcţionează; o arie de interes devine, invariabil,
dominantă în detrimentul celorlalte. Acest raţionament, dublat de o lipsă acută de expertiză la
nivelul ministerelor de linie şi de ambiţii politice, a condus la separarea DAE de MAE şi la
crearea MIE cu atribuţii omogene.
Din analiza sistemului românesc de coordonare a problematicii UE a rezultat că cele mai
puţine schimbări s-au produs în cadrul dimensiunii sistemice. În ansamblu, schimbările la
nivel sistemic au tins să fie marginale. Modificarea Constituţiei nu a implicat schimbări
radicale în această direcţie. Se poate afirma, însă, că, datorită procesului de integrare
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europeană, executivul este marele câştigător al schimbării raporturilor de forţe pe plan intern.
În ceea ce priveşte „ecuaţia sistemică”, România, în mod paradoxal, constituie o ilustrare a
ambelor scenarii posibile:
a) coordonarea descentralizată se realizează în sisteme cu un grad ridicat de autonomie
ministerială şi în sisteme cu guverne de coaliţie, formate din mai multe partide.
Acesta era cazul României înainte de alegerile din 2000 şi este cel de după alegerile
din 2004. Am văzut că sistemul a fost destul de fragmentat în funcţionare.
b) statele unitare, cu mai puţină autonomie ministerială şi un singur partid la guvernare,
favorizează o centralizare a procesului de coordonare. În România, centralizarea
procesului de adoptare a politicilor a fost atinsă numai în contextul unui guvern
monocolor. Când statul unitar are un executiv slab, cu guverne de coaliţie instabile,
cărora le lipseşte controlul asupra legislativului şi care depind de o birocraţie de stat
penetrată puternic de interese politice, există riscul paraliziei decizionale. Acesta a
fost cazul, de câteva ori, în evoluţia postdecembristă a României şi este una dintre
cele mai mari provocări pe care trebuie să o rezolve factorii politici în viitor.
Schimbările la nivel organizaţional, semnificative şi frecvente, au fost o caracteristică
a sistemului românesc. Sistemul românesc a experimentat, cel puţin aparent, majoritatea
opţiunilor pentru nucleul de coordonare, identificate la nivel european: un organism în cadrul
aparatului de lucru al Primului Ministru (DIE), un Secretariat de Stat în cadrul MAE (DAE)
şi o agenţie specială, cu o strategie de coordonare bine definită (MIE, MAEur) sau în directa
funcționare a MAE. Tradiţia românească: puţină comunicare, departamentalism puternic,
„cabinete” ministeriale politizate, guverne de coaliţie, lideri politici cu puteri diferite de la
minister la minister, reduce probabilitatea ca sistemele fragmentate să funcţioneze bine.
Troica Secretariatului CEIE este cel mai apropiat exemplu pe care îl putem da. Este necesar
ca factorii de decizie să înţeleagă că, dacă o ţară membră vrea să reuşească în promovarea
intereselor sale naţionale în cadrul UE, este absolut necesar să-şi concentreze şi să-şi
coordoneze toate eforturile pentru a transmite un mesaj coerent. Pentru a face acest lucru, ar
trebui înfiinţat un singur centru de coordonare.
Controlul asupra canalului de comunicare cu Misiunea Permanentă de la Bruxelles a
reprezentat un instrument important la dispoziţia actorilor din cadrul sistemului. Centralizarea
reală a sistemului de coordonare a fost atinsă numai atunci când controlul asupra acestui
canal a fost unit cu nucleul coordonării interne (DAE) sau atunci când s-au acordat drepturi
de acces egal pentru MIE şi MAE.
România nu face excepţie de la regulă: există câteva piese ale aparatului instituţional
care păstrează un număr de atribuţii cheie în coordonarea politicilor europene şi anume MAE,
ministrul integrării europene - nu mai exista aceasta funcție (care în România a suferit o
metamorfoză spectaculoasă de la şef de departament la ministru delegat şi ministru - titular de
portofoliu ministerial), aparatul de lucru al Primului Ministru şi Ministerul Finanţelor
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Publice. Ca şi în celelalte state membre sau candidate, există câteva ministere mai
„europenizate” decât altele, cum sunt agricultura, justiţia, afacerile interne şi transporturile.
Schimbarea în cadrul dimensiunii procedurale a activităţii instituţionale a urmat-o pe
cea organizaţională, deşi într-un mod mai puţin evident. Într-adevăr, un sistem de comitete cu
mai multe nivele a evoluat treptat, la nivel tehnic şi politic. Ca şi în alte cazuri, analizate în
capitolul 3, un sistem de comitete complet a fost înfiinţat numai după depunerea cererii de
aderare sau după începutul efectiv al negocierilor de aderare.
În ceea ce priveşte dimensiunea reglementării, România s-a adaptat mai rapid din
punct de vedere politic decât administrativ. Procedurile administrative formale lipsesc din
cauza consideraţiilor politice şi priorităţilor personale ale oficialilor, fapt ce limitează serios
buna funcţionare a întregului mecanism. Acesta este un paradox, dată fiind tendinţa generală
a sistemului românesc de a produce reglementări în exces.
Din punct de vedere cultural, administraţia românească este bine echipată pentru a
face faţă unui sistem care funcţionează pe bază de compromisuri şi aptitudini lingvistice
bune. Altminteri, există o problemă serioasă de nepotrivire culturală cu exigenţele Bruxellesului, în special în ceea ce priveşte acţiunea strategică, comunicarea şi, în general, valorile
unei birocraţii eficiente. Schimbarea la acest nivel a fost împiedicată de instabilitatea
sistemului şi de managementul contraproductiv al resurselor umane, care a întrerupt
stabilitatea pe post a personalului. Acest lucru nu a făcut posibilă crearea unor valori
organizaţionale.
Evoluţia în salturi, tipică pentru adaptarea SECE, s-a tradus în schimbări de ordinul
doi şi trei în sistem. O conjunctură critică reală va surveni în momentul aderării. Deocamdată,
un impact sistemic relativ redus coexistă cu o multitudine de „experimente” organizatorice şi
procedurale, cu adaptarea lentă la nivel de reglementare şi nepotriviri culturale care dispar
greu.
Nevoia urgentă de instituţii noi şi lipsa experienţei naţionale în domeniu au condus
frecvent la transfer de politici. Fluxurile orizontale au fost reprezentate în principal de
învăţare deliberată de politici. În acelaşi timp transferul condiţionat şi „clasamentele de
performanţă” au completat instrumentarul. Elementele organizaţionale şi procedurale au fost
obiectele favorite de transfer, în comparaţie cu elementele din sfera de reglementare. Eşecul
politicilor a survenit destul de des şi s-a produs datorită transferului incomplet sau inadecvat
de politici.
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Aproape toate modelele de coordonare naţională a problematicii UE pe care le-am
identificat la nivel continental au fost experimentate în România în decursul a mai puţin de
zece ani. Cu toate acestea, se poate afirma că, parţial, am asistat la o „naţionalizare” a
politicilor europene mai degrabă decât la o europenizare a procesului decizional. Convergenţa
sistemului românesc cu sistemele existente în statele membre UE este, în cel mai bun caz, o
perspectivă îndepărtată. Evoluţiile instituţionale au fost întotdeauna în consonanţă cu logica
naţională a compatibilităţii; diversele aranjamente au reflectat raporturi de putere naţională
tradiţionale.
O provocare majoră o constituie necesitatea includerii inputului regional, care va
deveni şi mai pregnantă în viitor.
În ceea ce priveşte dimensiunea procedurală, principala tensiune a constat în
suprapunerea atribuţiilor şi a componenţei celor două nivele paralele de comitete: (a)
subcomitetele de asociere şi (b) grupurile de lucru şi reuniunile de aderare. Problema, cu care
s-au confruntat toate SECE, a fost agravată de o lipsă de concordanţă între sarcinile celor
două piramide de comitete (au existat 29/ 31 de grupuri de lucru pentru negocieri şi numai 8
subcomitete). Secretariatele diferitelor comitete, chiar şi în cadrul aceluiaşi nivel, au fost
asigurate de instituţii diferite, care au fragmentat sistemul, creând tensiuni şi rivalităţi
suplimentare şi lipsă de coerenţă.
Cultural, am putea asista la un conflict al valorilor administrative între ministerele/
unităţile familiarizate cu UE şi restul administraţiei. Mai mult, experţii în probleme UE pot
deveni izolaţi de restul aparatului birocratic chiar în interiorul propriilor ministere. Ei tind să
devină membri ai unor reţele decizionale transfrontaliere, să beneficieze de formare
profesională mai bună şi să fie remuneraţi în mod diferit faţă de restul funcţionarilor publici
(în special cei care gestionează fonduri UE).
2.7. ROLUL
BRUXELLES

REPREZENTANŢEI

PERMANENTE

A

ROMÂNIEI

LA

Conform HG 8/2013, Ministerul Afacerilor Externe solicită ministerelor şi altor
instituţii publice, în limita posturilor alocate prin hotărâre a Guvernului, propuneri de
specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României
pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în vederea participării
la activităţile Uniunii Europene, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind
structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
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Fiecare stat membru al Uniunii Europene are câte o Reprezentanţă Permanentă la
Bruxelles, care reprezintă interesele politice şi economice ale statelor europene, aşa cum şi
Comisia Europeană are câte o Reprezentanţă în fiecare dintre statele Uniunii Europene.
Reprezentanţa Permanentă a României este principalul intermediar al comunicării
între instituţiile Uniunii Europene şi cele ale României, atât de la nivel central cât şi de la
nivel local. Reprezentanţa Permanentă a României, împreună cu instituţiile naţionale
abilitate, elaborează documentele de poziţie ale României, pe care la prezintă şi le
promovează în cadrul instituţiilor europene.
Personalul Reprezentanţei Permanente este condus de un Ambasador, Reprezentant
Permanent. Echipa din cadrul Reprezentanţei Permanente este împărţit în 15 unităţi ce se
ocupă de politici specifice: Afaceri juridice şi instituţionale, Presă şi comunicare, Relaţii
externe, Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA), Comerţ, Economie, finanţe şi
afaceri bugetare, Justiţie şi afaceri interne, Tematici orizontale, Ocuparea forţei de muncă,
afaceri sociale şi sănătate, Piaţa internă, competitivitate, politica industrială, protecţia
consumatorilor, Transporturi, telecomunicaţii, energie, Agricultură, pescuit şi dezvoltare
rurală, Mediu, Educaţie, cercetare, tineret şi cultură, Protocol şi administraţie.
Reprezentanții Permanenți ai statelor membre, precum şi adjuncții lor participă la
întâlnirile săptămânale ale Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), pentru
pregătirea lucrărilor Consiliului UE. Acest Comitet are rolul de a coordona activitatea
grupurilor de lucru compuse din reprezentanţii statelor membre ce pregătesc dosarele
discutate în cadrul COREPER şi Consiliu.
În afară de contactul permanent cu Consiliul şi cu Parlamentul European – principalii
actori ai procesului decizional european, Reprezentanţa Permanentă interacţionează şi cu alte
structuri şi instituţii ce fac parte din acest proces, precum Comitetul Regiunilor, Comitetul
Economic şi Social, dar şi ONG-uri şi think tank-uri europene. De asemenea, în acest context,
trebuie amintite relațiile pe care le întreţine cu structurile de decizie de la nivel naţional, cu
colectivităţile locale şi regionale reprezentate în Comitetul Regiunilor al UE, cu societatea
civilă românească şi cu organizaţiile sindicale şi patronale, reprezentate în Comitetul
Economic şi Social al UE.
Pe lângă Reprezentanţa Permanentă pe lângă Uniunea Europeană, România participă
activ la obiectivul de securitate european şi trans-atlantic prin Reprezentanţa Militară a
României la NATO şi UE, structură ce se află în subordinea Statului Major General.
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2.8. ROLUL REPREZENTANŢILOR ROMÂNIEI ÎN GRUPURILE DE LUCRU
ŞI COMITETELE CONSILIULUI ŞI ALE COMISIEI EUROPENE
Comitetele, a căror sarcină este de a acorda asistenţă instituţiilor europene, sunt
implicate în toate etapele procesului legislativ. Comisia Europeană se consultă în mod regulat
cu comitete de experţi înainte de a elabora o noua propunere legislativa. Aceste comitete,
formate din reprezentanţi ai mediilor implicate, experţi din sectorul privat sau guvernamental,
permit Comisiei Europene să rămân manifeste deschidere faţă de preocupările celor vizaţi de
legislaţia respectivă. Există circa 60 de comitete consultative ce acoperă toate sectoarele,
dintre care, jumătate dintre ele se ocupă de probleme agricole. În Parlamentul European,
diferite comitete permanente organizează munca membrilor Parlamentului European.
Şi Consiliul este asistat de comitete şi grupuri de lucru, care pregătesc adoptarea
deciziilor. Existenţa anumitor comitete este prevăzută de tratate (de exemplu, Articolul 36 Comitetul pentru justiție şi afaceri interne), iar altele sunt comitete ad-hoc, precum Comitetul
pentru probleme culturale, care evaluează propunerile cu privire la cooperarea culturală,
pregătește dezbaterile Consiliului şi urmăreşte acţiunile întreprinse ulterior.
Aceste comitete sunt formate din reprezentanţi ai statelor membre plus un membru al
Comisiei. În paralel, diferite grupuri de lucru desfăşoară lucrările pregătitoare pentru
COREPER. În timp ce unele sunt constituite pe o bază temporară pentru a rezolva o anumită
problemă, există circa o sută de grupuri care se ocupă de un anumit sector şi se întâlnesc
periodic.
Textele legislative adoptate includ principii generale care trebuie respectate. Uneori
sunt necesare măsuri mai precise, de transpunere în practică a principiilor. În acest caz, textul
prevede instituirea unui comitet comitologic în cadrul Comisiei, având drept scop adoptarea
deciziilor potrivite. Aceste comitete sunt formate din experţi numiţi de către statele membre
şi sunt conduse de către Comisie, iar funcţionarea lor respectă regulile stabilite de Consiliu
printr-o decizie cunoscută ca Decizia cu privire la comitologie (1987). Există circa 300 de
comitete comitologice, în domeniile industriei, politicii sociale, agriculturii, mediului, pieţei
interne, cercetării şi dezvoltării, protecţiei consumatorului şi securităţii alimentare.
România participă, în calitatea sa de stat membru, la luarea deciziilor în toate
instituţiile europene. În Consiliul de Miniştri, pregătirea dosarelor care se decid în Comitetele
la nivel înalt şi în COREPER se face în grupuri de lucru. Pentru fundamentarea proiectelor
legislative comunitare, înalţi oficiali, precum şi funcţionari publici desemnaţi de către statele
membre, expun puncte de vedere şi negociază poziţii în acest structuri, respectând conduita şi
practicile specifice în aceste cazuri.
68

La nivel naţional, proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de
către ministerul, respectiv instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale
participantă la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene în care
este dezbătută propunerea legislativă a Comisiei Europene. Proiectele de mandat, inclusiv de
mandat general, sunt analizate, după caz, de către grupul de lucru constituit în acest scop.
Conducătorul grupului de experţi este desemnat de către ministerul sau instituţia de
specialitate a administraţiei publice centrale cu principalele responsabilităţi în domeniu.
Conform HG 115/2008, din grupurile de experţi ale sistemului naţional de coordonare fac
parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi, după caz, ai
Ministerului Finanţelor Publice. Mandatele generale se aprobă de către Guvernul României.
În promovarea interesului naţional trebuie respectată abordarea consensuală, de
compromis, existentă la nivel european. Aceasta înseamnă că trebuie să existe
disponibilitatea de a se îndeplini, în limita posibilului, cererile fiecărui stat membru, fără a se
recurge la vot decât în ultima instanţă. România poate obţine concesii de la celelalte state
membre dar, în mod similar, va trebui sa facă, la rândul sau, concesii. Există cutuma ca, dacă
un stat membru sprijină România într-o chestiune punctuală, România să răspundă în acelaşi
fel la o solicitare a statului respectiv, care poate fi în acelaşi domeniu sau în altul. Ca atare, e
important ca mandatul să fie cât se poate de flexibil, iar priorităţile trebuie să fie ierarhizate.
În cazul unui mandat rigid sau al prea multor solicitări, România riscă să se situeze în afara
compromisului, ceea ce determină ca nici una dintre cerinţele sale să nu mai fie îndeplinită.
Promovarea mandatului se face prin: intervenţii în cadrul reuniunii, „negocieri de culoar”,
când se stabileşte ca un stat membru să intervină şi pentru alte state membre, o transmitere
prealabilă de materiale şi întâlniri bilaterale separate, la Bruxelles sau în capitale.
Natura distinctă a structurii instituţionale a UE prevede canale multiple prin care
România îşi poate promova interesul naţional. Cele mai importante instituţii sunt Comisia
Europeană, Consiliul UE în diferitele sale formate şi Parlamentul European. Începând cu 1
ianuarie 2007, România este, în Uniunea Europeană, un stat de dimensiune medie, al şaptelea
sub raport demografic şi al doilea ca mărime dintre noile state membre, după Polonia.
Abilitatea de a influenţa deciziile la nivel european de către România a devenit astfel efectivă
la acest moment, dobândind drepturi de vot în procesul formulării şi luării deciziilor la
nivelul UE. Acest lucru este aplicabil tuturor reuniunilor reprezentanţilor statelor membre,
inclusiv la Consiliul European (la nivel de şef de stat şi de guvern), Consiliul de Miniştri (14
voturi din 345), Comisia Europeană, toate grupurile de lucru şi comitete din cadrul
Consiliului şi Comisiei, precum şi Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi. Parlamentul
European are 35 reprezentanţi români încă din 26 septembrie 2005. România este
reprezentată şi în alte instituţii europene, precum Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic
şi Social, Curtea de Justiţie, Curtea Europeană de Conturi, Banca Centrală Europeană, Banca
Europeană de Investiţii.
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Ca regulă generală, la Consiliul European participă Preşedintele şi Primul Ministru,
pregătirea participării acestora este responsabilitatea MAE. Conceput iniţial ca un loc de
discuţii neoficiale, începând cu anii ’80, acesta a devenit un forum pentru rezolvarea
problemelor asupra cărora miniştrii nu puteau conveni sau asupra cărora existau dezacorduri
în cadrul guvernelor statelor membre. De asemenea, a devenit din ce în ce mai mult scena
“deciziilor istorice” ale UE, în special în chestiunile importante şi strategice legate de noile
competenţe ale UE şi cele care îi definesc identitatea ca arenă de acţiune colectivă.
Comisia Europeană deţine, practic, monopolul în ceea ce priveşte iniţiativa legislativă
europeana. Atât pentru pregătirea politicilor, cât şi pentru aplicarea politicilor convenite,
Comisia are nevoie de canale regulate de consultare şi cooperare cu funcţionarii naţionali
relevanţi. În timp, s-a dezvoltat o reţea densă de comitete consultative, de reglementare şi de
gestiune, în cadrul cărora au loc dezbateri procedurale, juridice şi politice şi în care şi
România este reprezentată putându-şi astfel promova interesul naţional.
Consiliul este un organism unic dar, din motive legate de organizarea activităţii sale
se reuneşte, în funcţie de subiectele dezbătute, în diferite „formate”, la care participă miniştri
din statele membre şi comisarii europeni responsabili de domeniile respective. În anii '90
existau 22 de formate, numărul acestora fiind redus la 16 în iunie 2000, apoi la 9 în iunie
2002. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 există
zece configuraţii. Cu toate acestea, Consiliul rămâne un organism unic în sensul că, indiferent
de formatul Consiliului care adoptă o decizie, aceasta este întotdeauna o decizie a Consiliului,
nefiind menţionată denumirea formatului. Deciziile Consiliului sunt pregătite de o structură
alcătuită din peste 150 de grupuri de lucru şi comitete la care participă delegaţi din statele
membre. Aceştia soluţionează chestiuni de natură tehnică şi transmit dosarul Comitetului
Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper), alcătuit din ambasadorii statelor membre pe lângă
Uniunea Europeană, asigurându-se astfel coerenţa activităţii şi soluţionarea chestiunilor de
natură tehnică şi politică înainte ca dosarul să fie transmis Consiliului.
Consiliul adoptă deciziile prin votul miniştrilor din statele membre. Există trei tipuri
de vot, în funcţie de dispoziţiile din tratat cu privire la subiectul abordat:majoritate simplă
(pentru decizii de procedură), majoritate calificată (un sistem de vot ponderat bazat pe
numărul de locuitori ai statelor membre, utilizat pentru adoptarea a numeroase decizii privind
piaţa internă, afacerile economice şi comerţul) şi unanimitate (pentru politica externă,
apărare, cooperarea judiciară şi poliţienească şi impozitare).

3. MODALITATI DE ELABORARE A MANDATELOR SI TEHNICI DE
NEGOCIERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVAZUTE IN
MANDAT

3.1. UNIUNEA EUROPEANĂ - UNITATE ŞI DIVERSITATE
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Analizând proiectul european trebuie remarcat modul în care acesta a evoluat în decursul
celor peste 50 de ani. Treptat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului s-a transformat
în Comunitatea Economică Europeană şi mai apoi în Uniunea Europeană. Au avut loc
schimbări atât în ceea ce priveşte apartenenţa, acoperirea geografică, obiectivele, arhitectura
instituţională şi politică, ci şi în privitor la sfera motivaţiilor şi a aspiraţiilor. Iniţial, s-a dorit
transformarea continentului într-un spaţiu caracterizat de pace şi prosperitate economică, însă
ulterior motivele s-au schimbat.
La Maastricht s-a anunţat intenţia de a admite statele din centrul şi estul Europei în Uniunea
Europeană. Realizând că nu este suficient pregătită pentru a adopta măsuri şi strategii
fundamentate faţă de o regiune importantă din punct de vedere geopolitic, Uniunea
Europeană a decis la Maastricht înfiinţarea Conferinţei interguvernamentale, cu atribuţii în
ceea ce priveşte definitivarea unei strategii de perspectivă faţă de zona centrală şi esteuropeană. Extinderea spre est a devenit posibilă nu numai pentru că Uniunea Sovietică s-a
prăbuşit, ci şi pentru că Uniunea Europeană a devenit atrăgătoare. În legătură cu extinderea
propriu-zisă, Consiliul European de la Copenhaga (1993) a definit condiţiile politice şi
economice ale lărgirii Uniunii. La summitul de la Copenhaga din decembrie 2002 s-a hotărât
primirea a zece state în Uniunea Europeană: opt est-europene – Estonia, Lituania, Letonia,
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia – şi două mediteraneene: Cipru şi Malta,
împingerea datei aderării României şi Bulgariei până în 2007 şi începerea negocierilor cu
Turcia în 2005.
Prin decizia de aderare a statelor din Estul Europei la Uniunea Europeană, caracterul
geopolitic a primat în faţa celui economic. Ceea ce face să existe păreri contradictorii cu
privire la aderarea din 2004 şi cea din 2007, este faptul că considerente economice ale
Uniunii nu a avut aceeaşi pondere cu cele politice. Dacă din punct de vedere politic decizia
este oportună şi în interesul Uniunii ca putere mondială, din punct de vedere economic
lucrurile nu erau la fel de evidente.
Această extindere a UE nu adaugă mult forţei economice. Calculul economic are elemente
care pot susţine o asemenea poziţie, dar nu poate fi ignorat că prin lărgire s-a extins
considerabil piaţa internă a Uniunii şi că s-a integrat o populaţie calificată, în condiţiile în
care Uniunea Europeană avea nevoie de forţă de muncă. În plus trebuie subliniat că s-au
adăugat noi teritorii, unele cu importanţă strategică importantă (Polonia, România, Bulgaria),
Uniunea capătă o altă pondere, ca populaţie, ca teritoriu, ca resurse şi ca forţă economică.
Diferitele proiecte de unificare europeană elaborate în istoria europeană au emanat din
contexte diferite. Unele din contexte în care statele europene erau periclitate din exterior (de
pilda venirea spre vest a musulmanilor), altele din contexte în care o putere europeană a
încercat sa ia sub control restul continentului (acţiunile napoleoniene), în sfârşit, alte contexte
în care organizarea interioară caracteristică Europei s-a prăbuşit sau a fost percepută că fiind
în curs de prăbuşire (reflecţiile lui Nietzsche asupra culturii europene). Dar abia în anii 20 în
contextul unei profunde crize a Europei şi după Cel de-al Doilea Război Mondial s-au putut
pune bazele acestei construcţii unice care cunoaşte un continuu proces de extindere şi
consolidare.
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În timp liderii europeni au ajuns la concluzia că integrarea şi bunăstarea economică nu mai
sunt suficiente pentru a-i motiva pe cetăţenii europeni şi pentru a duce proiectul Uniunii
Europene mai departe. Într-un discurs din 31 mai 1960 Charles de Gaulle, pe atunci
preşedinte al Franţei, susţinea, că visul Franţei era să contribuie la construcţia Europei
Occidentale într-o grupare politică, economică, culturală şi umană. De Gaulle a relansat ideea
unei Europei integrate politic - "visul înţelepţilor şi ambiţia celor puternici, care apare ca o
condiţie indispensabilă pentru echilibrul lumii". După 1964, convins fiind de prăbuşirea viitoare a
celor două blocuri militare - NATO şi Tratatul de la Varşovia - de Gaulle a reluat ideea unei
Europe de la Atlantic şi până la Urali: "Europa nu va putea să-şi găsească echilibrul şi pacea
decât mijlocind asocierea între slavi, germani, gali şi latini ...Unitatea Europei ar putea să fie
pusă în practică sub forma unei asociaţii organizate a popoarelor sale, începând din Islanda şi
până la Istanbul şi de la Gibraltar la Urali". Astfel Charles de Gaulle a fost unul din primii
susţinători ai teoriei uniunii politice, ca etapă finală a integrării.
Dezvoltarea instituţională, juridică, politică, economică şi socială a Uniunii Europene a
determinat schimbări nu doar în ceea ce priveşte modul său de funcţionare, ci şi în privinţa
actorilor implicaţi (actori naţionali, regionali, locali, partide politice, grupuri de presiune,
cetăţeni, etc.) şi a politicilor promovate (fie că e vorba de scop sau de instrumentele folosite
pentru atingerea obiectivelor). Prin politici, s-a încercat să se creeze o solidaritate şi o
identitate europeană, dar când vechile forţe de integrare îşi pierd din eficienţă, trebuie găsite
noi surse de energie.
Scopul unificării economice trebuia să fie înlocuit de cel al unificării politice şi culturale, iar
pentru aceasta a fost nevoie de o nouă abordare, concentrată pe descoperirea patrimoniului
comun european şi a diversităţii europene. Vaclav Havel afirma că „pacea, parteneriatul şi
cooperarea sunt posibile numai între cei care ştiu cine sunt. Conştiinţa identităţii proprii este
condiţia de bază a oricărei relaţii bune cu cineva”.
Uniunea Europeană este, astăzi, o mare putere economică a lumii de astăzi. Cu 8,3 din
populaţia globului, ea produce aproape 20% din PIB-ul mondial (în scădere de la 28,3%, cât
avea UE-15, dar înaintea SUA şi China). Cu o populaţie de peste 490 de milioane de
locuitori, cu o forţă de muncă de peste 215 milioane locuitori, Uniunea Europeană este „cea
mai mare piaţă a lumii industrializate“ şi una dintre cele mai deschise. 10 În acelaşi timp, ea
are cele mai echilibrate schimburi cu regiunile lumii: exporturile sunt aproximativ egale cu
importurile. În America de Nord exportă peste 23% din volumul activităţii comerciale şi
importă circa 14%, în Rusia exportă 5% şi importă 8%; numai pe relaţia cu Asia există un
mic dezechilibru: exportă în China 5% şi importă 13%. Totuşi, ponderea Uniunii în
ansamblul comerţului mondial scade. În ultima decadă a secolului trecut, această scădere a
fost de 9 procente, de la 49% la 40%. Uniunea este una dintre cele mai populate zone ale
lumii, cu o densitate medie de 114 locuitori pe kilometru pătrat. SUA au 30 de locuitori pe
aceeaşi unitate de suprafaţă, iar Rusia doar 9 persoane. De menţionat că în cadrul Uniunii
avem chiar variaţii vizibile ale densităţii, de la 470 de locuitori pe kilometru pătrat (în

10

Cf L’Atlas

géopolitique et culturel, p.178
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Olanda, de pildă) până la 30 de locuitori pe aceeaşi suprafaţă (în Suedia şi Finlanda). Uniunea
Europeană este, în acelaşi timp, una dintre cele mai urbanizate regiuni ale lumii.
Cei 50 de ani ai Uniunii Europene arată că integrarea funcţionează după o “schemă” în
mişcare şi adaptare. Motivaţiile de ordin politic, economic, militar, etc. au stat la baza
extinderii Uniunii Europene spre centrul şi estul Europei. Într-o uniune cu 27 de state este
greu de sesizat unde sfârșesc dezavantajele şi unde încep avantajele construcţiei europene.
Din punct de vedere politic, prin aderarea statelor din Europa Centrală şi de Est, Uniunea
Europeană şi-a extins structurile politice asupra unor teritorii aflate în trecut sub influenţa
comunistă, contribuind astfel la menţinerea păcii şi securităţii în această regiune, precum şi la
dezvoltarea democraţiei.
Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat la început un proces politic, având
însă puternice condiționalități economice şi sociale. În acest proces de integrare nu au fost
esenţiale opţiunile de ordin economic, ci motivaţiile care au vizat stabilitatea şi pacea
continentului european. Perspectiva aderării la UE a acţionat de fiecare dată ca un catalizator
pentru reformele din statele candidate care doreau aderarea la această grupare, impulsionând
ritmul reformelor.
Legăturile tradiţionale dintre România şi Uniunea Europeană au debutat practic la sfârşitul
anilor 60 când, pe fondul unei relaxări a climatului economic şi politic pe axa Est-Vest, au
fost stabilite relaţii economice cu Piaţa Comună. Relaţiile comerciale şi de cooperare
economică dintre cele două părţi s-au dezvoltat continuu pe parcursul anilor 1970-1990. La
începutul anului 1990, ţara noastră a recunoscut oficial existenţa Comunităţii Europene. Apoi
a urmat semnarea la 22 octombrie 1990, la Luxemburg a Acordului privind comerțul şi
cooperarea comercială în baza clauzei naţiunii celei mai favorizate. Acest acord a intrat în
vigoare la 1 mai 1991 şi a avut drept consecinţă imediată eliminarea restricţiilor cantitative
discriminatorii şi suprimarea graduală a acestora la importurile României din Comunitatea
Europeană. Acest acord a constituit cadrul viitorului Acord de Asociere cu Comunităţile
Europene (statele membre), semnat la 1 februarie 1993 şi care a intrat în vigoare de la 1
februarie 1995, România devenind membru cu drepturi depline la 1 ianuarie 2007.

3.2. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA
Pentru România procesul de aderare s-a suprapus celui de modernizare iar beneficiile sunt
evident mai mari decât costurile, deşi amortizarea costurilor va putea fi făcută numai pe
termen mediu şi lung.
Beneficii ale extinderii UE
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Pace, stabilitate şi prosperitate - Statul îşi consolidează procesul de reîntoarcere la o
democraţie pluralistă şi o economie de piaţă. Eforturile pe calea reformei şi a tranziţiei sunt
sprijinite de UE.

Creştere economică şi locuri de muncă - Aderarea, o dată cu abolirea controalelor la
frontieră pentru mărfuri, înseamnă prezenţă neîngrădită pe piaţa statelor membre, beneficii
rezultate din liberalizarea serviciilor, capitalului şi forţei de muncă, condiţii egale de
concurenţă pe piaţa lărgită, accesul la o forţă de muncă bine calificată, o cerere mai mare ca
rezultat al procesului de creştere în noile state membre, un volum mai mare de investiţii, un
cadru juridic şi economic stabil oferit de apartenenţa la UE, acordarea de asistenţă din fonduri
comunitare, o reducere a decalajelor economice şi sociale, venituri şi standarde sociale mai
ridicate.

Creşterea calităţii vieţii

Participare la fondurile structurale după aderare

Participare la deciziile UE
Costuri ale aderării României la UE

La nivel economic:
o
Firmele româneşti care nu pot face faţă concurenţei;
o
Diminuarea veniturilor obţinute din taxe vamale;
o
Reducerea forţei de muncă din agricultură;
o
Ramuri industriale slab performante: industria chimică şi a mobilei;
o
Ramuri industriale care au câştigat de pe urma liberalizării comerţului cu UE: produse
din lemn cu grad redus de prelucrare, produse metalurgice şi piese şi componente pentru
maşini şi utilaje.

La nivel social:
o
Migrare a specialiştilor spre statele din UE, din cauza diferenţelor de salarii;
o
Recalificarea şi reorientarea personalului;
o
Centre de reconversie profesională;
o
Migrarea forţei de muncă de pe piaţa internă pe cea externă;
o
Retehnologizarea activităţilor industriale;
o
Protecţia muncii şi a mediului;
o
Sistem eficient de protecţie socială;
o
Sporirea numărului şomerilor în sectoare necompetitive.

La nivelul industriei
o
Retehnologizarea industriei;
o
Eliminarea excesului de forţă de muncă din anumite ramuri industriale;
o
Continuarea privatizării;
o
Training-ul managerilor;
o
Eliminarea arieratelor din economie;
o
Îndeplinirea standardelor ecologice;
o
Creşterea preţurilor.

Agricultură
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o
o

o
o
o

Sprijinirea preţurilor de către PAC are un trend descrescător;
Costuri legate de procesul de reformă a agriculturii pentru aderarea la UE.
Sănătatea populaţiei
Prevenirea mortalităţii infantile;
Creşterea speranţei de viaţă la naştere;
Prevenirea îmbolnăvirilor respiratorii.

3.3. NATURA NEGOCIERII
Există un principiu câştigat anume că profesiunile a căror reuşită se atribuia unor calităţi
înnăscute şi unor talente eventual moştenite, acum se dobândesc prin învățare. Principiul a
fost aplicat în profesiunea organizării şi conducerii (management), dar s-a extins curând şi la
capacitatea de a întreprinde, invadând grădinile rezervate ale inovației şi creativității
(Drucker).
O astfel de învățare nu cuprinde doar cunoştinţe, ci foarte multe priceperi; nu doar teoria ci şi
o largă experienţă. Orice om cu studii superioare sau în curs de a le parcurge este susceptibil
de a învăța cu mijloace proprii diplomația şi negocierile dacă este atras de ele. Instituţional i
se oferă facultăţile de relaţii internaţionale sau cursurile postuniversitare din acest domeniu.
Dat fiind caracteru1 interdisciplinar al studiului, orice pregătiri anterioare sunt utile şi mai
ales ştiinţele politice, economice, istoria, sociologia, psihologia.
Cel puţin zece profesiuni reclamă cunoştinţe aprofundate de relaţii internaţionale, incluzând
cel puțin unu sau două module de negocieri: diplomaţia, funcționarii internaţionali,
specialiştii serviciilor de relaţii internaţionale ale instituţiilor naţionale publice sau private
(ministere, companii, bănci, economie, finanţe etc.), educaţie, cercetare, media şi armată.
Ministerele de Externe şi de Apărare în primul rând, dar şi celelalte organisme
guvernamentale organizează cursuri de negociatori. In numeroase state dintre cele intrate în
procesul de aderare la UE sunt organizate cursuri de negociatori pe domeniile care fac
obiectul principalelor capitole ale acestui proces.
Pe plan internațional, UNITAR (Geneva) a organizat cursuri pentru diplomaţi şi funcţionari
internaţionali. Alte instituţii în care negocierile sunt teme cardinale de învățământ şi
cercetare sau ONG-uri organizează cursuri internaţionale, cuprinzând sursele de cunoştinţe
din numeroase state. Aceste cursuri au avantaje nete asupra celor din învățământul superior,
de tradiţie teoretică pronunţată. Ele cultivă studiile de caz şi cele comparative, sunt
interactive, propun probleme şi exerciții, sondează opinia studenţilor, furnizează o
documentaţie bogată şi fac uz de suportul informatice. Încearcă mai ales să dezvolte
aptitudinile şt priceperile negociatorilor.
In sfârşit, negocierea e în atenția perfecţionării fiecărui individ, în profesiunea şi viaţa sa,
negocierea fiind considerată din ce în ce mai mult ca un instrument indispensabil al
supravieţuirii în contextul complicat al secolului XXI, unde competiţia şi cooperarea se
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întâlnesc la fiecare pas.

A. ASPECTELE DEFINITORII ALE NEGOCIERII
Negocierea este un mod de a gândi, o atitudine, un comportament, o ştiinţă, o filosofie.
„Totul este negociabil“ a spus Gavin Kennedy, în timp ce Bill Scott în lucrarea „Art of
negotiation“ a reluat o afirmaţie unanim acceptată, şi anume:„Niciodată nu primeşti ceea ce
meriţi, primeşti ce negociezi“.
În literatura de specialitate găsim o serie de definiţii ale negocierii. În general, acestea se
referă la:
a) un ansamblu de tehnici utilizate de cel puţin doi parteneri pentru a ajunge la un
consens;
b) un dialog între doi sau mai mulţi parteneri în scopul atingerii unui punct de vedere
comun asupra unei probleme aflate în discuţie;
c) suma discuţiilor purtate între doi sau mai mulţi parteneri în legătură cu un deziderat
economic comun, cum ar fi: tranzacţiile comerciale, cooperarea economică, acordarea
reciprocă de facilităţi fiscale sau comerciale, aderarea la diferite instituţii sau
organizaţii etc.
d) o formă de colaborare între două sau mai multe părţi, în scopul ajungerii la o
înţelegere care poate fi consemnată într-un tratat, acord etc.
e) un proces competitiv desfăşurat pe baza dialogului participanţilor la negociere, în
scopul realizării unei înţelegeri conform intereselor comune ale părţilor.
Negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are nevoi şi interese directe sau indirecte pe
care vrea să şi le satisfacă. Întotdeauna când partenerii au avut în vedere în mod tacit
dorinţele reciproce, negocierea s-a încheiat cu succes şi contactele au putut continua; atunci
însă când nevoile unei părţi au fost ignorate şi negocierea a reprezentat un simplu joc cu
învingător şi învins, rezultatele acesteia - în special cele de negociere şi satisfacerea nevoilor
- îmbracă forma unor tranzacţii care de regulă trebuie să fie reciproc avantajoase.
Negocierea este o tranzacţie ale cărei condiţii nu au fost fixate.
Comportamentul uman poate determina evoluţia negocierii prin alterarea relaţiei de cooperare
sau prin conflictul produs pe parcursul procesului. Aceste stări vor evolua în funcţie de
comportamentul negociatorilor, care la rândul său este funcţie de natura umană şi de poziţia
subiecţilor ce participă la negociere. Negocierea presupune în cadrul interrelaţiei un set de
concesii reciproce repetate până la atingerea echilibrului, pe care fiecare îl apreciază în
funcţie de informaţiile de care dispune şi de nevoile sale.
Negocierea are drept obiectiv principal realizarea unui acord de voinţă, a unui consens şi nu a
unei victorii. În negociere există parteneri şi nu adversari. Ambii parteneri trebuie să
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încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ce şi-au
propus. De aceea, negocierea trebuie definită ca un amplu proces cooperant. Deoarece acest
proces este realizat de oameni, iar aceştia sunt purtătorii factorilor individuali, emoţionali
proprii, vom prezenta câteva idei privind relaţia dintre cooperare şi negociere prin prisma
personalităţii partenerilor.
În definirea conceptului de negociere se remarcă multe deosebiri, în funcţie de poziţia de pe
care acestea sunt abordate. Negocierea reprezintă procesul prin care două sau mai multe părţi
între care există interdependenţă dar şi divergenţe optează în mod voluntar pentru conlucrare
în vederea ajungerii la un acord reciproc avantajos.
1.
Caracteristicile
conceptului de negociere

Negocierea este un fenomen social ce presupune existenţa unei
comunicări între oameni în general, între cele două părţi, în
particular

2.

Negocierea este un proces organizat în care se doreşte evitarea
confruntărilor şi care presupune o permanentă competiţie

3.

Negocierea se desfăşoară într-un cadru formal, pe baza unor
proceduri şi tehnici specifice.

4.

Negocierea este prin excelenţă un proces competitiv (partenerii
urmăresc satisfacerea unor interese comune, cât şi a unora
contradictorii, care reclamă o serie de eforturi prin care se
urmăreşte evitarea confruntării şi ajungerea la soluţii reciproc
avantajoase).

5.

Negocierea este un proces cu finalitate precisă care presupune
armonizarea intereselor

6.

Negocierea presupune concesii reciproce şi repetate, până la
atingerea echilibrului, pe care fiecare îl apreciază în funcţie de
nevoile sale şi de informaţiile de care dispune

Negocierea are drept scop realizarea unui acord de voinţă, ambii parteneri trebuie să încheie
procesul de negociere cu sentimentul că au realizat tot ceea ce puteau realiza, adică ambele
părţi sunt câştigătoare. Dar pentru acest lucru trebuie ca fiecare parte să cunoască poziţia
celeilalte, prezentarea argumentelor şi ascultarea cu atenţie a contraargumentelor, analizarea
situaţiei imparţial şi, în final, ajungerea la o soluţie acceptabilă pentru toţi cei implicaţi în
procesul de negociere.
Principala dificultate pentru un final avantajos este aceea că negociatorii nu sunt convinşi că
interesele divergente trebuie transferate în scopuri comune. De aceea negociatorii trebuie să
aibă de la început un deznodământ gândit de comun acord. În general în teoria negocierilor
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este o regulă potrivit căreia niciodată nu trebuie forţată nota pentru realizarea unui progres
deosebit profitând de slăbiciunea partenerului, mai ales dacă partenerii se cunosc şi negociază
direct.
Condițiile negocierii
1. O primă condiţie a negocierii o constituie interdependenţa părţilor. Motive ale
interdependenţei pot fi:
 natura socială a fiinţei umane. În timp oamenii au învățat să colaboreze cu semenii
lor, ceea ce le-a oferit avantaje pentru supravieţuire şi pentru progres: ideea unuia
putea fi perfecţionată de alţii.
 satisfacerea nevoilor proprii, de bază (hrană, siguranţă) sau a celor superioare
(dezvoltarea valorilor proprii prin interacţiune cu persoane considerate superioare)
 realizarea unor scopuri specifice, aceasta presupune colaborarea cu alte persoane. Nu
este necesar ca oamenii sa aibă aceleaşi scopuri pentru a interacţiona, de exemplu,
atunci când se angajează într-o organizaţie, unii au ca scop sa câștige un venit, alţii să
deţină putere, alţii să facă o muncă care le place. Chiar dacă au scopuri diferite,
munca în comun le prilejuieşte posibilitatea de a le realiza şi pe cele proprii.
 atractivitatea activităţii comune pe care o desfășoară cu ceilalţi sau atracţia
interpersonală.
Indiferent de motivul pentru care oamenii interacţionează, interdependenţa parţilor angajate
în negociere provine din participarea lor la un proiect comun sau pentru că au interese
comune într-o anumită problemă.
2. O a doua condiţie a negocierii o reprezintă divergenţele. Participarea părţilor la
proiectul comun nu înseamnă că interesele lor nu coincid în totalitate. Din contră,
există interese diferite semnificative între negociatori. Divergenţele pot fi cognitive ce
vizează puncte de vedere diferite, şi divergenţe care vizează interesele materiale ca:
preţul, cantitatea unor mărfuri, spaţiul de parcare din faţa blocului etc.
3. A treia condiţie a negocierii este conlucrarea parţilor şi se referă la posibilitatea
realizării unui schimb de valori. Principiul fundamental al negocierii este „do ut des”
(dau dacă dai) sau „facio ut facies” (fac dacă faci). Aceasta exprimă ideea că
negocierea înseamnă un schimb de valori. Negocierea se îndepărtează astfel de
situaţiile de transfer unilateral de valori (cum se întâmplă, de exemplu, când oamenii
își fac daruri).
Schimbul de valori este necesar şi pentru că părţile au, fiecare din ele, posibilitatea de a
împiedica acţiunile celuilalt, făcând ca proiectul comun să nu se realizeze sau problema
comună să nu fie rezolvată, ceea ce este numit „dublu veto”(Dupont). Din acest motiv
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fiecare negociator trebuie să ţină seama de interesele sale dar şi ale celeilalte părţi.
Interacţiunea părţilor nu este guvernată de reguli stricte.
A patra condiţie o reprezintă acordul reciproc avantajos sau realizarea acestuia de către
părţi. Negocierea reprezintă un schimb de valori, dar acest schimb trebuie să fie reciproc
avantajos. Conceptul de „avantaj reciproc”nu înseamnă o împărţire exactă a unui câştig total
pus în joc.
Elemente fundamentale ale negocierii influenţează planificarea şi desfăşurarea proceselor
ulterioare, ca şi rezultatele obţinute.
Obiectul negocierii reprezintă problema supusă dezbaterii, faţă de care părţile manifestă
interese divergenţe şi care urmează sa fie soluţionată printr-un acord.
Obiectul negocierii poate avea mai multe forme:
 tranzacţionarea unor produse sau servicii, ale căror rezultate vor fi descrise prin
contracte de vânzare-cumpărare, de distribuţie, de asociere, etc.;
 regulile care guvernează un raport între grupurile sociale;
 rezolvarea unei probleme, a unui conflict;
 oportunitatea părţilor de a transforma un proiect comun în realitate.
Obiectul negocierii reprezintă un decupaj dintr-o realitate complexă, dar care păstrează toate
legăturile naturale cu aceasta din urmă. Contextul negocierii este uneori mai restrâns, dar
poate fi şi complex în cazul unor tranzacţii mai ample cum ar fi investiţiile în străinătate,
când devin relevante aspecte ale mediului economic, politic, social, tehnologic sau cultural al
statei respective.
Componente ale contextului negocierii:
 cadrul general al negocierii: condiţiile generale de mediu : factori sociali, culturali,
tehnologici, economici, politici; condiţiile şi tendinţele pieţei.
 cadrul particular al negocierii: condiţiile specifice ale partenerilor:starea economică şi
financiară, politici şi strategii relevante.
 antecedentele relaţiei: întâlnirile anterioare, relaţie pe termen lung sau întâmplătoare,
comportamentul în negociere al persoanelor implicate etc.
 circumstanţele negocierii: locul, durata, momentul, influenţa timpului asupra celor doi
parteneri, agenda întâlnirii, acţiuni cooperante.
Înţelegerea contextului se bazează pe informaţii. Din acest motiv, o preocupare principală a
negociatorului în faza de pregătire este colectarea şi prelucrarea informaţiilor relevante, ceea
ce presupune identificarea tipului şi surselor de informaţii şi utilizarea metodelor adecvate de
informare.
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Interesele reprezintă preocupările, nevoile, dorinţele sau motivaţiile părţilor, care le
determină să se comporte într-un anumit mod şi să se situeze pe anumite poziţii în cursul
negocierii.
Kotler defineşte nevoia ca pe o „stare de conştientizare a lipsei unei satisfacţii elementare” 11,
iar dorinţa, prin aspiraţia pentru obţinerea acelor produse, servicii de natură să asigure
satisfacerea nevoii.
În spatele acestor nevoi sau dorinţe stau motivaţiile mai profunde care îl determină pe individ
să acţioneze într-un anumit mod.
În procesul de negociere negociatorii îşi exprimă rar interesele în mod direct, ci codificat
printr-o manieră particulară: prin poziţia de negociere. Poziţiile de negociere reprezintă, în
general, punctul de plecare al discuţiilor.
Părţile negociatoare nu sunt purtătoare a câte unui singur interes; în realitate, cel mai adesea,
aceste au interese multiple.
Exemplu: Vânzarea unei maşini vechi
Ca interese ale vânzătorului putem enumera următoarele :
-

suma de bani necesară pentru cumpărarea altei maşini,

-

plata imediată,

-

încheierea urgentă a afacerii,

-

menţinerea unei bune relaţii cu interlocutorul.

Cumpărătorul poate avea, de asemenea, mai multe interese:
-

suma de bani disponibilă în acel moment,

-

grija faţă de viciile ascunse,

-

posibilitatea de a intra în posesia obiectului înainte de a termina formalităţile,

-

menţinerea relaţiilor bune cu vânzătorul.

Miza negocierii reprezintă importanţa pe care negociatorul o acordă obiectului negocierii şi
depinde de raportul dintre câştigurile şi pierderile asociate încheierii acordului.
Miza nu trebuie confundată cu obiectul negociatorului, fiind mai degrabă valoarea atingerii
acestui obiectiv.
Puterea de negociere rezultă din resursele sau atuurile, dar şi vulnerabilităţile deţinute şi
mobilizate de negociator, prin care are posibilitatea să acţioneze asupra partenerului.

11

Philip Kotler, Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997, p.36.
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Thomson şi Farmer menţionează mai multe forme ale puterii12 în organizaţie:
 puterea poziţiei: locul în ierarhie presupune şi anumite drepturi asociate acestuia.
 puterea expertizei: individul a cărei competenţă într-un domeniu privind problema în
discuţie este recunoscută devine indispensabil pentru proiectul sau soluţionarea
problemei respective. El dispune astfel de puterea pasivă de a impune recunoaşterea
intereselor sale.
 puterea dependenţei :activitatea unor persoane depinde de activitatea altor persoane,
aceasta obligă negociatorii să acorde atenţie intereselor celeilalte părţi.
 puterea personală: unele persoane, prin capacitatea de a convinge prin abilitate sau
prin stilul personal reuşesc adesea să obţină rezultate neaşteptat de bune dintr-o
negociere.
 puterea invizibilă: un angajat inferior care este prieten cu directorul general al
organizaţiei sau cu directorul general al unui mare furnizor sau client al organizaţiei
dispune de o astfel de putere invizibilă.
Alte surse generale ale puterii sunt puse în evidenţă de Dupont:
 puterea normativă: este dată de normele, regulile şi prevederile legilor care
guvernează societatea, pe de o parte, sau de conformarea poziţiei negociatorului cu
normele logice, etice sau ale bunului simţ, pe de altă parte.
 puterea circumstanţială: provine din capacitatea negociatorului de a-şi mobiliza
resursele disponibile, valorificarea unor oportunităţi, cum ar fi evenimentele
întâmplătoare care îl avantajează.
Exercitarea efectivă a puterii trebuie să ţină seama de necesitatea conlucrării pentru ajungerea
la un acord reciproc avantajos. Cel mai util este ca puterea să fie direcţionată spre a convinge,
şi nu spre a învinge. În acest sens, se recurge la presiuni (ameninţări credibile) sau
recompensări (promisiuni credibile).
Negociatorii au nevoie de timp pentru pregătirea întâlnirii cu partenerii; desfăşurarea
tratativelor necesită de asemenea timp ca părţile să construiască repere comune în funcţie de
care să-şi adapteze comportamentele şi pentru a găsi soluţiile problemelor. Angajarea în
negociere implică şi un efort psihic, determinat de tensiunea interacţiunii cu persoane care au
alte interese sau de necesitatea de a ceda ceva sau de a cere ceva.
Funcţii identificate de Faure:
 rezolvarea conflictelor-în viaţa cotidiană, socială, politică, internaţională şi din
organizaţii;
 adoptarea unor decizii comune de către părţile interdependente, în cazul în care există
divergenţe între acestea;

12

Rosemary Thomson, Eion Farmer, Managing Relations, The Open University, Milto Keznes, 1994
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 introducerea schimbării în organizaţie, atunci când schimbarea provoacă unor părți
implicate anumite pierderi, care ar trebui recompensate;
 realizarea schimbului economic, prin încheierea unor tranzacţii.
Importanţa informaţiei în negociere
Un sistem informaţional adecvat este o condiţie esenţială în reuşita negocierilor: în pregătirea
cât şi în desfăşurarea lor. În negociere există două canale de informaţii:
 directe care presupune informaţii schimbate la masa tratativelor
 indirecte prin care se obţin informaţii neoficiale
În ceea ce priveşte culegerea informaţiilor, în practică se folosesc metode diferite. Sunt
destule cazuri în care părţile folosesc aşa-zisa politică a uşilor deschise, mergându-se pe ideea
reală că orice client are dreptul să cunoască bine ceea ce cumpără.
Politica deschisă este destinată satisfacerii nevoii partenerului de a şti. O asemenea politică
nu este neapărat un gest de generozitate, ea se datorează mai degrabă presiunii exercitate de
concurenţă. Nu este indicat să se facă publice date despre scăderi de preţuri, probleme de
producţie, situaţia economico-financiară, decât în cazul în care partenerul cere în mod expres
acest lucru.
Puterea de negociere este determinată de volumul şi calitatea informaţiilor care se deţin
despre partener şi despre atitudinea acestuia faţă de obiectul negocierii. Există anumite date
privind partenerul de negociere care nu trebuie, nu este bine să insiste să se cunoască.
Acestea sunt informaţii care nu au ce căuta în dosarul negocierii.
Procesul de negociere presupune existenţa următoarelor elemente: obiectul supus negocierii,
domeniile convergente şi obiective divergente ce se constituie prin raporturile pe care le
stabilesc părţile interesate cu mediul de negociere şi cu obiectul negocierii.
Obiectul supus negocierii declanşează conflictul de interese între părţile angajate în
negociere, dar şi obiectul intenţiilor şi dorinţelor acestora. Acest element va constitui scopul
final pentru care se elaborează strategiile de negociere şi în jurul lui se va desfăşura întregul
proces. Dacă nu există un obiect de negociat, negocierea nu poate avea loc.
Domeniile de interes ale părţilor reprezintă elementele fundamentale ce permit constituirea
intereselor, definirea obiectivelor, angajarea şi declanşarea unei negocieri. Fiecare parte
implicată în proces îşi configurează un domeniu particular de interese, acesta va avea pentru
fiecare parte o importanţă diferită. Locul pe care îl ocupă în configuraţia domeniului respectiv
determină în bună măsură caracteristicile şi particularităţile strategiei pe care o va adopta
fiecare dintre părţile interesate pentru a-şi adjudeca obiectul supus negocierii.
Obiectivele pe care părţile interesate le propun şi le urmăresc pot fi convergente sau
divergente. Convergenţa şi divergenţa în obiective se socotesc ţinând cont de poziţia acestora
în raport cu obiectul supus negocierii. Convergenţa obiectivelor comandă necesitatea stingerii
conflictului prin negociere. Obiectivele în divergenţă ale părţilor permit desfăşurarea
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procesului prin acordarea de concesii în vederea atingerii unor obiective de importanţă
secundară.
Mediul de negociere se referă la contextul general în care este plasat procesul de negociere şi
obiectul supus negocierii. El are calităţi specifice şi particulare care se referă la constituirea,
dimensiunea şi diversitatea domeniilor de interes pe care le manifestă părţile interesate să
angajeze negocierea; la caracteristicile şi particularităţile culturale ale celor angajaţi în
proces; la locul specific şi la momentul ales pentru anunţarea intenţiei de negociere, cât şi
pentru desfăşurarea procesului de negociere. Realizarea unui echilibru stabil, recunoscut şi
acceptat, între domeniile de interes, prin medierea poziţiilor lor, reprezintă nucleul, focarul
întregului proces de negociere. Fără armonizarea poziţiilor, fără obţinerea unui acord pe
termen lung şi de profunzime, conflictul de interese nu este stins. Neatingerea acestei stări nu
înseamnă decât existenţa unor condiţii favorabile prelungirii negocierii. Lipsa armonizării
poziţiilor, lipsa acceptării argumentelor celeilalte părţi pot conduce de multe ori la eşecul
negocierii şi la transformarea dezacordului iniţial într-o poziţie de conflict ce nu mai poate fi
rezolvat prin tehnicile şi mijloacele specifice negocierii.
Negocierea poate fi considerată un instrument prin care părţile încearcă să ajungă la un acord
pe baza satisfacerii reciproce a intereselor fiecăruia. Dar, de fapt, ceea ce încercăm să facem
când negociem este să influenţăm. Să influenţăm pe ceilalţi să accepte varianta noastră.
Există două tipuri de influenţe: pozitive şi negative. O negociere reuşită este atunci când ne
atingem obiectivele din punct de vedere al rezultatului material şi reuşim să menţinem relaţia
în termeni cel puţin cooperanţi.
Dacă ne comportăm în felul în care ceilalţi se așteaptă să o facem sau dacă ei acceptă
motivele sau justificarea comportamentului nostru, am influenţat pozitiv. Pregătirea corectă a
unei negocieri, existenţa unei multitudini de oferte din partea noastră, acţiuni prin care
câştigăm încrederea, alianţe potrivite, crearea unui mediu plăcut celorlalţi, demonstrarea
competenţei, abilităţi de comunicare şi prin multe alte metode, reuşim să influenţăm în mod
pozitiv.
Dar dacă minţim, dacă încercăm să dominăm, dacă nu ascultăm, dacă principala noastră
preocupare este să ne certăm sau să contrazicem, vom obţine o reacţie negativă. Uneori acest
tip de comportament negativ ne poate aduce rezultatele materiale dorite, dar totuşi trebuie să
fim conștienți de consecinţe: o relaţie proastă, numele şi reputaţia noastră fiind pe măsura
relaţiei pe care o construim.
Dar chiar şi dacă eşti un bun negociator şi foloseşti numai influenţe pozitive poate rezulta
totuşi o relaţie proastă din cauza diferenţei de abilităţi. Ceilalţi vor invidia pe cel ce ştie să
negocieze, sau vor considera că în faţa unui asemenea negociator oricum vor avea de pierdut.
Dacă încercăm să ne menţinem în interiorul influenţei pozitive, întotdeauna avem tendinţa de
a forţa limita sperând că vom primi semnale că am mers prea departe. Din când în când avem
ocazia să vedem cum un bun negociator reușește să împingă limita în interiorul a ceea ce, în
mod normal, ar fi considerat că influenţa negativă şi totuşi, să menţină o relaţie bună.
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B. PRINCIPII PENTRU PREGATIREA NEGOCIERILOR
O bună pregătire e de multe ori o negociere pe jumătate câștigată. Informaţia din timpul
negocierilor reprezintă piesa de rezistenţă a acestui proces. Prin luarea în considerare a părţii
adverse, negociatorul poate evalua mai bine concesiile posibile şi le poate valoriza. Sunt cinci
principii identificate pentru pregătirea negocierilor:
1. Definirea obiectivelor se face în general în strânsă legătură cu angajaţii companiei
care nu vor lua parte la negocieri. Este vorba practic de o veritabilă negociere internă.
Constrângerile şi miza pentru stabilirea obiectivelor nu sunt doar financiare, ci şi de
natură psihologică, politică sau conjuncturală. Această etapă trebuie să permită
definirea obiectivelor într-o maniera clară şi realistă, fiind prevăzută o marjă de
manevră între o ipoteză maximă şi una minimă şi un prag care nu poate fi depăşit.
Când negocierea se desfășoară în mai multe etape, sunt absolut necesare organizarea
reuniunilor de bilanţ şi a celor preparatorii.
2. Studierea părţii adverse. Informaţia joaca un rol determinant pe parcursul negocierii.
Este necesară cunoaşterea părţii adverse, şi anume a celor care vor fi prezenţi la masa
de negocieri, a colaboratorilor lor care nu sunt prezenţi şi a terţilor, de exemplu
salariaţii, opinia publică sau presa. Care este miza ? Care sunt obiectivele? Care le
sunt atuurile? Pentru a răspunde acestor întrebări, ar putea fi de folos să ne substituim
interlocutorilor: în foarte multe situaţii, factorul uman nu poate fi disociat de procesul
de negociere. Pe baza acestor elemente, negociatorul îşi poate face o idee despre
raportul de forţe existent între părţi şi poate stabili plaja de discuţii pe care se va putea
lansa.
3. Plasarea în context:Negocierea poate avea antecedente pe care negociatorii va trebui
să le cunoască în amănunt. În timpul preparativelor, negociatorii va trebui să
determine contextul global şi să evalueze consecinţele. O situaţie de război, de
exemplu, conferă un plus de valoare factorului timp. Totuşi, contextul nu poate
prevala asupra întregului. E bine uneori să ne sustragem contextului pentru a nu
periclita îndeplinirea obiectivelor.
4. Definirea strategiei de negociere:Orice negociere trebuie să aibă în vedere deschiderea
negociatorului faţă de concesii. Două modalităţi de negociere pot fi avute în vedere:
negocierea integrativă (bazată pe cooperare) şi negocierea distributivă (conflictuală).
Alegerea uneia sau alteia dintre modalităţi depinde de rezultatul cercetării (concesii
unilaterale, mutuale, compromisuri) şi de raportul de forţe. Pe termen lung, trebuie
avut în vedere un raport de forţe win-win.
5. Anticiparea derulării negocierii:Pentru fiecare poziţie pe care o are de apărat,
negociatorul trebuie să-şi pregătească argumentele şi propunerile. În cazul unei echipe
de negociere, trebuie stabilit rolul fiecăruia. Cine va lua cuvântul? Cine va răspunde
propunerilor? Prin urmare, diferenţa o va face capacitatea de anticipare a reacţiilor
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adversarului şi a răspunsurilor posibile. În toate cazurile, negociatorul va trebui să
pregătească o soluţie de răspuns şi să aibă în vedere aplicabilitatea ei practică. De
asemenea, este posibil ca acesta să solicite întreruperea negocierilor, dacă acestea iau
o întorsătură defavorabilă.

3.4. PRINCIPII DE NEGOCIERE

Principiul schimbului
Principiul schimbului stabileşte victoria părţilor participante la negociere , în care fiecare
dintre ei este îndreptăţit să îşi manifeste interesele şi să îşi atingă obiectivele. Modul specific
de realizare este surprins în sintagma: „ca să primeşti, trebuie să dai", sau în formula „câştigcâştig".
Se presupune că fiecare dintre participanţi este îndreptăţit să îşi atingă obiectivele şi că
fiecăruia i se recunosc ca fiind legitime interesele şi dorinţele pe care le manifestă şi pe care
le urmăreşte.
Principiul schimbului presupune că fiecare parte îşi înţelege exact propriile obiective,
precum şi pe cele ale celeilalte părţi, că recurge la o ierarhizare a intereselor pe care le
manifestă, în funcţie de importanţa lor. Principiul presupune ascultarea expunerii
argumentelor părţii adverse fără idei preconcepute, precum şi o participare activă la
rezolvarea punctelor aflate în divergenţă. Flexibilitatea este caracteristica de bază presupusă
de acest principiu de negociere, dar nu presupune „corectitudine" adică să oblige negociatorii
să recurgă doar la mijloace de negociere „transparente", fără intenţii ascunse. Recunoaşterea
dreptului celeilalte părţi de a manifesta interese în legătură cu obiectul supus negocierii nu
înseamnă că modificarea relaţiei pe care o întreţine partea interesată cu obiectul respectiv
devine o necesitate. Plaja de manifestare în practică a tehnicilor şi practicilor de negociere în
baza principiului schimbului este foarte largă. Dacă e să comparăm negociatorii cu boxerii,
negociatorul care se plasează în poziţia extremă „roşie" este dispus să facă schimbul, dar în
acelaşi timp vrea să obţină tot ce se poate obţine, adică doreşte să îşi revendice obiectul de
negociere la limita maximă a acestuia, fără a ceda nimic celeilalte părţi. El priveşte
negocierea mai mult ca pe o înfruntare din care trebuie să iasă neapărat câştigător, suportând
cât mai puţine pierderi.
Este convins că mai mult pentru el trebuie să însemne mai puţin pentru celălalt, fiind
dispus să apeleze oricând la argumente ce se află la limita legii şi a practicilor admisibile. De
partea cealaltă, negociatorul aflat la extrema „albastră" este convins că nu poate să obţină
nimic fără a da ceva. De aceea, este dispus să dea ceva chiar pe nimic, convins fiind că mai
mult pentru celălalt va însemna mai mult şi pentru el. Negociatorul „albastru" va avea
întotdeauna reţineri în a folosi argumente neîntemeiate sau forţate, exagerate, nu va recurge la
tehnici de manipulare şi nici nu va riposta la acestea când vor fi folosite de „adversarul" său,
fiind convins de puterea şi forţa cooperării şi colaborării în negociere.
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Principiul reciprocităţii
Orice proces de negociere este întemeiat de un dezacord, important nu este amploarea cât
existenţa lui. Nici natura dezacordului nu are importanţă, singura condiţie cerută din
perspectiva naturii dezacordului fiind cea a legitimităţii exprimării intereselor. Interesele
angajate de părţile implicate în negociere sunt legitime dacă sunt circumscrise aceluiaşi
domeniu de întemeiere, putând fi acceptate şi de către adversari.
O altă consecinţă indusă de principiul reciprocităţii se referă la faptul că obiectul supus
negocierii se cere partajat. Nu de puţine ori obiectul unei negocieri îl constituie anumite
drepturi sau unele abilitări pe care fiecare dintre părţi se consideră îndreptățită să le exercite.
În negocierile guvernate de acest principiu nu este nevoie ca vreuna din părţi să cedeze
prerogative în favoarea celeilalte, ci e suficient să accepte că şi aceasta este îndreptăţită să le
exercite.
Negocierile ce stau sub semnul principiului reciprocităţii sunt cele care se poartă între
sindicate şi patronat, de exemplu, cu privire la selecţionarea şi promovarea personalului; între
cei care folosesc în comun un acelaşi autovehicul sau o aceeaşi proprietate imobiliară; între
membrii unui juriu sau ai unei comisii, între membrii unor organizaţii sau ai unor grupuri.
Principiul preemţiunii
Principiul preemţiunii se referă la momentul de oportunitate a negocierii, spunând că
această acţiune comunicativă trebuie să preceadă, şi nu să urmeze schimbul, partajarea,
transferul obiectului supus negocierii. Negocierea nu se mai desfăşoară în acelaşi context,
adică în acelaşi mediu de negociere, şi nu mai prezintă aceeaşi miză, atunci când, de
exemplu, un serviciu este negociat după ce este executat sau, dacă e vorba de o negociere în
care se face schimb de informaţii, după ce informaţiile au fost transmise spre cei care le
solicită. În primul caz s-ar putea ca aprecierea serviciului prestat să fie sub valoarea sa, iar în
cel de-al doilea este foarte posibil ca cel care furnizează informaţii să nu mai primească nimic
în schimbul lor. Şi negocierea al cărei obiect presupune transferul de bunuri în schimbul unei
valori este afectată în egală măsură de nerespectarea acestui principiu, deoarece
contravaloarea unui obiect este altfel apreciată după ce transferul s-a produs. Prin transfer,
obiectivul final al negocierii este atins de fapt, iar interesul pentru negociere se stinge. Deci,
celui care a cedat bunul înainte de a stabili condiţiile schimbului îi va fi mult mai greu să
obţină contravaloarea dorită.
Negocierile în care nu este respectat principul preemţiunii se finalizează întotdeauna cu
insatisfacţii din partea a cel puţin unei părţi, dacă nu din partea amândurora.
Principiul listei de criterii
Aceste liste de criterii pot cuprinde elemente care să caracterizeze natura şi conţinutul
unui dezacord, tendinţele conflictului de interese şi algoritmii de negociere. Odată realizate şi
acceptate, astfel de liste de criterii, stipulate pentru fiecare acţiune de negociere în parte sau
pentru tipuri specifice de negociere, devin principii în baza cărora se desfăşoară negocierile în
acel domeniu, putând fi: legi, coduri, protocoale, algoritmi etc.
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Faptul că se pot stabili astfel de liste nu înseamnă că ele însele nu sunt rezultatul unor
negocieri sau că nu pot fi supuse unor revizuiri prin negociere. Chiar şi în urma recursului la
astfel de liste vor exista diferenţele şi conflicte de interese, determinate de raporturile pe care
le întreţin părţile cu obiectul supus negocierii şi cu mediul de negociere. Negocierile ce se
poartă în justiţie sunt exemplul care ilustrează cel mai bine aceste situaţii.
Probabil, listele de criterii vor fi revizuite chiar în urma desfăşurării proceselor de
negociere ce se ghidează după astfel de liste, dar nu vor fi contestate, cel puţin atât timp cât
părţile negociază în baza lor. Rediscutarea şi redimensionarea acestor liste se face în funcţie
de tendinţele pe care le urmează negocierile. Deşi iniţial, înainte de începerea negocierii, ele
sunt acceptate şi recunoscute în mod egal de ambele părţi, nu e de aşteptat să fie şi invocate
în acelaşi sens şi cu aceeaşi valoare. Cu toate acestea, principiul recurgerii la o listă de criterii
rămâne unul care permite părţilor să stabilească de comun acord mijloace ce le vor
reglementa intenţiile de o manieră cât mai obiectivă.
Principiul acordului
Negocierea se consideră încheiată după ce discuţiile au adus părţile într-un punct de
echilibru al dorinţelor şi intereselor, când poziţiile şi atitudinile lor s-au armonizat. Acest
final constă în stabilirea unui acord de principiu, care se concretizează într-un contract, o
înţelegere.
Acordul de principiu este caracterizat de o mare doza de încredere între părţi. Ca atare,
pot fi întâlnite situaţii în care părţile, deşi au încheiat un acord de principiu, nu redactează nici
un document scris, dar înţelegerea se consideră că nu poate fi anulată pentru că este mai
important şi are o putere mai mare un cuvânt dat decât orice document scris. Acordul de
principiu finalizat fără documente scrise este caracteristic negocierilor efectuate în interiorul
unor comunităţi străbătute de puternice legături de cooperare, de o etică morală sau
profesională strictă, bazate în special pe coduri de onoare sau norme etice ferme,
neinterpretabile.
Acordurile finalizate cu documente scrise reprezintă, de regulă, documente cu valoare
juridică. Actele încheiate între părţi pot fi invocate în faţa unei instanţe de judecată în cazul în
care prevederile lor nu au fost respectate. Instanţele de judecată pot declara aceste acte nule
dacă există motive şi probe suficiente în acest sens şi dacă exprimă voinţa ulterioară a
contractanţilor. Respectarea acordului dintre părţi este principiul care consacră negocierea
drept mijloc de rezolvare a conflictelor dintre părţi.
Principiul abilitării
În situaţia în care părţile nu se implică nemijlocit în procesul de negociere, această
activitate este preluată de către echipele de negociatori. Negociatorii sunt persoanele abilitate
sau mandatate de către părţi să le reprezinte interesele, scop în care aceştia formulează
obiectivele şi planul general de negociere, fiind cei însărcinaţi cu îndeplinirea lor. Relaţia de
încredere dintre partea reprezentată şi negociator este esenţială, în lipsa acesteia procesul
nemaiputând fi angajat.
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Dar a avea capacitatea de a negocia nu se referă numai fa abilitarea formală în acest rol,
cât mai ales la a avea abilităţi specifice procesului şi domeniului în care se poartă negocierea.
Numită şi „putere", „tărie" sau „talent", capacitatea de negociere este recunoscută, de regulă,
celor care ştiu să iasă învingători dintr-o situaţie conflictuală de interese creată în jurul unui
obiect supus negocierii.
Capacitatea de a negocia presupune o îmbinare de atitudini şi predispoziţii, unele
naturale, altele cultivate, învăţate, unele raţionale, altele intuitive, la care recurge negociatorul
pentru a avea succes în acţiunea sa. Aceste capacităţi nu asigură însă de fiecare dată succesul.
Ele nu reprezintă ingredientele unei formule garantate, oricare ar fi aceasta, ci doar temeiul,
fundamentul pe care se construieşte capacitatea de a negocia. Priceperea de a opera subtil cu
adevăruri şi cu aparenţele acestora, cu ameninţări şi cu ademeniri, cu încurajări şi cu
descurajări schiţează în egală măsură imaginea unei persoane care are capacitatea de a
negocia. Cea mai importantă capacitate însă este aceea de a transforma obiectivele propuse în
realităţi asumate de ambele părţi.
Evident, cel care câştigă o rundă de negocieri este un personaj cu capacitate de negociere.
Dacă nu cumva s-a înşelat asupra adevăratelor intenţii ale părţii opuse, care în mod
intenţionat îi concede această capacitate. De aceea, succesul unei negocieri nu poate fi
evaluat decât în concordanţă cu finalitatea presupusă de fiecare dintre părţi, care este totuşi o
finalitate limitată. Important este ca una dintre părţi să fie convinsă, prin intermediul
mijloacelor şi tehnicilor comunicative şi argumentative ale celeilalte, să cedeze din pretenţiile
sale şi să satisfacă cererile părţii adverse.
Capacitatea de a negocia este dependentă şi de modalitatea - privată sau publică - în care
obiectul supus negocierii afectează părţile implicate. Dacă obiectul supus negocierii
generează interese legate şi manifestate doar de părţile interesate, atunci avem de a face cu o
negociere privată. Însă atunci când aduce atingere şi altor părţi neimplicate direct în
negociere, dar care pot fi afectate de rezultatele acesteia, negocierea devine publică. Puterea
de negociere în situaţii care afectează părţi neimplicate direct în proces - negocierile publice presupune mult mai mult efort şi mai multă pricepere din partea negociatorilor, care trebuie
să ţină cont nu doar de interesele şi de mişcările părţii adverse, ci şi de cele ale publicului,
care are propriile interese, colaterale şi indirecte, cu privire la subiectul negocierii. De cele
mai multe ori, interesele publicului vizează direct mediul de negociere şi legitimitatea
mijloacelor şi argumentelor aduse în discuţie. în astfel de situaţii principiul abilitării este
corelat principiului listei de criterii, publicul devenind un arbitru extern al procesului,
interesat de menţinerea unui mediu de negociere cât mai deschis şi obiectiv. În situaţia
negocierilor private, capacitatea de a negocia solicită mai puţine resurse şi presupune eforturi
mai mici din partea negociatorilor decât în cazul negocierilor publice.
3.5. - MODELUL PROCESULUI
FUNDAMENTALI AI NEGOCIERII

DE

NEGOCIERE

ŞI

FACTORII

Potrivit opiniei unor autori, există câteva modele structurale ale procesului de negociere.
Astfel, conform lui Mircea Maliţa, negocierea are trei faze:
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1. Pre-negocierea sau faza de pregătire a negocierii. În această etapă sunt concepute
dosarele de negociere pe baza analizei sistematice a informaţiilor posibile.
2. Negocierea propriu-zisă care se referă la forma şi fondul înţelegerii, la abordarea în
detaliu a unor probleme speciale pe baza unor argumente şi contra-argumente, a unor
concesii reciproce şi a textului final al contractului.
3. Post-negocierea poate fi cea mai importantă fază, întrucât se referă la îndeplinirea
tuturor clauzelor înţelegerii.
Gavin Kennedy a identificat patru faze principale în lucrarea The perfect negociation, şi
anume:
1. Pregătirea
2. Dezbaterea
3. Propunerea
4. Tranzacţia.
Propunerea se regăseşte în cadrul plajelor de negociere şi este acceptată numai dacă se află în
zona interesului comun. Atât condiţia, cât şi oferta trebuie să fie vag formulate pentru a se
menţine în continuare spaţiul de manevră. De regulă, o propunere alcătuită numai dintr-o
ofertă este echivalentă cu o concesie unilaterală şi, probabil, va determina cereri
suplimentare, în timp ce o propunere alcătuită numai dintr-o cerere poate fi privită ca ofensă
adusă celeilalte părţi, din cauza absenţei oricărei compensaţii. Tranzacţia exprimă fără
echivoc clauzele din contractul final.
În sfârşit, Winkler a propus mai degrabă un algoritm care cuprinde următorii paşi: culegerea
informaţiilor, analiza situaţiei, evaluarea puterii de negociere, stabilirea obiectivelor,
dezvoltarea strategiei, anticiparea necesităţilor partenerului, exploatarea necesităţilor
partenerului, deschiderea discuţiilor, dialogul, adaptarea obiectivelor, jocuri tactice,
identificarea zonei de interes comun, încheierea negocierii, elaborarea documentelor.
În funcţie de experienţa negociatorilor şi de caracterul acţiunii de negociere, etapele unui
astfel de proces pot fi mai numeroase sau mai puţin numeroase.
Pregătirea negocierii-etapa cea mai importantă în care negociatorii identifică obiectul supus
negocierii, mediul de negociere, interesele şi scopurile părţii pe care o reprezintă şi pe cele
ale părţii adverse.
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A. ETAPE PROCESULUI DE NEGOCIERE

Culegerea
informatiilor

Stabilirea
obiectivelor

Dosarul de
negociere

Evaluarea
partii
adverse

Alegerea
strategiilor

Verificarea
strategiilor

Culegerea de informaţii
Este cea mai importantă activitate, iar ca surse de informaţii pot fi folosite diferite statistici,
studii de caz, studii de specialitate cu referire la domeniul în care are loc negocierea. Dar
aceste surse trebuie folosite cu măsură, o abundenţă de date statistice putând provoca derută
şi dificultăţi în manevrarea datelor. Nu de puţine ori excesul de informaţii statistice deschide
drumul argumentelor părţii advers, care le poate folosi mult mai bine. Alte surse de informaţii
pot fi agenţiile de relaţii publice şi agenţiile de ştiri. Din biblioteci, din bazele de date de pe
internet, din arhive pot fi aflate date importante despre evenimente anterioare similare şi
despre modul de rezolvare a lor.
Acestea sunt sursele de informare oficiale. Avantajul surselor neoficiale constă în faptul că
ele pot furniza date de mare importanţă pentru negociatori, iar dezavantajul este că datele
oferite de astfel de surse nu pot fi verificate decât indirect şi nu pot fi invocate în procesul de
negociere ca nişte informaţii singure, cărora să li se citeze sursele.
Stabilirea obiectivelor
Se are în vedere identificarea şi stabilirea precisă a intereselor şi scopurilor pe care le
urmăreşte partea pe care o reprezintă negociatorii, precum şi identificarea intereselor părţii
adverse. Negociatorii trebuie să aibă în vedere mai mult decât un singur interes pentru partea
pe care o reprezintă, chiar este recomandabil să se stabilească categorii de interese. Acestor
categorii de interese, manifestate de către părţile interesate, li se vor asocia trei categorii de
obiective ce trebuie stabilite în vederea satisfacerii intereselor părţii reprezentate şi în funcţie
de acestea se vor elabora şi strategiile de abordare a discuţiilor:


obiective dezirabile



obiective acceptabile
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obiective efective

Obiective dezirabile reprezintă expresia celor mai bune rezultate care pot fi obţinute în cursul
negocierii şi sunt cele care vor intra de la bun început în discuţiile dintre negociatori. Este
recomandabil ca obiectivele dezirabile să se circumscrie obiectului supus negocierii.
Experienţa arată că nu se pot satisface şi atinge multe obiective dezirabile, pentru fiecare
parte, într-o negociere, în baza cărora să se poată încheia un acord. Trebuie ţinut cont de acest
fapt, pentru că o eventuală insistenţă pe astfel de obiective poate duce la blocarea şi chiar la
eşecul negocierii, ratându-se obiective care ar putea da satisfacţie ambelor părţi.
Obiectivele acceptabile reprezintă expresia intereselor minime, a căror acceptare de către
partea opusă poate duce la încheierea acordului de principiu, a înțelegerii finale pentru a nu
ieşi pierzător într-o negociere, aceste interese trebuie să fie riguros şi precis stabilite de către
fiecare parte şi atent urmărite de către negociatori. Dacă obiectivele considerate acceptabile
de fiecare parte nu se suprapun pe obiective ale celeilalte părţi negocierea are puţine şanse de
a se încheia. Obiectivele acceptabile nu vor fi declarate de la începutul negocierii, dar odată
discutate, nu se va mai reveni asupra lor.
Obiectivele efective desemnează domeniul intereselor care a fost atins şi adjudecat de
negociatori pentru partea interesată pe care o reprezintă. Sunt obiectivele pe care negociatorii
pot în mod real şi efectiv să le atingă. Ceea ce înseamnă că aceste obiective se stabilesc
evaluând şi poziţia, şi interesele părţii adverse. Obiectivele efective sunt în bună măsură
rezultatul momentului în care se consideră a fi oportună înţelegerea de principiu. Domeniul
obiectivelor efective depinde mai mult de capacitatea de negociere şi de forţa argumentelor
pentru susţinerea unor poziţii decât de „distanţa” dintre obiectivele dezirabile şi cele
acceptabile.
Dosarul de negociere
Se întocmeşte în urma sistematizării informaţiilor culese în perioada de pregătire. El trebuie
să cuprindă:


date despre partener



date despre obiectul supus negocierii şi mediul de negociere



mandatul de negociere

Datele despre partener trebuie să permită negociatorilor să construiască argumente pe loc,
chiar în timpul derulării procesului, dar şi să evalueze eventualele oferte făcute, mai ales în
cazul celor care nu erau anticipate. Datele despre partener pot fi multiplicate astfel încât
fiecare membru al echipei de negociatori să le cunoască în egală măsură şi să poată opera la
fel cu ele.
Datele despre obiectul supus negocierii şi despre mediul de negociere - descrierea obiectului
supus negocierii trebuie să fie completă, precisă şi detaliată, pentru a nu fi ratat nici un aspect
care se poate constitui în interes al părţilor. Datele despre mediul de negociere se constituie
ca principala sursă de argumente, mai ales atunci când antecedentele identice pot funcţiona
91

drept criterii de partajare între părţi a obiectului supus negocierii. Echipa care reuşeşte să
producă o descriere cât mai completă a mediului de negociere va avea şansa de a produce şi
cele mai diverse argumente şi tehnici de convingere asupra justeţii intereselor pe care le
urmăreşte.
Mandatul negocierii este documentul confidenţial prin care partea interesată transferă
competenţa de declarare, susţinere şi promovare a intereselor către un negociator sau o echipă
de negociatori. În acest document sunt specificate persoanele care fac parte din echipă, scopul
negocierii, obiectivele dezirabile, obiectivele acceptabile, obiectivele non-negociabile,
limitele spaţiului de negociere, eventual perioada de negociere. Mandatarii pretind ca
obiectivele negocierii să fie cât mai ample, apropiate de limita iniţială a subiectului
negocierii, pe când mandataţii au tendinţa de a cere mandate care îi situează cât mai
aproape de obiectivele efective pe care le presupun. Din acest motiv un bun mandat de
negociere este unul elastic, ce permite negociatorului mai multe posibilităţi de manevră.
Elaborarea mandatelor de negociere

In Romania, in domeniul supus analizei, mandatul este reglementat de capitolul V,
Adoptarea poziţiei de negociere, al HG nr. 115 /2008 privind instituirea sistemului naţional
de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al
instituţiilor Uniunii Europene, publicată în MO nr 112 din data de 12 februarie 2008.
Conform HG nr. 8/2013 Ministerul Afacerilor Externe organizează registrul mandatelor
naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii
Europene
Mandat general, mandat
Mandatul este documentul elaborat și inițiat de ministerul/ministerele cu atribuții în
domeniile pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru
propunerile legislative ale Comisiei Europene, care este obligatoriu trimis spre avizare
Ministerului Afacerilor Externe și este supus aprobarii Primului-ministru. Mandatul conține
poziţia de negociere a României. Lista mandatelor generale este transmisă şi Parlamentului
României, în vederea formulării de propuneri şi observaţii. La solicitarea acestuia, Comitetul
de coordonare va completă lista mandatelor generale.
În cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale
Comisiei Europene ori ale altor iniţiative comunitare au o importanţă majoră sau privesc mai
multe domenii sectoriale, poziţia de negociere a României se adoptă sub formă de "mandat
general". Comitetul de coordonare stabileşte pentru care dintre propunerile legislative ale
Comisiei Europene este necesară adoptarea de mandate generale şi întocmeşte lista acestora.
Mandatul general este adoptat de Guvernul României. Odată adoptat, acesta este promovat la
toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
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Mandatul general adoptat de Guvernul României este transmis, spre informare, Parlamentului
României şi membrilor Parlamentului European aleşi în România.

Pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene care nu necesită adoptarea unui
mandat general poziţia de negociere a României este adoptată de Comitetul de
coordonare. Deciziile Comitetului de coordonare pentru poziţii ale României, altele decât
mandatele generale, sunt incluse în mandatul reprezentanţilor României la reuniunile
structurilor de lucru ale Uniunii Europene.
Elaborarea mandatelor şi a mandatelor generale asupra problematicii relaţiilor externe
Uniunii Europene şi în special a extinderii ori a Politicii externe şi de securitate comune,
inclusiv a Politicii europene de securitate şi apărare, este de competenţa Ministerului
Afacerilor Externe, care lucrează în colaborare cu celelalte ministere, respectiv cu alte
instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale relevante în domeniu.
Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul,
respectiv instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale participantă la reuniunile
Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene în care este dezbătută propunerea
legislativă a Comisiei Europene. Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt
analizate, după caz, de către grupul de lucru constituit în acest scop.
Procesul de consultare
În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv
instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale responsabilă are obligaţia de a
informa şi consulta, după caz, autorităţile locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau
alte organizaţii active în domeniile acoperite de propunerea legislativă a Comisiei Europene.

Elementele mandatului
Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conţin următoarele elemente:
a.
b.
c.
d.
e.

descrierea pe scurt a propunerii de act normativ;
impactul economic, social sau de mediu asupra României;
obiectivele României în raport cu propunerea de act normativ;
limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective;
eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale
Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;
f. lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face
referire propunerea de act comunitar, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar
determina adoptarea acelui act.
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Procedura de aprobare a mandatului

Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, se transmite concomitent ministerelor şi
celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în
domeniu, în funcţie de obiectul mandatului, în vederea formulării unui punct de vedere, care
trebuie transmis cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data susţinerii acestuia. Proiectul de
mandat, inclusiv de mandat general, va fi transmis în mod obligatoriu şi Ministerului
Afacerilor Externe.
După obţinerea punctelor de vedere, iniţiatorul transmite proiectul de mandat, inclusiv de
mandat general, Ministerului Afacerilor Externe, în vederea avizării. După acordarea
avizului, acesta îl va supune aprobării Guvernului sau Comitetului de coordonare, după caz.
În cazul în care poziţia României trebuie stabilită şi adoptată în intervalul dintre două
reuniuni ale Comitetului de coordonare şi nu este necesară adoptarea unui mandat general,
mandatul se consideră adoptat prin avizarea acestuia de către Ministerului Afacerilor Externe
, care informează despre aceasta Comitetul de coordonare.

Soluționarea eventualelor divergențe în elaborarea mandatului

Comitetul de coordonare urmăreşte soluţionarea divergenţelor de abordare dintre instituţiile
participante privind prevederile mandatului general sau poziţia de negociere.
În cazul în care divergenţele nu sunt soluţionate, Comitetul de coordonare formulează
opţiunile de poziţie posibile, care sunt prezentate primului-ministru şi Consiliului pentru
afaceri europene, pentru decizie. În situaţia în care divergenţele privesc aspecte care intră în
competenţa Ministerului Afacerilor Externe, acesta le va prezenta primului-ministru şi
Consiliului pentru afaceri europene.
Prezentarea poziţiei de negociere
Prezentarea poziţiei de negociere este reglementata de capitolul VI al HG nr. 115 /2008
privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea
participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, publicată în MO
nr 112 din data de 12 februarie 2008
Prezentarea poziţiilor de negociere în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene este
susţinută de ministrul responsabil pentru domeniul respectiv sau, în situaţii excepţionale, de
secretarul de stat delegat de către acesta, pe baza mandatului aprobat.
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Prezentarea poziţiilor de negociere în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului
Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene revine ministerelor şi celorlalte instituţii de
specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu şi
Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, prin reprezentanţii care
participă la reuniuni.
La reuniunile Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor şi ale grupurilor de lucru ale
Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene participă reprezentanţi desemnaţi de
ministere, respectiv alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu
responsabilităţi în domeniu şi/sau din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă
Uniunea Europeană.
Mandatele generale adoptate de Guvern, respectiv mandatele adoptate de Comitetul de
coordonare sunt transmise imediat Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană de către Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerele sau celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale responsabile pot trimite
Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană instrucţiuni de detaliere
a mandatelor, respectiv a mandatelor generale.
Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau reprezentantul
permanent adjunct poate suspenda susţinerea poziţiilor comunicate reprezentanţilor
desemnaţi de către ministere, respectiv alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice
centrale cu responsabilităţi în domeniu şi din cadrul Reprezentanţei permanente a României
pe lângă Uniunea Europeană. Suspendarea poate fi făcută doar în urma prezentării motivelor
care stau la baza acesteia către conducerea ministerului de linie responsabil şi a Ministerului
Afacerilor Externe.
Instrucţiunile elaborate de către Comitetul de coordonare pentru participarea delegaţiilor
României la reuniunile COREPER sunt transmise de către centrala Ministerului Afacerilor
Externe Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
Informații privind rezultatul discuțiilor
Rapoartele participării la reuniunile comitetelor şi ale grupurilor de lucru din cadrul
Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene se redactează în termen de cel mult
două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit Ministerului Afacerilor Externe.
Rapoartele participării la reuniunile COREPER sunt redactate şi transmise de către
Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană tuturor ministerelor şi
celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate.
Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către
ministerele participante şi se prezintă spre aprobare primului-ministru, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data desfăşurării acestora. După aprobare, acestea se transmit Ministerului
Afacerilor Externe, care le transmite aceste rapoarte şi Parlamentului României. În situaţiile
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în care tematica reuniunilor se circumscrie competenţelor Ministerului Afacerilor Externe,
acesta va transmite rapoartele aprobate, Parlamentului României.
Raportul participării la Consiliul European se redactează de către Reprezentanţa permanentă
a României pe lângă Uniunea Europeană şi se prezintă Preşedintelui României şi primuluiministru. Ministerului Afacerilor Externe transmite acest document, spre informare, şi
Parlamentului României.

Evaluarea părţii adverse
Reprezintă un aspect important care nu trebuie scăpat din vedere de negociatori. Odată
identificat obiectul supus negocierii, se pot emite ipoteze cu privire la interesele pe care le va
formula şi le va urmări cu cea mai mare probabilitate partea adversă. Este de dorit ca
ipotezele să fie verificate, dacă există această posibilitate. În acelaşi timp, trebuie să i se
acorde părţii adverse manifestarea de interese în legătură cu obiectul supus negocierii
pentru că în cazul în care nu se acordă această prezumţie de interes, există riscul ca
negociatorii să aloce prea mult timp şi prea multă energie pentru a se pregăti sau pentru a
opune rezistenţă la anumite aspecte care nu prezintă interes prea mare pentru cealaltă parte.
Evaluarea capacităţii de negociere a părţii adverse este şi ea importantă în economia
elaborării planului de negociere şi în stabilirea tacticilor de negociere.
Alegerea strategiilor
Nu există formule strategice care garantează succesul unei negocieri. Fiecare astfel de
proces are propria strategie, care se stabileşte în funcţie de tipul de negociere, de interesul
manifestat de părţi, de mediul de negociere etc.
Cu toate acestea, strategiile pot fi analizate şi particularizate în funcţie de ierarhia şi ordinea
în care se ordonează obiectivele de atins, în funcţie de interesele de etapă. Informaţiile pe
care le are fiecare negociator despre ierarhia şi ordinea intereselor şi obiectivelor celeilalte
părţi devin foarte importante, putând conduce chiar la influenţarea stilului de negociere
adoptat. Strategia aleasă nu reprezintă altceva decât scenariul, planul cel mai general de
acţiune, după care îşi propune negociatorul să desfăşoare şi să prezinte argumentele proprii,
pentru a câştiga poziţii care să îl apropie de scopul final. în acest scenariu el pune în
practică tactici, tehnici şi procedee de negociere diferite, adaptate strategiei sau situaţiilor
concrete create în timpul procesului.
Toate tacticile folosite în procesul de negociere au scopul de a câştiga concesii, ca noi paşi în
direcţia obiectivului final. Obţinerea de concesii reprezintă de fapt o apropiere de obiectivele
pe care le are de atins echipa de negociatori şi o apropiere de momentul înţelegerii de
principiu. În unele împrejurări e nevoie ca negociatorii să-şi expună punctele slabe, să
arate că sunt sau pot fi vulnerabili, pentru a-şi manifesta latura firească, omenească.
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E bine ca negocierea să fie marcată de maximum de flexibilitate şi de dorinţa de a valorifica,
strategic, sinceritatea proprie. Capacitatea de a minţi tenace şi de a refuza cu cerbicie
propunerile părţii adverse nu reprezintă semnele celei mai bune vocaţii de negociator.
Sinceritatea poate fi, în anumite situaţii, factorul de eficienţă şi vectorul succesului unei
negocieri. A nu ceda niciodată înseamnă, în fond, a nu negocia nimic. Dacă cineva nu este
convins că o negociere este posibila, că există suficiente raţiuni care o fac posibilă, atunci nu
se mai angajează în negociere.

Verificarea strategiei de negociere
Odată planul elaborat, el trebuie supus verificării prin discutarea lui de către membrii echipei
şi de către partea interesată, partea care mandatează echipa de negociatori. Această acţiune
vizează câştigarea unui sprijin cât mai larg şi mai eficient, prin confruntarea cu mai multe
puncte de vedere, pentru realizarea obiectivelor stabilite în mandat şi integrarea fiecărui
membru al echipei într-un plan de gândire colectivă.
Este recomandabil, cel puţin în cazul unor echipe mai puţin experimentate sau în cazul unor
negocieri ce se anunţă a fi dificile, să se procedeze la o simulare a strategiei de negociere. Cu
această ocazie se va armoniza lucrul în echipă şi se vor verifica temeiurile şi forţa unor
argumente. O modalitate de simulare ar fi aceea în care liderul echipei îi verifică pe ceilalţi
membrii în exerciţiul rolului lor. Mai eficientă este însă modalitatea de a exersa efectiv
negocierea cu o altă echipă de antrenament, care se pliază pe interesele părţii adverse.
B. MODELUL LOGIC
Negocierea este un act de prea mare răspundere, semnificație şi consecinţe ca vreuna din părţi
să intre în acest proces fără o pregătire prealabilă. Pregătirea pentru negociere constă din
elaborarea unui model, a unei schiţe, a unui plan de acţiune. Modelul este o anticipare mintala
a ceea e se va întâmpla în realitate, o repetiţie generala înainte de intrarea în scena. Modelul
logic este instrumentul secular cu care au fost pregătite negocierile. Spre exemplu, înainte ca
Machiavelli să se îndrepte spre regele Franţei, Consiliul Florenţei dezbătea obiectivele
negocierii, mijloacele de a-l convinge pe rege, limitele de acţiune ale negociantului. Se
redactau apoi două documente: unul oficial către partener, constituind actul de bază al
misiunii, deplinele puteri şi enunţarea „ordinii de zi", şi altul către ambasador, descriindu-i
mandatul. Dezbaterile forului de conducere, instrucţiunile orale, mandatul scris, liniile de
documentare şi meditaţia pe care o făcea călărind în zilele lungi de drum constituiau modelul
logic al negocierii lui Machiavelli.
Pentru cei ce se îndoiește de importanţa modelelor în negocieri este util să se amintească că
modelul nu este decât un alt nume contemporan pentru raționamentul pe care omul îl face
înaintea oricărei acţiuni, numai că în zilele noastre s-au definit cerinţele complete şi clare ale
unui asemenea raţionament. Modelul trebuie să aibă corespondenţe cu ceea ce se va petrece
în realitate şi, întrucât aceasta nu se poate şti cu siguranţă, să prevadă mişcările oponentului şi
sa pregătească eventualele răspunsuri.
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Înainte de a intra într-o şedinţă banala de lucru, un funcţionar schiţează model logic al
şedinţei, gândindu-se dacă va fi cazul să intervină şi cu ce anume. Iată de ce modelele sunt
indispensabile şi prima lor treaptă este modelul logic, verbal sau scris. Un model logic trebuie
să cuprindă, primul rând, descrierea obiectivelor. Obiectivele sunt elementele ce trebuie să
figureze drept interese satisfăcute în actul sau acordul final al negocierii.
Este posibil ca în cursul negocierii sa se realizeze sentimentul impasului şi crizei. Toate
argumentele şi propunerile au fost consumate. Negocierea trebuie sa fie în stare sa depășească
astfel de momente prin reînnoirea premiselor, reformularea obiectivelor, înviorarea
discuțiilor. Una dintre ipotezele fundamentale ale modelului logic de negociere este ca pentru
fiecare situație exista în general mai multe soluții. Nu exista problema internațională pentru
care nu exista una sau mai multe soluții raționale, echitabile, acceptabile. Negociatorii au
sarcina sa le identifice şi sa se oprească la cea care prezintă maximul de avantaje pentru toți.
In foarte multe cazuri, în care impasul este de durata, conflictul vechi şi dificultățile cronice,
partenerii dau semne de oboseala şi neîncredere în capacitatea de a găsi soluții.
Documentarea este o parte integrata a modelului logic. In realitate fiecare negociere trebuie
sa fie acompaniata de mai multe dosare: politic, istoric, juridic, economic şi psihologic. Este
foarte importanta documentarea asupra negocierilor de același gen, studiul precedentelor şi al
soluțiilor adoptate. Dată fiind însemnătatea vitala a unor negocieri, multe tari își formează
negociatorii timp de decenii. Perioadele de munca diplomatica alternează cu stagii în
universități. Marile regiuni geografice (Africa, Asia, America Latina,Europa) dezarmarea,
regiunile cu probleme acute (Orientul Mijlociu) constituie subiecte de specializare şi
documentare. Modelul logic şi complexitatea lui arata de ce diletantismul este eliminat astăzi
din negociere. Documentarea de fond se prelungește prin informarea actuala. Modelul logic
trebuie ținut la zi. Datele se schimba foarte repede. Un model perfect conceput risca sa devina
anacronic şi inoperant pentru faptul ca nu şi-a modificat parametrii corespunzător cursului
evenimentelor. In conduita oponentului intervin schimbări; ele trebuie percepute şi explicate,
introduse în modelul logic. O buna informare asigura pregătirea din timp a pozițiilor, ajuta
previziunea. Informarea are şi alta funcție: verifica conformitatea modelului logic cu
realitatea. Orice model trebuie confruntat tot timpul pentru a fi valabil cu cazuri particulare,
prin ceea ce am putea numi testare.
Nici o negociere nu se duce izolat de alte evenimente, dar mai ales nu se desfășoară intr-un
vacuum, ci intr-un cadru care ii conferă o anumită semnificație. De pildă o manifestare
sportiva este luată drept punctul de plecare al unor negocieri şi relaţii de mare însemnătate.
Modelul logic trebuie sa fixeze valoarea negocierilor în totalitate, sa creeze o conștiință
corectă a ponderii ei în ansamblul negocierilor în curs. In același timp, o negociere nu încheie
în mod definitiv şi istoric o problema. Ce lasă ea pentru viitor? Cum va citata peste un sfert
de secol, intervalele după care se judeca valoarea marilor acorduri? Uneori intre succesul
imediat şi valoarea de durată a unui acord există o contradicţie. Modelul logic bun nu face
concesii imediatului şi acordă prioritate absoluta stabilității soluției şi gradelor ei de
dezvoltare.
Istoria diplomației atesta perioade de înflorire a modelului logic. Am putea vorbi de
genialitatea unor scheme şi soluții. Talleyard optimizează poziția tării sale în condițiile cele
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mai nefavorabile. Alți negociatori uimesc prin ingeniozitatea creata de modelul lor logic.
Condițiile în care se desfășurau negocierile influențau mult elaborarea acestuia. Autoritatea
politica dădea prin mandat osatura unui model, lăsând negociatorului libertatea de a ii da
consistenta, în funcție de împrejurări. Comunicațiile erau încete şi greoaie, ceea ce îngăduia
negociatorilor sa procedeze în tihna. Lumea se schimba încet şi nu interveneau factori de
natura a dezmembra un model în total.
Exista un declin al modelului logic în lumea contemporana în raport cu perioada anterioara.
Nu este desigur o slăbire a gândirii umane, capabila sa exploreze subiecte tot atât de
complicate şi de absconse ca relațiile umane. Sunt însa factori care fac ca acest fenomen sa se
petreacă totuși. Vom începe cu analizarea factorilor exteriori.
In primul rând comunicațiile fiind rapide şi, putem spune, comunicarea instantanee, nu se mai
simte nevoia elaborării detaliate a unui plan prealabil. Negociatorul este considerat ca fiind
practic în anticamera factorului de decizie, guvern, parlament sau sef de stat, raportând ceea
ce s-a întâmplat şi urmând pe loc instrucțiunile corespunzătoare. Exista desigur mandate,
puncte de vedere, documentari intense, dar comunicarea instantanee a adus cu sine stilul adhoc, prejudiciabil modelului coerent şi închegat.
Centralizarea universala a deciziilor face ca negociatorul sa ignore de cele mai multe ori
elemente esențiale ale modelului logic, cum sunt: obiectivele minimale (pe care le afla în
ultima clipa) decizia asupra pașilor de urmat şi în sfârșit, date asupra altor mișcări
diplomatice întreprinse de partea care le aparține.
In sfârșit, una din dificultăți rezida în întreținerea modelului logic ca o sinteza adecvata
evenimentelor ce au loc pe plan general, realizabila la centru, dar greu de realizat de o
delegaţie în deplasare.
In parte factorii externi sunt obiectivi şi schimba sub ochii noștri modul de a întreține relațiile
şi de a duce negocieri.
Modelul logic suferă însa şi din rațiuni interne. Este foarte greu de a prinde în scris sau
vorbit, prin limbaj, oricât de nuanțată ar fi gândirea, totalitatea elementelor de care trebuie sa
se tina seama. Strategiile ar lua un volum întreg daca ar fi scrise amănunțit. Sa presupunem ca
acest lucru se realizează; cum se introduce intr-un volum bine alcătuit şi finalizat schimbarea
zilnica a parametrilor noi, care face caduce capitole întregi?
Slăbirea modelelor logice este un fapt îngrijorător. Intuiție, experiențe, simt special sunt alte
nume date improvizației. Ajungem la o situație paradoxala: în fata creșterii complexității
problemelor de rezolvat, finețea, acuratețea şi soliditatea instrumentelor sunt amenințate.
Modelul logic a fost şi va fi folosit. El trebuie ferit de primejdiile unei lumi grăbite prin
respectarea factorului de studiu şi de competenta prin care se asigura negocierea.
In istorie este mai greu sa separi factorii subiectivi de cei obiectivi. Eșecul unei operațiuni
tehnice poate fi imputat oricând tehnicienilor. Eșecul unei negocieri nu poate fi pus cu
certitudine pe seama unei părți, a amândurora, a părților terțe care s-au amestecat, a
persoanelor care au dus negocierea sau pe seama nematurizării condițiilor. In continuare, în
cooperarea umana vor exista dificultăți de fond şi de substanța, cu caracter subiectiv şi
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obiectiv. Vor exista şi obstacole mai simple, ținând de modicitatea instrumentului de
intervenție, ignorarea regulilor, a tehnicii, folosirea unor instrumente primitive. Iată de ce
perfectarea modelelor, care este o sarcina atât de teoretica (cunoașterea mecanismului
negocierilor) cat şi practica (mai buna pregătire pentru a duce la bun sfârșit o negociere), are
o semnificație mult mai larga.
Perfectarea modelelor va avea ca efect diminuarea cazurilor în care eșecurile sunt cauzate de
folosirea unui instrumentar inadecvat. Exista mult mai multe ocazii pierdute pentru înțelegeri
şi acorduri în viața internaționala ce pot fi atribuite necunoașterii tehnicii negocierilor.
Limitele modelului logic nu au descurajat părțile negociatoare. S-a apelat pentru a-l completa
la un alt model, neașteptat de simplu, jocul de simulare.
C. SIMULAREA
In fata surprizelor pe care le poate ridica o negociere şi a dificultății de a o studia dinainte, s-a
recurs la ceea ce militarii numesc “manevre”. Importanta manevrelor este extrem de mare
pentru pregătirea unei armate şi esența lor sta în simularea în condiții cat mai apropiate de
cele din realitate (teren, localități, obstacole, dificultăți etc.) ale eventualei batalii.
Jocurile de simulare au fost introduse după cel de-al doilea război mondial în domeniul
politic şi diplomatic. Ele s-au desfășurat la început în scop formativ şi educațional: elevii
unor scoli generale şi studenții în științe politice erau puși sa reproducă sesiuni ale
organismelor internaționale. Astfel, numeroase colegii au organizat anual o Adunare generala
a ONU, simulata de studenții din colegiu, care primeau rolurile de șefi de delegații, membri ai
delegațiilor sau personal tehnic cu mult înainte de desfășurarea “sesiunii”. Timp de luni de
zile, ei intrau în roluri, se documentau asupra tarii pe care o reprezintă şi asupra pozițiilor
luate de reprezentanții ei, asupra stilului lor şi a principalelor poziții pe care le susțin. Atât de
mare era grija pentru o documentare adecvata, încât diplomați în funcție ai tarilor respective
erau invitați de către colegiu sa funcționeze drept consilieri ai studenților ce le jucau rolul.
Caracterul instructiv şi valoarea pedagogica a metodei sunt evidente şi nu necesita
comentarii. Elementul nou a fost descoperit de către negociatori a rolului investigator al
acestui joc de simulare. In felul acesta s-a organizat “mimarea” viitoarelor negocieri de către
şi pentru specialiști.
Sesiunea simulata a unei negocieri constituie un model. Nu se poate afirma ca este superior
celui logic, pe care de altfel nu-l poate substitui, dar îl poate completa. Jocul de simulare are
calitatea de a fi viu, interesant, sugestiv şi euristic.
Cum decurge construirea unui asemenea model.
Organizatorii sunt de obicei institutele de cercetări în domeniul diplomației şi științelor
politice. Modelul se realizează pentru uzul Ministerului de Externe. Sunt cooptați în joc
numeroși membri ai viitoarei echipe reale de negocieri, iar alții sunt antrenați în rolul de
observatori.
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Sunt distribuite rolurile, recomandându-se ca fiecare din preoponenti sa se apropie cat mai
mult cu putința de interesele, mentalitatea şi stilul celui personificat, după principiul “Ce ai
face daca ai fi în locul lui?” Negocierea începe, având reprezentanți ai presei, care cer
interviuri, se dau telefoane de instrucțiuni etc. O singura şi mare diferența exista fata de
jocurile de simulare educaționale. In jocurile politice şi diplomatice exista o echipa de
control, care dirijează jocul, notând observații şi adunând datele pentru concluzii.
Jocul decurge bine când oponenții imaginează propuneri şi situații noi care ar fi scăpat
analizei logice obișnuite sau când partenerii lor găsesc răspunsuri inventive.
Logica acestei tehnici consta în adunarea în modelul simulat a unui număr suficient de mare
de elemente din corespondentul sau real, încât observarea lor sa dezvăluie comportamentul
sistemului real. Pe drept cuvânt se subliniază ca aceasta metoda deschide drumul
experimentului intr-un domeniu din care el era absent.
Echipa de control are misiunea de a desfășura un experiment: schimba datele problemei,
oprește, ia totul de la capăt, elimina şi suspenda parteneri, ii pune în fata unor situații
neașteptate. Echipa de control trimite de pilda o “telegrama” uneia din parți, anunțând-o în
plina ședința despre un eveniment neprevăzut.
Cercetătorii sunt în special interesați de dezvoltările viitoare ale evenimentelor. Daca
prezentul şi trecutul sunt de un interes limitat pentru simulare, viitorul invita la asemenea
explorări şi astfel metoda are un puternic caracter prospectiv. Studiile simulative s-au
desfășurat cu precădere în domeniul dezarmării ai al marilor probleme internaționale, al
conflictelor deschise şi al negocierilor pentru reglementarea lor.
Echipa de control, pe baza fiselor de observații, întocmește un raport final, scoțând în relief
factorii puși în valoare de jocul de simulare.
Observațiile fiind foarte detaliate, comentariile, întrebările şi variantele foarte numeroase, s-a
recurs şi la alte doua categorii de simulări: pe calculator şi om-calculator.
Intervenția mașinii în jocurile de simulare aduce cu sine capacitatea prelucrării imediate a
unui imens număr de date. Ea redactează, în același timp cu desfășurarea jocului, raportul
echipei de control mult mai detaliat şi mai precis, permițând specialiștilor sa se concentreze
asupra comentariului final.
Folosirea de mai multa vreme a computerelor în simularea conflictelor a făcut ca apariția lor
în negocieri sa nu fie o surpriza atât de mare.
Computerele au capacitatea de a sprijini simularea unui proces de negociere, prin modelul
matematic existent fara de care programarea nu s-ar putea face. Ele au indicat o direcție de
cercetare spre care oricum ar fi evoluat modelul logic: construirea de modelele matematice.
Împreuna cu modelele cibernetice, acestea şi-au câștigat o poziție indiscutabila în economie.
Simularea fenomenelor politice este la început. Criticii spun ca reproducerea în laborator a
unor situații politice, prin modificarea scării evenimentelor şi travestirea personajelor, poate
sa introducă atâția factori de alterare, încât rezultatul sa nu aibă nici o relevanta pentru
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aplicații. Verificarea ipotezelor ne aduce din nou obligatoriu la sursele istorice şi
contemporane şi astfel ne aflam iar în făgașul clasic.

D. ALTE METODE DE NEGOCIERE
Dezbaterea intensă a ultimelor decenii ale secolului :trecut izvorâta din incapacitatea
metodelor utilizate în negocierile clasice de a trata şi căuta soluţii la problemele şi conflictele
care prezentau caracteristici noi a pus în evidenţă câteva concepte din masa de idei a
literaturii şi practicii existente. Conceptele de interes şi valoare au fost preeminente în
dezbaterea care a condus la ceea ce numim şcoala integrativă sau inovativă.
Valoarea a fost văzută de Burton ca elementul indispensabil alungat de şcoala analitică ce a
dominat negocierile clasice. El a pornit de la convingerea că tipul de conflicte ca în cazul
Orientului Mijlociu este nerezolvabil cu metodele existente. In aceeaşi situaţie se găsesc toate
conflictele perene în care se ciocnesc valori şi convingeri ireductibile, credinţe
netranzacţionabile, identităţi ce nu sunt susceptibile de compromis. Ideea sa a fost de a dubla
negocierile oficiale prin negocieri în care negociatorii trebuie să găsească un climat de
sinceritate, eliberat de rigiditatea pozițiilor părţilor, ce poate conduce la înțelegerea celuilalt şi
la descoperirea unui teren comun. Meritele acestor negocieri paralele constau în:
1. Angajarea unor opinii care să reprezinte actorul neinvitat la negocierile oficiale, în speță
societatea civilă şi cea academică, pe care evoluţia gândirii politice contemporane le
considera de fapt actori în viaţa internaţională;
2. Dizolvarea situaţiei de ostilitate şi a statutului de dușmani al părţilor prin înțelegerea
valorilor care conduc gândirea şi comportamentul celuilalt;
3. Reducerea stării de emotivitate crescuta şi facilitarea dialogului;
4. Posibila apariţie a unor idei noi care sa fie transmise în negocierile oficiale;
5. Definirea unei arii comune de interese, susceptibile de a restabili încrederea şi clădirea pe
baza acestor interese a unei posibile soluții.
Nu poate fi negat faptul că această metoda poate fi utilă şi eficientă. Negocierile de la Oslo
privind conflictul israeliano-palestinian sunt un exemplu elocvent.
In alte situaţii însă, metoda nu a fost productivă. Burton a încercat-o în situaţia din Cipru,
organizând mai multe reuniuni de acest fel, care însă nu au scos din impas confruntarea dintre
cele două comunităţi.
Neajunsurile acestei metode ar putea proveni din următoarele considerente:
1. Negocierile sale preiau agenda negocierilor oficiale. Se discută aceleaşi probleme, intr-un
alt stil şi limbaj;
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2. Participanţii sunt aleşi de preferință din eşalonul doi al delegațiilor oficiale, mai tineri şi
mai receptivi, la care se adaugă prezenţa neguvernamentala variată: experţi, reprezentanți ai
unor organisme internaționale, ONG-uri.
3. Obiectivul negocierilor este imprecis, concentrat pe crearea de atmosferă psihologică
(restructurarea conflictului nu e totuna cu restructurarea suspiciunii şi urii) şi nu pe găsirea de
soluţii.
4. Deşi a invocat deseori interesele, Burton promovează „valoarea" pentru a schimba
percepția subiectivă în privinţa diferenţelor dintre interese. Dar acestea, indiferent cum le
percepem, sunt ancorate adânc în datele reale ale unui litigiu.
Înainte de a încerca să folosim toate elementele pozitive pe care le conţine şcoala inovativă,
trebuie să restabilim locul atribuit conceptului de interes. Dacă aşa cum teoria conflictelor
consideră că ele sunt “ciocniri de interese în forme violente", atunci şi în negocierile menite
să găsească soluţii paşnice interesele sunt primul obiect al analizei şi preocupărilor.
Oricâtă preferință am da, ca în şcoala inovativă de pilda “structurii cognitive" a celor angajați
în negocieri, tot la interese ajungem dacă ținem seama de scopul lor “constitutiv în
cunoaştere" despre care vorbește Habermas.
Din păcate, interesele nu au fost examinate teoretic pe măsura importantei lor. Spre deosebire
de factorul putere care stă la baza doctrinei „balanţei de putere", interesele aşteaptă încă să fie
subiectul unei „balanţe de interese". Iată câteva idei care ar putea face „balanţa de interese" să
joace acelaşi roi în viața internațională, unde „balanţa puterii" a influenţat atât de mult
diplomaţia, negocierile şi politica mondială:
1. Interesul este un concept fundamental în științele omului: psihologie (unde stă la baza
motivaţiei), economie, sociologie, tema cunoașterii şi teoria deciziei (unde se află la rădăcina
formulării obiectivelor), teoria nevoilor fundamentale umane (traductibile în interese).
In timp ce puterea ţine de categoria mijloacelor din strategii, interesul aparține familiei de
concepte care explică comportamentul.
2. Conceptul este folosit abuziv în doctrinele puterii: „interesul de stat", „interese speciale"
(în geopolitică şi în declanșarea ostilităților), „interese naționale" (în politică) pentru
justificarea masurilor extreme.
3. Interesele sunt măsurabile, gradabile şi comparabile prin utilitățile care li se asociază.
4. Interesele sunt tranzacționabile (în schimburi şi comerț)
5. Ele sunt sursă de conflicte în cazul în care nu pot fi satisfăcute pe căi paşnice (interesul a
două entități de a dispune sau de a controla unul şi acelaşi bun, teritoriu sau resursă).
6. Interesele conflictuale sunt susceptibile de o soluție care are două faze:
a) găsirea unui interes comun, căruia i se subsumează interesele particulare
b) supunerea acestor interese unui proces tranzacțional
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7. Procesul de echilibrare a două seturi de interese particulare sub semnul unui interes comun
constituie o balanța de interese.
Cum a funcționat balanța de interese în cazul conferinței dreptului marii? Interesul comun a
fost elaborarea unui regim nou al marii, cel vechi fiind aproape unanim considerat depășit şi
nesatisfăcător. Interesele particulare au constat în extinderea marii teritoriale, definirea
zonelor economice exclusive, accesul tuturor la resursele oceanului, drepturi speciale pentru
statele insulare, cai de acces pentru tarile fara ieșire la mare etc. Balanța s-a realizat prin
formula finala ale cărei prevederi satisfăceau anumite interese producând obiecţii şi
nemulţumiri, care dacă ar fi fost considerate una câte una ar fi împiedicat un acord, însă
prezentate în pachete mici sau în generalitatea lor erau acceptabile. Regula de aur a balanţei a
fost: avantajele oricărei poziţii singulare a uneia dintre părţi au fost mai mici pentru ea decât
acelea obținute prin acceptarea ansamblului. E un principiu compensator: ceea ce sacrifici e
mai puțin important decât ceea ce obţii.
Ideile despre balanța de interese se pot transpune în cazul unei negocieri în felul următor:
1. Asigurarea unui loc primordial al intereselor în analiza situației, în cunoaşterea poziţiei
proprii sau înțelegerea poziţiei altor părţi în limbajul conceptual folosit şi în ghidarea
negocierilor;
2. Construirea graduală a soluţie sub forma interesului comun, umbrela atotcuprinzătoare a
intereselor diverse ce trebuie reconciliate sau armonizate, tranzacţionate sau echilibrate;
3. Transformarea intereselor în formulă finală în proiecte comune, apte să le satisfacă şi
realizeze, creând intre părţi o interacţiune durabilă, ce se poate consolida prin instituţii şi
acorduri juridice;
4. Prioritatea formulelor integrative şi neocolirea lor chiar în cazurile în care obiectul
negocierii este separarea politică (independenţă sau autonomie);
5. In cazul în care negocierea principală nu este un cadru potrivit din cauza rigidităţii
pozițiilor şi rezistenţei la orice formă de colaborare, crearea unei negocieri paralele, metoda 3
discretă şi informală;
6. Când negocierile oficiale sunt în impas cronic (discontinuităţi pe termene lungi, cu reluări
formale sub presiunea internaționala) sau privesc teme nesoluţionabile (conflictele identitare,
conflictele prelungite) în care litigiul a dus la o polarizare totală în care referirea la un interes
comun a devenit imposibila se recomandă:
a) suspendarea negocierilor sau continuarea lor simbolică;
b) deschiderea unei noi negocieri cu o agendă diferită, consacrată exclusiv intereselor
practice, cu participanţi din sfera acestor interese, întreprinzători şi experţi, specialiști
în proiecte.
Deschiderea unei noi negocieri poate părea pentru mulți șocanta şi paradoxala. E o expresie
radicala a metodei anterioare de care se deosebește prin faptul ca renunța la dezbaterea
litigiului şi deschide o negociere pe un alt plan.
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Obiectivul metodei în care se lansează o nouă negociere nu se mulţumeşte cu scopul
inițiativei lui Burton de a îmbunătăți contextul negocierii aflate în impas, ci creează pe alt
plan un context nou în care litigiul inițial să devină irelevant. Întrebarea dacă aceasta metodă
a fost practicată vreodată are un răspuns imediat: este soluţia practicată neexplicit în
procesul de integrare europeană. Dosarul istoric al apartenentei Alsaciei şi Lorenei Ia
Franţa şi Germania a fost închis prin deschiderea unei negocieri pentru o soluţie integrativă a
interesului comun în jurul unor proiecte străine de litigiu, ca şi de orice valori sau subiecte
confruntaţionale (identitate, teritoriu, limbă credinţe, doctrine etc.) dar creatoare de
interacţiune socială şi economică (la început în domeniile cărbunelui şi oţelului).
Lecţiile Europei nu au fost digerate pe tot cuprinsul Europei. In sud-estul european (zona
Balcanilor) au existat negocieri organizate sub egida internaționala (SUA, UE) şi medieri în
care abordarea integrativa a dispărut, interese comune nu au fost discutate, negociatorii
nedepășind tema separării parților (entităților politice sau armatelor aflate în conflict), sub
semnul masurilor imediate, străine de orice soluție amiabila. Precaritatea situației şi primejdia
resuscitării sau reizbucnirii unor conflicte se datorează nu numai lipsei de viziune a
oamenilor politici, ci şi faptului ca negociatorii au găsit în geanta lor de unelte doar metode
învechite şi inadecvate.
E. METODE CONCEPTUALE
Spre deosebire de modelele matematice, modelele conceptuale nu sunt bazate pe o teorie
abstractă. Ele construiesc pentru negociere structura, cu ajutorul conceptelor, folosind
un limbaj împrumutat din diverse teorii sociale şi umane. Autorul unui astfel de
model scris în limbaj natural se va distinge prin preferință pentru un anumit concept,
pe care îl considera cheia de bolta a construcției sale. Şi cum teoria relațiilor
internaționale ce influențează cel mai mult diplomația, negocierile, conflictele
beneficiază de aportul mai multor științe (drept, economie, istorie, sociologie,
psihologie, științe comportamentale) acest concept cheie va putea fi atribuit unor
preocupări specifice şi disciplinare.
Negociatorul cu o formație de drept internațional va avea o preferința pentru
conceptele de echitate, justiție, principii şi instituții; cel cu studii economice se va
ocupa de interese şi de utilități; istoricul va împinge la loc principal rolul
personalităților în contextul epocii, sociologul va insista pe context, psihologul pe
elementele raționale şi iraționale, pe atmosfera emoționala ca şi pe motivații, în sfârșit
cel cu formație behaviorista va face mult apel la mobilul adânc înrădăcinat în om şi
grupuri, ce alternează intre cooperare generoasa şi egoism agresiv.
Se poate observa ca mulți autori au o impresionanta experiența de cercetare şi
comparare de cazuri, dar putini au făcut parte dintr-o echipa de negocieri, intr-o
situație vie. Akashi, fost reprezentant al Secretariatului General ONU în situații de
criza în Balcani şi Asia de Sud Est, a înființat în Japonia un Centru de studii pentru
rezolvarea conflictelor, insistând sa aibă colaboratori cu experiența diplomatica şi
pregătire teoretica.
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Sa trecem în revista câteva din încercările teoretice privind negocierile, care în
ultimele decenii au atras atenția cel mai mult. Interesul lor a constat în baza ce o
furnizau pentru recomandări practice pentru negocieri şi în recurgerea la cele mai
valoroase cunoștințe şi trăsături care le-ar fi folositoare.
In perspectiva sociologică a lui Bartos se află pe primul plan echitatea, principiu
bazat pe propensiunea umană pentru justiție. In această lumină, reciprocitatea şi
echilibrul completează armonios ideea de echitate. In cadrul sfaturilor practice
figurează atenţia dată bazei minimale şi deschiderii intr-un proces de concesii reciproce.
In perspectiva psihologică a lui Spector contează personalitățile antrenate în negocieri
cu nevoile, valorile şi percepțiile lor. De unde recomandările pentru modificarea
valorilor şi importanta capacității de percepție a negociatorilor.
Dacă luăm științele politice ca platformă iniţială, conform lui Zartman, vom privi
negocierile ca pe un proces de decizie. Importantă este formula şi detaliile ei,
construirea rațională a acordului, dar elaborarea formulei nu e concepută ca o convergentă,
ci ca o strategie.
După Druckman, negocierile sunt probleme de frontiera la întâlnirea a două
procese, unul intern şi altul extern. Intr-adevăr, un diplomat spunea ca şi-a petrecut
9/10 din timp cu cei de partea sa, echipa şi instituții naționale. De unde importanta
dată lobby-ului. Nu intră în joc doar expectanța oponentului, ce trebuie cunoscută şi
urmărită, dar şi expectanța propriei părți.
Alt unghi este acela al negocierii ca proces de învățare, adoptat de Cross. Incertitudinea se
reduce pe măsura învățării reciproce a strategiilor în joc şi a ajustării continue. Atenția
trebuie acordată ritmului de modificare al așteptărilor.
Din aceste concepte de bază se construiesc scheme pentru fazele esențiale ale
negocierii, cum ar fi aceea a formulei. Iată câteva elemente mai detaliate, folosind
concepte din linia a doua.
Elaborarea ei depinde, după Zartman, de:
1. Percepţii împărtășite sau de definirea comuna a problematicii negocierilor, ceea ce
conduce la stabilirea termenilor tranzacției, cu preocuparea de a omite sau amâna
termenele considerate nenegociabile din listele ambilor parteneri;
2. Structura cognitiva a termenilor de referință a soluției, organizarea lor în vederea
construirii unui pachet coerent;
3. Elementul de justiție, cu câteva interpretări: a) substantiva: fiecare parte alege criteriile
care îi susțin cauza; b) procedurală, privind cântărirea şi împărțirea cantitativa a mizelor;
c) echitabila distribuire după caracteristicile fiecărei parți; d) justiție compensatorie, ca
grija pentru cei dezavantajați; e) substractiva, privind micșorarea posesiunilor unor
părți. Observăm ca din nou apare, ca în toate modelele cantitative sau logice, tema
sensibila şi ambiguă a echităţii.
Ce proprietăți pot fi atribuite formulei la care lucrează negociatorul în vederea unui
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acord final? Formulei i se cere relevanta sa fie la subiect; comprehensivitate, acoperind
cat mai multe teme cu putința; flexibilitate, lăsând loc la îmbunătățiri şi schimbări, fără săşi piardă integritatea numită şi coerenta ținând elementele ei intr-un tot; echilibru, în
sens de evitare a pretențiilor extreme, nici prea favorabila, nici prea generoasă; şi, în
sfârșit. sa fie neînlocuibila deci cat mai putina competiție cu alte formule. Nu este greu
de văzut că lista cerințelor formulei se transfera cu ușurință la cerințele calităților de care
negociatorul trebuie să dea dovadă în activitatea sa.
Nu poate fi omis aportul pe care îl aduce în dezbaterea conceptuală viziunea negocierii
ca proces de învăţare. Un autor aparținând acestei scoli dă următoarea detaliere a
procesului de învăţaînvăţare în negocieri. El s-ar afla la intersecţia altor trei procese
fundamentale: a) un proces de convergenta; b) al doilea, strategic, de mișcare în
baza de variabile, cu varianta abordării de structurare care nu se concentrează asupra
oponentului, ci a întregului proces; şi c). formula, în sensul identificării şi adoptării unui
rezultat semnificativ.
Morala pentru negociatori este să nu piardă din vedere aceste trei procese paralele pentru a
putea învăţa pe tot parcursul negocierii.
Ubicuitatea invatării a fost pusă în evidentă de un raport al Clubului de la Roma, care
susține ca societatea sau grupurile invată ca şi indivizii. Iar rata şi intensitatea invatării
depinde de participare şi anticipare, la care autorii au adăugat ulterior concentrarea.
Si acestea sunt traductibile în calități necesare negociatorului: implicarea activa,
țintirea ochilor spre viitor şi spre faza de aplicare a eventualului acord şi capacitatea
de a-şi tine facultățile de observație critică, raționament şi înțelegere îndreptate spre
nodul problematicii supuse rezolvării.
Cea mai importantă sursa de concepte pentru structurarea negocierilor consta în teoriile
relaţiilor internaționale. Deși generate de preocuparea de a explica conflictele, ele se
bazează pe concepte cheie, care pot influenta abordarea şi mersul proceselor de
negocieri. Următorul tablou rezumă pe scurt acest aport al teoriilor relațiilor internaționale:
Figura - Concepte cheie ale proceselor de negociere în contextual relaţiilor
internaţionale
Concept primordial
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Marx

Conflictul economic
Cea mai cunoscuta disputa a avut loc intre şcoala realista şi cea liberala, cu consecinţe şi
pentru teoria negocierilor. Intr-un fel se trunchiază viziunea obiectivelor, argumentarea
şi acordul final al negocierilor intr-un raționament ce pune accentul primordial pe putere,
ceea ce legitimează uzul forței şi amenințarea cu forța şi altfel în cazul în care se dă prioritate
dreptului şi instituțiilor internaționale, ce susțin încrederea în soluţiile pașnice. Toate cele
patru scoli au ceva în comun şi proiectează pe scena internaționala situații domestice, în
afara de neorealismul lui Waltz pentru care există o structură mondială ce transcende
rolul statelor. Acesta din urma există în toate curentele teoretice de mai sus, intr-un
grad de importanta descrescător, poziția cea mai importantă fiindu-i atribuită de realism.
Cele patru scoli clasice sunt situate în categoria “explicativa”. Şcolile ce au urmat sunt
considerate „constitutive", Ele nu mai acceptă o situație data fără analiză critică a
concepției împărtășite de actori, a puternicei motivații sociale, a gradului în care indica sau
încurajează nevoia de emancipare a oamenilor şi societăților, a felului în care satisfac
echitatea.
Sa revedem câteva din ele: Școala critică (Jurgen Flahermas) are în centrul analizei
complicitatea actorilor internaționali cu diferite forme de dominație şi excludere. Școala
dependentei (Immanuel Wallerstein) pornește de la structura mondiala: centru-periferie şi a
relaţiilor inegale care o caracterizează. In literatură, aceste doua curente de idei sunt
considerate neo- sau post-marxiste prin preluarea unor concepte din critica socială-marxistă.
Cu mult mai puţin interes pentru epistemologia şi limbajul filosofic al scolii critice,
constructivismul coboară analiza critica la nivelul empiric. Cu aceasta considerentele de ordin
material sunt mai puţin relevante decât sistemul constitutiv al intereselor format de idei,
credinţe şi valori. Cultura își face un loc astfel în analiza situaţiilor ce reclamă negocieri şi,
odată cu ea, problema identităţii atât de actuale.
Perspectiva negociatorului se schimbă de îndată ce chestionează originea şi motivele
intereselor care îi sunt considerate drept date iniţiale ale unei situaţii conflictuale ce
presupune soluţia. Școala inovativă a negocierilor este influențată de această abordare
(R. Cox). Alături de aceste scoli, mai transmit semnale inspiratoare pentru
negocierile contemporane: feminismul şi ecologii (ambele curente cerând o revizie a
abordării relaţiilor internaţionale), postmodernismul, în ciuda radicalismului său
demolator, ce contestă concepte clasice ca adevăr, universalitate şi a fragmentarismului
pe care îl promovează.
Sunt oare modelele conceptuale utile? Multitudinea de concepte supuse atenţiei poate fi
derutantă pentru negociator. Cu toate acestea ele ii oferă un cadru necesar pentru
organizarea propriilor observații şi reflecţii şi ii furnizează elemente care sa le
expliciteze sau să le exprime. Lista bogata conduce la o remarcă: toate cele semnalate
sunt adevărate, nimic nu e complet greșit sau nefolositor. Diferite sunt însă ierarhizarea
conceptelor şi folosirea unuia singur ca pârghie absolută. Aici negociatorul e liber sa
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pună conceptul cheie sub semnul întrebării.
Consideraţiile teoretice înfățișate pe scurt au o notă comună ușor detectabilă. Ele au
avut ea bază experimentala cu precădere cazurile negocierilor de distribuţie. Procesul
de negocieri în acest caz se asimilează jocurilor de poziţie, ca şahul de pildă, în care negociatorii fac paşii proprii, așteptând mișcarea celuilalt. Strategia este în această
perspectiva una cumulativa, tinzând să conveargă cu a celuilalt. Interesele sunt tot
timpul în competiţie, mișcările fiind concesii reciproce sau supralicitări ameninţătoare.
Soluţia se construiește din piese formate din una şi aceeași substanță a intereselor disparate
aflate în joc. Viziunea ei integrală apare târziu în etapa formulei, care nu este decât un
amestec acceptabil pentru ambele parți. Înrudirea cu jocurile de suma nula este evidenta.
Negocierile sunt privite ca un schimb de concesii sau ca o căutarea prin încercări şi erori
succesive.
In momentul în care negocierile au fost necesare intre parți care-şi disputau valori
indivizibile şi neînstrăinabile ca identitatea culturala, aflata la rădăcina majorității
conflictelor contemporane, aceasta metoda numita şi analitica s-a dovedit insuficienta şi
irelevanta. De aceea meritele scolii inovative au cunoscut o recunoaștere din ce în ce mai
larga. Mult mai instructive decât prezentările diferitelor teorii sunt momentele în care scoli
distincte, ajunse la o anumita maturizare, se ciocnesc, opunându-şi abordări diferite.
3.6. CONTEXTUL NEGOC IERII
Procesul negocierilor internaționale nu poate fi desprins de afacerile interne. Acestea
constituie motivări subiective ce influențează obiectivele statelor şi tacticile întrebuințate în
cursul negocierilor. Data fiind importanta sa, vom examina relațiile negociatorului cu
observatorul asociat pe care îl constituie opinia publica interna sau factorul intern.
Nici o negociere externa nu începe fara o pregătire a factorului intern. Mai ales în statele care
nu au o structura omogena pot exista divergente de opinii şi interese. Acestea determina
declanșarea unor negocieri interne prealabile, pentru formularea punctului de vedere şi al
interesului național în orice confruntare cu oponentul extern.
Uneori, în negocierile externe, sunt urmărite interese private ale grupurilor dominante în
interior care sunt contestate de opinia publica şi considerate ca opuse interesului național. In
acest caz, fiecare parte va căuta sa exploateze aceste elemente interne al celeilalte parți şi va
încerca sa convertească în avantajul sau elementele de divergenta manifestate la nivel
național pe care le poate detecta în interiorul statului oponent. Diversitatea forțelor angajate
în interior poate conduce la schimbarea perspectivelor în negocierile internaționale.

Exemplu:
In ciuda eforturilor administrației SUA de a-şi construi un observator asocial puternic în
opinia publica americana în tratativele sale cu R.D. Vietnam, ostilitatea opiniei publice fata
de conflict a făcut ca ea sa fie citata în cursul negocierilor cel mai des de partea vietnameza,
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ca un argument în favoarea retragerii trupelor SUA şi a încetării războiului. Efortul SUA de a
dovedi prin manifestații proguvernamentale, articole de presa şi alte procedee ca are sprijinul
„observatorului asociat", deși considerabil, nu a fost încununat de succes.
In cazul unei lupte politice strânse în interiorul unei tari, negocierile angajate de către partidul
guvernamental cu o alta tara sunt luate drept pretext de competiție politica interna. Lupta se
duce pentru câștigarea ,,observatorului asociat", care prin definiție ar trebui sa se situeze de
partea guvernului, în timp ce opoziției folosește o gama larga de acuzații pentru denigrarea
partidului guvernamental, chiar cu riscul vătămării poziției oficiale în tratativele în
desfășurare.
In analiza legăturii dintre negocieri şi afacerile interne, un factor important îl reprezintă
poziția negociatorului fata sursele autorității interne. Orice negociere intra în discuția unui
departament/direcții din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a conducerii MAE, a altor
ministere care au competente în domeniul vizat de negociere, a guvernului a parlamentului şi
comisiei sale de relații externe şi nu în ultimul rând a factorilor supremi de decizie politica
din stat.
Literatura de specialitate distinge trei trepte pe care poate fi situat negociatorul în funcție de
tăria mandatului pe care l-a primit de la autorități:
1. mesageri,
2. delegați,
3. negociatori la nivel înalt.
Puterea de operativitate este direct proporționala cu gradele respective. Exista deci o
clasificare a negocierilor după nivelul negociatorilor, adică după gradul de competenta cu
care sunt investiți. Exista un paradox al investirii negociatorului: cu cat negocierile implica
interese mai profunde ale statului sau, cu atât puterea de decizie politica își retine mai mult
control asupra negocierii şi cu atât negociatorul are un grad mai redus de libertate în
soluționarea unor probleme mai complexe.
Negocierea este prin excelenta un fenomen politic. De aceea, opinia publica, presa şi
mijloacele de informare mass-media pot avea un rol foarte important în desfășurarea lor. In
special presa poate avea un rol pozitiv în desfășurarea negocierilor, iar prin deviațiile ei
nefaste poate nu numai stânjeni, dar şi compromite, rezultatul lor. Se știe ca una din cauzele
cele mai frecvente care duce la întreruperea negocierilor sau la nereușita lor este interpretarea
publica a diferitelor mișcări pe care partile le fac cursul negocierilor. Interpretarea publica şi
mai ales comentariile care prezintă drept victorii rezultatele parțiale ale negocierilor fac ca
prestigiul uneia din parți sa fie atins astfel ca poziția ei sa se modifice înspre rigiditate sau sa
ia direcția obținerii unor satisfacții simetrice. Însăși definiția negocierilor exclude
proclamarea unor succese unilaterale. Negocierile sunt un efort comun, îndreptat spre rezultat
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unic, care cuprinde satisfacerea intereselor aparținând fiecăreia dintre parți, negociatorii fiind
victorioși sau înfrânți împreuna.
In general, sub presiunea campaniilor politice interne, presa simplifica natura delicata a
negocierii şi o reduce la schema unei batalii sau a unei competiții sportive. Aceasta alterare
tinde sa prezinte situația negocierii în termenii bivalenți al victoriei sau înfrângerii. Daca
adăugam tendința presei de a pune în evidenta senzaționalul, suntem în prezenta altui element
ce se îndepărtează de esența negocierii, care este prin excelenta nesenzaționala. Una din
virtuțile unei bune negocieri este discreția, modestia şi absenta ostentativului ofensatoare.
Cum se va vedea, ele nu rezulta din adoptarea unui cod moral puritan, ci din interesul sobru
al atingerii soluției conservării ei. Tendința de senzațional a presei duce la deformări
primejdioase. Un cunoscut autor american, istoric şi om de știința, făcând un amănunțit
examen al modului în care omul modern vede lumea prin oglinzile deformante ale ziarelor
care subliniază elementul senzațional, arata cum dorința onesta a omului de a fi informat este
suprasolicitata de presa. In loc de a avea înaintea sa pur şi simplu toate faptele esențiale,
exagerarea presei în sensul exclusiv al senzaționalului ii pane la dispoziție mai multe fapte
decât sunt în realitate. Interpretările şi comentariile dirijate se transforma în fapte noi şi astfel
realității i se substituie pseudo-evenimentul, care domina din ce în ce mai mult structura
informațiilor de masa. Fiecare tip de pseudo-eveniment tinde a fi ritualizat, cu un protocol şi
o rigiditate speciala, care produc alte forme derivate ale pseudo-evenimentului, mai fluide şi
mai ambiguu interesante.
De aceea subliniază el « pseudo-evenimentele generează alte pseudo-evenimente în progresie
geometrica »13.
Senzaţionalul constituie una din primejdiile cele mai mari pentru reuşita negocierilor. Se
poate vedea că „operaţia negocierii este în sine îndeajuns de delicată pentru a mai putea
rezista şi imixtiunii inoportune a unor factori neavertizaţi sau de a îngădui ca poziţiile
necesarmente elastice să devină rigide prin anunţuri publice"
Ca urmare a faptului că realitatea negocierilor nu poate fi prinsă în formula alternativei dintre
victorie sau înfrângere, se degajă recomandări cu privire la buna întrebuințare a acestui
instrument al cooperării internaţionale. Apare, în primul rând, contraindicată publicarea
grăbită şi parţială a rezultatelor. In aceeaşi situaţie se află comunicările care ar îngreuna
apropierea partenerului de soluţia urmărită şi mai ales publicarea fără consimțământul general
a unor informaţii. In al doilea rând, se deduce necesitatea nu numai a atenuării, dar şi a
eliminării oricărui stil de exaltare a victoriei sau satisfacţiei unilaterale. Negocierea reclamă
un climat de discreție şi atenta grija. Imixiunile presei de o parte şi ale grupurilor
reprezentând interese speciale pe de alta parte, fac guvernele sa fie nu odată stânjenite în
urmărirea liniei unei negocieri. Partizanii „poziţiilor de forţă" critică orice concesie făcută
oponentului şi în alte cazuri, cei ce doresc o înțelegere denunţă „inflexibilitatea" guvernului.

13
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Din aceste motive ar trebui sa se facă distincție intre rolul acceptat pe care îl are presa de a
exercita un control democratic asupra politicii externe şi care nu poate avea decât efecte
pozitive în desfăşurarea raporturilor internaţionale şi grupurile venale şi presa de senzaţie, în
care „publicitatea s-a dovedit mai curând inamicul decât prietenul diplomaţiei sensibile".
In controversa dintre diplomaţia deschisă şi neajunsurile publicităţii, Ikle arată că guvernele
ar trebui să practice „Înțelegerile deschise, la care să se ajungă în chip secret". Contradicţia e
numai aparentă. Diplomaţia deschisă se referă numai la ţelurile de politică externă care sunt
urmărite şi la apărarea intereselor statului, concretizate în câteva operații principale:
elaborarea poziţiilor, formularea obiectivelor şi conţinutul acordurilor. Aceste etape intră sub
incidenţa opiniei publice, deci a dezbaterilor şi a publicităţii. In conformitate cu principiul
diplomaţiei deschise, hotărârile de politică externă, care angajează soarta unei state pentru
prezent sau pentru viitor, nu pot fi adoptate pe ascuns, departe de opinia publica şi de
acceptarea de către popor.
Prima condiţie a validităţii sistemului de politică externă al oricărei state este ca el să se
bucure de adeziunea populară. O atare adeziune necesită dezbateri cat mai largi, care să
angajeze participarea tuturor cetăţenilor. Exista şi limite în care se desfășoară diplomaţia
deschisă. Ea nu poate să meargă în adâncime şi să ceară ca fiecare corespondență şi
conversaţie, ca fiecare fază de lucru a unor negocieri, bilaterale sau multilaterale să fie date
publicităţii. Dintotdeauna, bună funcţionare a metodelor diplomaţilor s-a bazat pe
confidenţialitatea operaţiilor diplomatice, mai precis a diplomaţiei operative, în cadrul larg al
principiilor de politică externă cunoscute şi publice. Scopul secretului operaţional este de
asigura un climat de încredere, de egalitate şi cooperare, care se realizează mai bine sub
aspectul discreţiei, evitându-se interpretările provizorii şi pripite, care ar putea ridica
obstacole, suspiciuni şi iritări nepotrivite.
Dar raporturile negocierilor cu opinia publică are două aspecte, diametral opuse. Pe de o parte
ele exclud speculaţiile pe linia interpretării abuzive, deformante şi indiscrete. Pe de altă parte
însă ele presupun adeziunea şi sprijinul cat mai larg al opiniei publice, care implică o
cunoaştere cuprinzătoare a naturii problemei ce face obiectul discuției. Negocierile care se
desfăşoară intr-o completă ignoranţă din partea opiniei publice şi intr-o atmosferă de
neîncredere faţă de poziţia opiniei publice pot conduce nu numai la poziţii irealiste, rigide şi
nefructuoase. Partea care își neglijează propria sa opinie publică riscă pur şi simplu să o vadă
manevrată de oponent, care să o transforme în observator asociat al strategiilor sale.
In lumina conceptelor introduse, fiecare participant la negocieri are dreptul şi datoria de a se
asigura că opinia publică devine un factor prezent în negocieri, cu statut de observator
asociat. Aici apare rolul presei ca instrument principal de realizare a acestei acţiuni. O mare
atenţie în procesul negocierilor trebuie acordată legăturilor cu presa, mai ales sub forma
conferinţelor periodice de presă, fie comune, fie convenite de comun acord, ca o practică
simetrică a părţilor angajate în negocieri. Însăși pregătirea unei negocieri este legată de
activitatea de presă. Este nu numai binevenită, dar necesară chiar apariţia unor articole şi
studii documentate asupra problemelor în cauză, care să explice în limitele posibile raţiunea
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negocierilor respective, istoricul problemei în discuție, datele actuale, acordând o atenție
permanentă de a nu prejudicia desfăşurarea ulterioară a negocierilor şi cu respectarea
regulilor de cooperare internaţională.
Există şi în această direcţie norme generale în limita cărora, dacă presa se încadrează,
rezultatele pot fi întotdeauna pozitive. Dacă, de pildă, se analizează aspectul legalităţii
internaţionale în cadrul căreia se desfăşoară negocierile, dacă se subliniază atenţia care se
acordă respectului reciproc al părţilor angajate, dacă se degajă spiritul de cooperare care
animă părţile şi în care o asemenea operă trebuie întreprinsă, rolul mijloacelor de informare
va fi salutar " atât pentru tinerea la curent a opiniei publice cat şi pentru deschiderea unei
perspective de reușita pentru cei care negociază. După natura lor negocierile pot fi deschise
sau secrete. Distincția intre negocierile deschise şi cele secrete însă nu trebuie confundată cu
distincţia ce se face intre negocierile formale şi cele neformale. In negocierile neformale,
adică în care părţile nu sunt formal angajate, deliberările sunt în general, prin natura lor,
nepublice. O conferinţă poate să fie sau deschisă sau secretă. Ceea ce are distinct negocierea
ne-formală este faptul că toate convorbirile dintre diplomaţi au mai mult un caracter
conversaţional; ele apar mai mult ca un schimb de întrebări şi răspunsuri, ca o suită de
afirmații ce joacă un rol de definire a poziţiilor decât ca o confruntare a unor poziţii pregătite.
In negocierile neformale, în mod normal, diplomaţii pot ajunge la unele înțelegeri tacite.
Putem concluziona că, în raporturile dintre negocierile internaţionale şi afacerile interne, rolul
opiniei publice are valoarea unui observator asociat în procesul negocierilor, cu semnificaţia
deplină a unui aliat potenţial. Presa apare drept vehiculul major al asigurării acestui aliat şi al
împiedicării transformării sale în asociat al părţii oponente. Efectele urmăririi de către presă
şi opinia publică a mersului negocierilor au două laturi posibile: inhibitor sau favorabil
dezvoltărilor. Înțelegerea mecanismului negocierilor şi respectarea caracterelor specifice,
precum şi încadrarea în cele câteva principii arătate ale bunelor desfăşurări a raporturilor
internaţionale pot face ca presa să devină un factor pozitiv în procesul negocierilor.
Terții
Pe lângă părţile angajate în negocieri directe, de multe ori la masa negocierilor îşi fac apariţia
terţi, care își oferă serviciile fără să ia parte la dezbateri şi fără să intre ca beneficiari în
acordul rezultat. Ei sunt admiși de ambele părţi pentru prestigiul de care se bucură, fiind
personalităţi sau organisme care şi-au câștigat autoritatea şi competenta în alte negocieri, sau
sunt garanţia unei obiectivități, a unei echidistante şi a unei neutralităţi în raport cu pozițiile şi
interesele care se confruntă. De cele mai multe ori sunt acceptaţi pentru că oferă un sediu
discret sau neutru.
Primul gen de contribuţie se numește bune oficii. Ele se exercită şi în transmiterea
comunicărilor. O altă formă de contribuţie a unui terţ este investigaţia, prin care acesta
întreprinde o cercetare a faptelor şi datelor ce stau la baza unei controverse. Ea poartă şi
numele de stabilirea faptelor. Medierea este forma cea mai avansată de participare. Ea poate
funcţiona fără negocieri intr-o situaţie de criză, obţinând de pildă acordul părţilor care nu au
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contacte directe să accepte un armistiţiu. Dar ea poate interveni şi în negocieri, înainte de
începerea sau în cursul desfăşurării lor, când terţul poate să propună soluţii şi să încerce să
convingă părţile de meritele lor. Cu un caracter mai depărtat de cel al negocierilor se află
arbitrajul, care terţul ales de părţi elaborează o soluţie ce devine obligatorie. Forma sa cea
mai avansată este soluţia judiciară, examinată şi decisă de Curtea Internaţională de Justiţie, a
cărei autoritate e recunoscută (fără şi cu rezerve) de către statele membre ale ONU. Medierea,
arbitrajul şi rezolvarea pe cale juridică sunt menţionate în Cartă. Terţii pot apărea ca
reprezentanţi ai organismului care a promovat ideea sau ţinerea negocierilor. Conferinţele
multilaterale examinate s-au ţinut în sediul şi sub egida ONU (dreptul marii şi dezarmare), la
UE (cele europene), la GATT şi UNCTAD. Dar pe lângă un mandat şi un scop formulate în
termeni generali de aceste organisme, ele şi-au creat propriile reguli şi propria agendă,
consensul sau votul participanţilor fiind singurul element de luare a deciziilor.
In anul 2001, negocierile dintre forțele politice din Afganistan pentru elaborarea unei forme
de guvernare post-talibană a statei au fost găzduite intr-un oraş german, nici un alt loc din
Afganistan sau statele vecine nefiind prielnic unei asemenea discuţii. In conferința lor,
reprezentantul ONU a jucat un rol activ şi explicit, iar alianţa antiteroristă a țărilor din care
face parte şi Germania, vital interesată intr-un rezultat, a putut să-şi exercite influenta în
culisele conferinţei.
Arbitrajul şi calea juridică nu sunt legate de negocieri decât prin faptul că înregistrează
impasul lor total, oferind o alternativă, iar medierea este duală: poate fi parte sau în exteriorul
lor, de obicei precedându-le.
Ce se întâmplă când formele de intervenție ale terţului se suprapun? Mediatorul, nume pe
care îl poartă terţul, poate avea un rol pasiv sau activ. In rolul pasiv nu iniţiază nimic, are
comportament reflectiv, reacţionează la ce se întâmplă, iar maxima lui contribuţie se află în
sfera comunicării. Lui i se comunică de către parteneri lucruri pe care aceştia ezită să le
transmită oficial celeilalte părți. Un mediator activ formulează propuneri, facilitează
negocierile, iar când este mânat de dorinţa impunerii unei soluţii le manipulează. Rolul de
facilitator al părţii terțe poate fi benefic, ceea ce explică în parte acceptarea lui de către părţile
care negociază. In afara comunicării şi a mesajelor informale pe care părțile şi le transmit prin
terţ, acesta poate pleda în nume propriu pentru concesii şi compromisuri tactice şi chiar
pentru promovarea unei soluţii de ansamblu. Dar s-a constatat că una din atribuţiile lui cele
mai însemnate poate consta în topirea rigidităţii pozițiilor ce se confruntă.
In cazul manipulării, medierea se apropie de arbitraj, în care părțile sunt ținute să-şi
însușească formula emanată de terţ şi să o aplice. Manipularea constă în modificarea
structurii negocierilor sau în crearea altora noi, o intervenție dură în negocieri, bazată pe
pârghii de putere şi influenţă, nu numai pe persuasiune.
In cazul negocierilor de la Oslo (1993), echipa norvegiană de iniţiativă a oferit sediu discret
(o vila de lângă Oslo) şi un climat informal şi deschis pentru negociatorii israelieni şi
palestinieni. Aceștia erau reprezentanţi ai celor două foruri de conducere, care au semnat
acordul oficial, obţinut pe căi semioficiale. La orice moment de reacţie publică negativă, ei
puteau fi consideraţi experţi lucrând în nume propriu. Conţinând numeroase inovaţii
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instituționale, acordul de la Oslo era menit să declanșeze un proces, cu baze calendaristice
precise, de rezolvare treptată a problemelor prin lărgirea teritoriului supus administraţiei
palestiniene şi dezbaterea în final a celei mai spinoase probleme reprezentată de statutul
Ierusalimului. De ce acest acord trece printr-o criză atât de profundă în anii următori? Este
doar reacţia negativă a extremiştilor ambelor părţi, manifestată în asasinarea premierului
israelian şi izbucnirea Intifadei? Este schimbarea sau contestarea actorilor de către partide sau
formaţiuni războinice? In lumina proiectului comun, neajunsul negocierilor a constat în
neabordarea fermă a ideii centrale, ce plutea în aer: constituirea unui parteneriat al țărilor din
regiune, în vederea utilizării potenţialului ei economic, comercial, productiv şi reînvierea unei
vocaţii care făcuse din zonă un centru al civilizaţiei mondiale. Obsesia redistribuţiei a afectat
această preocupare.
Acordul de la Dayton (J995) este rezultatul unei negocieri în care SUA a jucat rolul de
mediator. Un obiectiv deloc neînsemnat a fost atins prin încetarea ostilităților. Obiectivul de a
întemeia o stare pace în Bosnia printr-o formulă de structurare politică adecvată a fost departe
de a fi realizat, dovadă precaritatea situaţiei în aceasta ţară, a cărei liniște depinde, ani după
Dayton, de prezenţa trupelor străine. Câteva vicii ale acestor negocieri rezultă din rolul
precumpănitor al mediatorului, rol asumat de diplomaţia americană în elaborarea soluției ce
nu a fost fructul unei negocieri intre părţi. Acesta a utilizat ameninţarea cu forţa şi chiar a
aplicat-o înainte, în timpul şi după negocieri. Preferinţele sale pentru unele părţi (Croaţia şi
Bosnia) în defavoarea sârbilor acoperiţi de blam au fost un alt element de nesocotire a
principiului medierii. Parțialitatea s-a oglindit în campania mediatică şi în orientarea
ajutoarelor umanitare. Obsesia separării părţilor din conflict s-a perpetuat în complicata
formulă de organizare prin diviziune şi fragmentare pe considerente etnice. Structura statului
nou format pe baze federative, împărțită (aparent echitabil) intre trei naţionalităţi, excludea
noţiunea cetăţenească universala în care individul votează pentru orice candidat, indiferent de
etnia sa. Grija pentru prevederile post-acord şi buna funcţionare a statului nu s-a manifestat
deloc. Ceea ce însă constituie cea mai elocventă dovadă a insuccesului a fost absenţa
formulelor integrative şi consacrarea enclavelor etnice fără perspectiva interacţiunii lor.
Negocierile de la Rambouillet au de asemenea de viciile negocierilor de la Dayton ceea ce
atras caracterizarea făcută de Kissinger: ,,Un ultimatum."
In conflictele din Balcani din anii "90, mediatorii pentru stingerea acestora au fost numeroşi.
Au jucat acest rol succesiv şi simultan: ONU, NATO, SUA, Europa. Confuzia semnalata s-a
repercutat nu numai asupra opririi ostilităţilor, dar şi în negocierile menite să restabilească
pacea. În acest tablou, ONU a jucat un rol care nu poate fi considerat satisfăcător. Pe lângă
rivalitatea cu ceilalți mediatori, intervenţia sa a fost amânată de ambiguitatea mandatului
Consiliului de Securitate, insuficienţa resurselor, rezerva membrilor influenţi de a recurge la
serviciile ONU şi folosirea organizaţiei doar pentru justificarea acțiunilor proprii.
Când examinăm însă rolul ONU intr-o altă situație tot atât de complicată, rol exersat fără alte
medieri paralele, aceea din Cambodgia, avem motive de a crede că resursele organizaţiei
pentru medierea cazurilor de criză nu sunt epuizate.
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Cambodgia moștenește o criză de proporţii, are în spatele ei un genocid cu aproape un milion
de victime şi pe Khmerii Roşii, un actor ale cărui extremism şi violenţă pot fi greu egalate. In
1989, o Conferinţă de Pace produce un Acord, ca rezultat al unor negocieri îndelungate în
care ONU a jucat un rol important. Acordul a fost semnat de membrii permanenţi ai
Consiliului de Securitate, de toate statele interesate din zona Asiei şi Pacificului şi de cele
patru facţiuni cambodgiene. Negocierile au condus la o “cale de parcurs” pentru procesul de
pace în Cambodgia. Pentru ONU, implicarea s-a produs, pe lângă pregătirea şi desfăşurarea
Conferinţei de la Paris, pe trei direcţii: Menţinerea păcii prin trimiterea trupelor UNTAC;
Construirea păcii prin mobilizarea contribuției internaţionale pentru reconstrucţie, iar în cazul
Cambodgiei prin sprijinirea tranziţiei spre un stat democratic şi tinerea de alegeri libere şi
corecte: şi medierea, efectuată continuu de reprezentantul secretarului general al ONU.
Acesta şi-a exercitat cu moderaţie puterea considerabila de a decide, punând partile în fata
propriilor răspunderi. A format un „nucleu" de zece ambasadori la Phnom Penh, care au creat
o baza mai largă de sprijin. S-a concentrat pe contacte şi continua angajare în negocieri şi a
acceptat un ritm lent dar sigur, intelegand că pacea stabilă este un obiectiv de termen lung.
După rezultate, care includ alegerile din 1993, treptata dizolvare a forţei Khmerilor Roșii,
funcționarea instituţiilor statului şi evoluția economică, s-ar putea afirma că operația care a
cuprins în toate fazele ei negocierile este în curs de reușită. Trei atuuri însoțesc rolul de
mediator al ONU după acest exemplu: autoritatea morală mai mare decât a oricărei entități
internaționale, credibilitatea creată de mandatul acceptat de părţi şi de obiectivitatea şi
neutralitatea obligatorie, tratamentul egal acordat părților, lipsa elementelor de viciere a
negocierilor sau a procesului de pace, ca cele provenind din impulsul politicianist de a avea
succese imediate şi graba lor în a obţine acorduri oricât de superficiale şi nedurabile.
Cu un bilanţ pozitiv în oprirea conflictelor, ONU are mai puţin de oferit în prevenirea
conflictelor. A anunţat solemn acest interes, dar nu posedă mecanismele de detectare a
zonelor de risc şi nici de declanşare a unor negocieri intre părțile vizate.
Este de menţionat apariţia în paralel a organismelor internaţionale neguvernamentale ce-şi
oferă serviciile de mediere. Soluţiile şi mijloacele propuse de ele proliferează în paginile
internetului. Se vorbește chiar de o piaţă a medierii, clar fenomenul trebuie apreciat din
punctul de vedere al interesului societății civile exprimat de ONG-uri, cercetători şi centrele
de studii sau reflecţie în probleme care în sistemul internațional clasic reveneau în
exclusivitate guvernelor şi reprezentanților oficiali.
Examinarea problemei medierii are o lecție ce nu trebuie neglijată pentru negocieri: atâta
timp cat facilitează negocierea prin circularea informaţiei utile, contactele, condiţiile şi sediul
de lucru mediatorul este bine venit. Atâta timp cat formulează propuneri, amestecându-se în
procesul de găsire a soluțiilor, comparând din unghiul exterior al observatorului şi
comentatorului meritele propunerilor şi atâta timp cat nu depășește pragul persuasiunii, iarăși
mediatorul se poate face util. Sunt însă trei momente în care prezenţa lui poate deveni
dăunătoare. In primul rând, când se îndepărtează de neutralitate, favorizând una dintre părți,
care-i câştigă bunăvoința pentru avantaje acordate (de pildă cele economice în perioada postnegociatorii). In al doilea rând, când ridică rolul intervenţiei sale la un grad de activism ce
micşorează sau descurajează eforturile părţilor în cauză. In al treilea rând, când îşi impune
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propria soluţie, ce conține, bineînțeles şi propriile interese, prin amenințări cu forţa sau chiar
uzul forţei. Este o gradaţie în această enumerare: începe cu dezechilibrarea negocierii, trece
prin slăbirea angajamentului şi responsabilizarea părților şi, în fine, poate sa le desfiinţeze sau
neglijeze total prin substituție. Negocierile autentice au întotdeauna drept caracteristică
maxima implicare a părţilor şi creșterea răspunderii lor faţă de o soluţie, care pe lângă
armonizarea echitabilă a intereselor trebuie să fie durabilă.
3.7 NEGOCIATORUL

La 1716 apare tratatul lui De Callieres, De la maniere de négocier avec les Princes, devenit
un manual pentru secolul Luminilor. Prospeţimea scrierii a rezistat vremii. Nu este de
mirare, deoarece încă din secolele anterioare diplomaţia Renaşterii a dat naştere unei
literaturi remarcabile închinată diplomaţiei şi ambasadorilor. De Callieres consacră multe
pagini condițiilor pe care trebuie să le satisfacă un bun negociator.
In portretul lui intelectual sunt cerinţe ca: o minte înclinată spre observaţie, judecată
sănătoasa, care nu rătăceşte în rafinamente fără sens sau în subtilități. El trebuie să aibă o
oarecare cunoaştere a matematicii, dreptului (surprinde referinţa la ştiinţă şi matematici),
darul aprofundării, calm, plin de resurse şi bun ascultător.
Există recomandări de comportament: autocontrolul de a rezista dorinţei de a vorbi, pacienţa
unui ceasornicar, capabil sa îndure bucuros pe ignoranţi, ca nişte motto-uri literare perfecte.
De Callieres ar fi putut adăuga la portretul de caracter al negociatorului faimosul dicton al
Cardinalului Mazarin: „Nici în cuvântul lui, nici în expresie cineva să-i poată descoperi
gândul lui real."
In sfârșit, din abundenţă sunt enumerate norme morale de conduită, reguli de observat de
către negociator.
“Este o eroare fundamentală, şi încă una mult răspândita ca un negociator abil trebuie sa fie
un maestru al înșelătoriei: cinstea este cea mai buna politica. O minciuna are întotdeauna în
spate o picătura de otrava. Negociatorul trebuie sa fie întotdeauna un om al probității, unul
care iubește adevărul Amenințarea dăunează întotdeauna în negocieri. Succesul obținut prin
forța şi fronda sta pe fundamente nesigure.”
Insistenta asupra moralităţii este explicabilă. Machiavelismul italian a fost denunţat în țările
protestante cu o moralitate mai sobră. Englezii au manifestat întotdeauna rezervă faţă de
diplomaţia bizantină şi moştenirea ei, concentrând în termenul peiorativ „bizantinism"
practici de superficialitate şi înșelătorie. Dar Sir Henry Wotton dădea o definiție
incriminantă ambasadorului, ca fiind „un om trimis să mintă peste graniţă pentru binele
statei sale".
Sir Harold Nicolson, în cartea sa Diplomacy, folosită de la 1939 încoace de generaţii de
diplomaţi, comentează savuros pe De Callieres şi la rândul său rezumă în fapt calităţi care se
cer unui diplomat ideal, valabil şi pentru un negociator adevăr, acurateţe, calm, răbdare,
stăpânire de sine şi loialitate. La obiecţia eventuală a cititorului care spune că a omis
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inteligenţa, discernământul, prudenţa, ospitalitatea, farmecul, munca, hărnicia, curajul şi
chiar tactul, el răspunde: „Nu le-am uitat. Le-am luat drept înțelese de la sine."
Aproape toţi autorii studiilor despre negocieri deduc din desfăşurarea lor ideală caracteristici
pentru negociatorii angajaţi în ele. Astfel, Raiffa scoate în relief priceperile legate de
pregătiri şi planificări, cunoaşterea subiectului, abilitatea de a gândi clar, repede, în condiţii
de presiune şi incertitudine, abilitatea de a-şi exprima verbal gândurile, aptitudinea de a
învăța, capacitatea de a face compromisuri, negociatorul să fie o persoană atrăgătoare şi
umană, să aibă temperament inclinat spre încredere, voinţa de a-şi asuma riscuri şi (oroare
pentru urechile lui De Callieres!) voinţa de a utiliza forţa, ameninţarea sau cacealmaua.
Atât de mult este necesară aptitudinea de a se transpune în poziţia oponentului său pentru a o
înțelege, ceea ce presupune o anumită empatie pe planul psihologic al intuiţiei, încât Karl
Deutsch le pune negociatorilor următoarea întrebare: puteţi oare exprima cazul adversarului
atât de clar şi atrăgător încât să fie acceptabil pentru el? A fost emisă şi opinia că cel mai bun
negociator nu este un avocat al propriei cauze, ci un om care ar putea îndeplini rolul de
mediator, dacă i s-ar cere. Teoreticienii şi-au condensat analiza procesului de negocieri în
recomandările practicate. In decalogul lui Zartman de indicaţii practice se află implicit
competenţa negociatorilor care este solicitată:
Calitățile negociatorilor
In procesul negocierilor, poziţia negociatorului reprezintă o valoare subiectivă, în chip
substanţial importantă. In trecut, şi mai ales în anumite perioade istorice, această valoare
subiectivă juca un rol capital. Calităţile personale ale negociatorului puteau fi determinante în
jocul negocierilor. O evoluţie generală a sistemului de relaţii internaţionale, complicate şi
instituţionalizate din ce în ce mai mult, a deplasat şi în cazul negocierilor ponderea către
valorile obiective. Cu toate acestea, calităţile negociatorului au rămas un element important
chiar în desfăşurarea modernă a procesului de negociere.
Având în vedere că principala funcţie a diplomaţiei este negocierea, calităţile unui bun
negociator se confundă în mare măsură cu calităţile unui bun diplomat, la care se adaugă
câteva calităţi specifice naturii negocierilor. Ele sunt discutate şi menţionate în literatura de
specialitate din secolul al XV-lea, când celebrul diplomat şi negociator florentin Niccolo
Machiavelli, după o lungă şi bogată experienţă, şi-a notat observaţiile şi gândurile sale asupra
acestor îndeletniciri. La o distanţă de mai bine de un secol, alt autor italian, Ottaviano Maggi,
publică un adevărat manual de diplomaţie, în care sunt pe larg arătate calităţile unui bun
negociator pentru acea epocă. Din acest manual constatăm că cerinţele timpului pretindeau ca
negociatorul sau legatul să fie omniscient. I se cerea anume să fie un bun cunoscător al
teologiei şi filozofiei în special să-i cunoască cu de-amănuntul pe Platon şi Aristotel, să fie
priceput la arhitectură, matematică, fizică, muzică şi drept, să cunoască pe lângă limba latină,
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limba diplomatică a timpului, greaca, spaniola, franceza, germana şi turca. In fine, diplomatul
perfect trebuia să aibă de asemenea cunoştinţe de istorie, geografie şi poetică.
Mai aproape de timpul nostru, la începutul veacului al XVIII-lea, Francois de Callieres
stabileşte una din regulile de bază ale negocierilor, anume necesitatea ca fiecare parte să facă
efortul de a înțelege cat mai bine poziţiile și argumentele pe care le avansează cealaltă parte
prezentă la negocieri. „Este esenţial — spunea Callieres — ca un negociator să fie în stare să
se dezbrace de propria opinie pentru a se situa în poziţia prinţului cu care negociază. El
trebuie să fie măsură să adopte personalitatea celuilalt şi să intre în vederile şi inclinaţiile
sale. Si el trebuie să-şi spună : dacă aş fi în locul acelui prinţ, dotat cu putere egală, condus de
aceleaşi prejudecăţi şi pasiuni, ce efect ar avea propriile mele re-prezentări asupra mea
însumi?".
Ideea formulată de Callieres își păstrează actualitatea. Ea apare în termeni noi în literatura
modernă asupra negocierilor. O recunoaştem în principiul modern al reformulării reciproc
acceptabile, pe care Karl Deutsch prezintă în forma următoare: „... o dezbatere este mai aptă
să ducă la descoperirea unei soluţii reciproc avantajoase acceptabile dacă fiecare parte află ce
anume exprimă de fapt cealaltă parte. Adică daca reuşeşte să exprime pentru sine cazul
adversarilor intr-o formă atât de clară şi atrăgătoare, încât să fie acceptabilă chiar pentru
adversarii înșiși".
In manualul său asupra diplomaţiei, Harold Nicolson stabileşte câteva calităţi ale bunului
diplomat şi negociator, care definesc în special profilul moral al profesionistului. El vorbeşte,
în primul rând, de corectitudine şi sinceritate. Faţă de cel cu care negociază, diplomatul
trebuie să creeze impresia justificată de corectitudine. A doua însușire esenţială, după
Nicolson, este exactitatea, nu atât în sensul ei intelectual, cat în cel moral. Cea de-a treia
calitate — ideală — este compusă din trei date care se împletesc: calmul, răbdarea
perseverenţa. Un bun negociator este temperat şi răbdător, controlat şi ne-entuziast. Este
cunoscut sfatul pe care Talleyrand îl dădea, după îndelungata sa experienţă de negociator,
unui tânăr diplomat: „Et surtout pas trop de zele". In afară de aceste calităţi, care privesc în
general activitatea diplomatică, sunt unele specifice negociatorului. O asemenea calitate
specifică este simţul oportunităţii sau al momentului. Există un ritm propriu al negocierilor,
care este în strânsă legătură cu ritmul desfăşurării evenimentelor. Orice negociere se înscrie
în cadenţa evenimentelor istorice. Accelerarea sau întârzierea negocierilor este în funcție de
aceste evenimente. Neconcordanţa dintre ritmul negocierilor şi acela al evenimentelor poate
duce la eşec. Unele negocieri sunt lente fiindcă aşa cere procesul de maturizare a condiţiilor
directive ale reuşitei. Nu numai momentul deschiderii negocierilor şi al începerii fiecărei faze
reclamă o pricepere şi o experienţă deosebită din partea negociatorilor, dar şi ritmul în care ei
introduc şi gradează, pană la faza finală, argumentele sau construiesc treptat schema soluţiei
reclamă aceleaşi calități.
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Numeroase eşecuri în rezolvarea situaţiilor litigioase pot fi atribuite incapacităţii de a sesiza
şi folosi momentele propice. Există apoi o categorie de calităţi care permit o bună desfăşurare
a negocierilor, ușurând drumul spre soluţie şi acord, care s-ar putea grupa sub ceea ce se
numeşte spirit de cooperare. Printre ele se înscriu: încrederea, constructivitatea, spiritul de
echipă, elasticitatea. Este de remarcat că aceste calităţi nu sunt primordiale în situaţiile
conflictuale, în care sau învingi sau pierzi. Acest gen de jocuri, în care cooperarea este
redusă, reclamă cu totul alte trăsături de bază: intransigenţa, fermitatea, demnitatea. Intre
astfel de jucători, comunicarea este minimă. Dimpotrivă, negocierile, prin natura lor
eminamente diferită, sunt strâns legate de alte date psihologice.
Spiritul de cooperare este atât de important, încât ajunge să angajeze resorturi aparent
paradoxale. In ciuda caracterului de competiţie al jocului lor, negociatorii sunt puşi nu o dată
în situaţia de a se asista activ şi de a gândi şi căuta unul pentru celălalt soluţii de ieşire din
încurcăturile care se răsfrâng asupra ambelor părţi. Deseori, în negocieri intervine
compromisul. Cuvântul „compromis", deşi are o conotaţie folclorică neplăcută şi nu pare
înrudit cu familia de valori a intransigenţei, a luptei pană - la capăt şi a combativităţii proprii
oricărei confruntări, este foarte apropiat de esenţa oricărei soluţii politice şi negociate care
sfârșește intr-un echilibru rezonabil şi o satisfacere echilibrată a intereselor.
O calitate devenită banală, fiindcă este comună şi indispensabilă în toate profesiile,
independent de importanţa şi subtilitatea lor, este cunoaşterea problemei asupra căreia se
poartă discuţia. Această cerinţă, articulată la practica negocierilor, are datele ei specifice. In
cunoaşterea unei situaţii concură, de obicei, posibilitățile analitice ale mai multor discipline.
Si la masa negocierilor, dosarele cu care se înfățișează diplomaţii sunt totdeauna
voluminoase, fiindcă cuprind şi fişa economică, militară sau culturală, fişa istorică; precum şi
cea psihologică a situaţiei, în afară de instrucţiunile sau mandatul ce descrie obiectivele
politice. Dar, spre deosebire de alte studii, în care dominanta o constituie spiritul de analiză şi
posibilitatea de a determina toţi factorii componenţi ai unei situaţii, cunoaşterea diplomatului
este mai degrabă de natura sintezei. Negociatorul, mai mult ca oricare altul, este pus în
situaţia de a face rapide însumări de fapte, argumente şi elemente fundamentale şi de a fi
obligat să integreze cu aceeaşi rapiditate, în cursul discuţiilor, părţi fragmentare de date şi
informaţii. In sfârșit, menţionăm, ca ultimă cerinţă sau calitate a negociatorului, curajul de a
defini soluţia în termeni hotărâți, precum şi abilitatea de a o defini în termeni expliciţi şi
articulaţi. Nehotărârea, ca şi tergiversarea sunt grave erori în desfăşurarea negocierilor.
Deseori, negocierile sunt compromise şi momentul de clarificare şi stabilire a acordurilor este
pierdut din cauza incapacităţii negociatorilor de a privi situaţia cu curaj, de a o raporta clar şi
fără menajamente forurilor de decizie politică sau de a o înfățișa în cursul negocierilor fără
echivoc.
De altfel, acest curaj al răspunderii este esenţial nu numai în cazul specific al negocierilor, ci
în foarte multe domenii ale activităţii sociale.
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Toate aceste calităţi reprezintă valori subiective în jocul negocierilor. Prin însumarea lor,
negociatorul poate să ajungă la ceea ce este esenţial în tehnica negocierilor, la capacitatea de
a mânui şi valorifica strategiile părţii sale. Cea mai promiţătoare strategie proprie depinde
însă de strategia probabilă a celeilalte părţi. Negociatorul se află la intersecția lor. Negocierea
se joacă de la mişcare la mişcare, de la propunere la contrapropunere, pană când, fie că se
ajunge la o ieşire acceptabilă pentru ambele părţi, fie că negocierile cad şi sunt amânate sau
închise. Iată ce ne face să adăugăm o nouă cerinţă ce se impune bunului negociator:
cunoaşterea mecanismului de funcţionare şi a regulilor pe care le degajă secole de dialoguri,
cunoaşterea acestui fenomen particular de comunicare şi de explorare în comun a formulelor
care se numeşte negociere. Trecerea în revistă a cerinţelor de ordin subiectiv care privesc
persoana şi formaţia negociatorului prezintă şi ea partea sa de interes, căci studiul
negocierilor nu este numai o îndeletnicire teoretică, ci are finalităţi şi aplicaţii practice
însemnate. Încercarea de a întreprinde studiul sistematic şi ştiinţific al exigenţelor acestei
profesiuni ușurează perfecţionarea metodei negocierilor şi luminează întrucâtva căile de
soluţionare a situaţiilor de criză din viaţa internaţională.
Negocierile pot lua forma unor dezbateri autentice sau a unui dialog intre două guverne sau
două naţiuni, în care fiecare parte tinde să modifice propria sa imagine cu privire la pozițiile
celeilalte părţi, schimbând din valorile şi preferinţele iniţiale, învățând lecţia grea a
acomodării. Dacă, în cursul acestui proces, interesele curente ale unei părţi pot fi făcute
compatibile cu acelea ale celeilalte părţi, poziţiile în cursul negocierilor converg şi o
înțelegere mutuală satisfăcătoare poate fi întrevăzută.
De aceea, a spori supleţea acestui instrument al negocierilor reprezintă un efort care se
traduce în avantaje materiale şi politice, reorientând imensele resurse de energie pe care le
consumă conflictele nerezolvate şi situaţiile de tensiune în direcţia dezvoltării paşnice şi a
progresului general.
In acest vast şi continuu proces ce se desfăşoară acum în lume la toate nivelele, însușirea, de
către persoanele apte de a deveni purtători de cuvânt şi reprezentanţi în negocieri, a tehnicii
negocierilor—după ce s-a încercat elucidarea mecanismului ei — este o investiţie ce nu poate
fi minimalizată.

3.8. CULTURILE
S-ar putea crede ca din prezentarea mecanismelor negocierii şi a cerințelor adresate
negociatorilor, ca ceea ce le domina este un joc de forte şi interese, iar negociatorul specialist
ar fi un instalator de linii de comunicare, dublat de un laborant în dozări optimale de
substanțe. Aceasta imagine simplista este departe de felul în care se desfășoară comunicarea
în general şi cea dominata de reguli în particular. Raționamentul bazat pe fapte aparține unui
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strat subțire şi delicat, construit pe paturi groase de sentimente, dorințe, emoții, nevoi,
propensiuni pe care sondele psihologiei şi ale comportamentului uman încearcă sa le
descifreze. Mintea omului este predominant invadata de credințe şi opinii, valori şi
preferințe, obiceiuri încăpățânate şi convenții schimbătoare. Culturile sunt numele generic al
acestor factori şi ponderea lor în comportament este cu mult mai mare decât ceea ce
recomanda raționamentul şi cântărirea sobra a faptelor.
Prin definiție negociatorul aparține culturii păcii. El exersează tehnicile soluțiilor pașnice ale
tuturor diferendelor, litigiilor sau conflictelor, mocnite sau manifestate. Este eminamente un
slujitor al păcii. Unul dintre principiile ferme căruia i se supune este acela al superiorității
caii pașnice fata de calea forței. Nu numai ca e nevoie sa împărtășească aceasta premisa a
culturii păcii, dar este ținut sa o demonstreze şi sa o ilustreze faptic.
In cultura păcii este urmat enunțul din documentul de baza al UNESCO: conflictele încep în
mintea oamenilor (tradus deseori în spiritul lor) şi tot acolo trebuie oprite. Negociatorul da
dreptate primei parți deoarece conflictele sunt justificate, enunțate şi puse în lumina unor
idei, considerate sacre, chiar daca sub ele stau interese mai prozaice. Negociatorul poate fi de
acord cu mai multe rezerve fata de enunțul doi. Desigur, ideile războinice trebuie să dispară
din mintea omului. Dar autorii principali şi scriitorii despre pace, ca şi mișcarea pacifista în
general, recurg la cea mai slaba metoda de a influenta schimbarea: predicând ideile bune,
recurgând la persuasiune, folosind puterea verbului. In timp ce modificările esențiale ale
comportamentului provin din cuvinte puține, cu precădere din acțiunile întreprinse în spiritul
dorit, în exersarea practica, cotidiana şi eficienta a unor schimbări ghidate de aceste idei,
intr-un cadru adecvat. In acest sens, negociatorul care vorbește puțin despre pace şi da
prioritate acțiunilor pașnice devine, prin ceea ce face, promotorul ei cel mai reprezentativ.
Exista şi un alt ghem de idei, concepte, opinii şi priceperi care formează mai vechea cultura
politica. Deși trebuie să fie familiarizat cu ea, negociatorul știe ca cultura politica nu se
confunda cu cultura păcii. Prima țintește obținerea puterii, pe baza unui program sau
angajamente (în care pacea figurează de obicei), dar cultura politica nu include axiomatic
realizarea păcii. Ea menține balanța păcii şi a războiului ca opțiuni deschise. Având ca tema
principala puterea, este chiar mai inclinata spre utilizarea forței sau a amenințării cu forța în
relațiile internaționale sau în jocul de interese inter-umane. Negociatorul ia în serios
interzicerea acestora de către Carta ONU, politicianul o privește drept o recomandare pioasa.
Daca ignora cultura politica, negociatorul risca sa argumenteze prost şi neconvingător soluția
pe care o propune intr-o negociere ce trebuie aprobata sau ratificata de factorul politic.
Limbajul şi argumentele sale diferă de felul cum o prezintă oponenţilor şi chiar fata de
raționamentul propriu. Nu este vorba de sacrificarea unor convingeri, ci de limbajul, stilul şi
accentele specifice pe care le au cele doua culturi. Adaptarea negociatorului la limbajul
preopinentului este considerabila. Nu numai ca vorbește mai multe limbi dar şi utilizează
mai multe limbaje, proprii logicii şi mentalității interlocutorilor.
Cultura generala, alt termen ce caracterizează gradul de educare a unui individ, nu cere
detalieri. Este însa de semnalat cerința ca negociatorul sa asigure o balanţa echitabila intre
metodele şi vocabularul diferitelor domenii ale cunoașterii şi creației artistice.
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Figura – Doua tipuri de negocieri
Trăsătura

Tip A

Tip B

1. Scop

Contract

Relație

2. Atitudine

câştig-pierdere

câştig-câştig

3. Stil personal

informal

Formal

4. Comunicare

Directa

indirect

5. Perceptia timpului

Ridicata

Joasa

6. Emotivitate

Ridicata

Joasa

7. Forma acordului

Specifica

Generala

8. Construirea acordului

de jos în sus

de sus în jos

9. Organizarea echipei

un lider

Consens

10. Acceptarea riscului

Ridicata

Joasa

S-ar părea ca fiind concluzia unui studiu al tipului de negociere specific american (A) în
contrast cu cel japonez (B), mersul analizei ar fi mărginit la aceste doua stiluri, aparținând la
doua culturi diferite. Dar daca examinăm o negociere (de afaceri, de pilda) intre o parte
americana şi una elvețiana, punctul 10 desparte pe americani (A) de elvețieni, care au mai
degrabă inclinarea B. Intr-adevăr, elveţienii urmăresc câștiguri sigure, chiar daca sume mai
mici. Aceasta se leagă şi de apartenenta la acest tip B, cu privire la scop şi atitudine şi
percepția timpului, întrucât ei prefera orizontul de termen mediu sau lung. Daca vom
examina o negociere intre un american şi un francez, vom constata din nou că în timp ce
americanul se menține în tipul A, francezul înclină spre tipul B la trăsăturile stil personal şi
construirea acordului. Un negociator rus împărtășește cu cel american trăsături comune de
tip A la organizarea echipei, dar aparține tipului B la construirea acordului, la stilul personal
şi la percepția timpului.
Iată de ce departe de a trasa o linie neta intre o cultură occidentala şi una extrem orientală,
tabloul poate indica întrepătrunderi şi confluente. Literatura are multe subiecte insuficient
explorate, ca de exemplu raţionamentul circular oriental (arab, hindus, chinez) în raport cu
cel liniar al culturilor occidentale, raționamentul analogic oriental faţa de cel silogistic
occidental, diferența intre raționamentul deductiv latin şi cei inductiv anglo-saxon. Un
negociator care cunoaște aceste diferențe este mai bine înarmat şi produce o argumentare
mai credibila pentru un partener sau oponent aparținând unei ale culturi. Nu este vorba de a
schimba modus operandi al propriei sale personalități şi culturi, ci doar de a transmite mai
convingător ideile sale unui interlocutor familiarizat cu alte concepte şi metode de reflecție şi
exprimare. Iată de ce o încercare de a surprinde caracteristicile negociatorilor diferitelor
culturi este utila.
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3.9. STILURI DE NEGOCIERI. SCOLI DIPLOMATICE
Școala franceza Printre factorii culturali, istoria, antrenând cu sine tradiția şi obiceiurile,
constituie un element prețios pentru definirea unei identități proprii, care se va răsfrânge apoi
şi în portretul negociatorului.
S-a remarcat că în istoria Franței, statul precede naţiunea, spre deosebire de istoria Americii,
unde naţiunile sau societățile structurate sunt cele care şi-au făurit state, cu multe secole
după francezi. Este semnificativa înțelegerea locului pe care îl ocupa în spațiul mental al
francezului noțiunea de stat. Statul francez a fost primul care s-a desprins din magma
confuza a Europei care amesteca sedentari cu popoare migratoare, reînvia instituțiile romane
şi oferea o religie unificatoare. Ca sa dăinuie intre vecini puternici şi amenințători, francii au
recurs în centralizarea acestui stat, care treptat a curmat fracționismul feudal. Apoi şi-a
format instrumentele de a-l apăra şi extinde, cu o armata puternică, dar şi o diplomație
destoinica. Statul acesta atotputernic era personificat în regele de drept divin. „ Statul sunt
eu" spunea Ludovic al XIV-lea. Aceasta însemna ca pe plan extern era seful absolut al celor
doua instrumente de acțiune în exterior.
Din ideea primordiala de stat decurge locul special acordat unui principiu diplomatic:
interesul de stat. Punerea interesului de stat înaintea unui factor eminamente cultural, şi
anume religia, de către Francisc I, care se simțea mai aproape de sultanii otomani decât de
regii creştini, şi apoi sub Ludovic al XIII-lea de către Richelieu, care se alia cu protestanții
împotriva puterilor catolice a însemnat pentru diplomatic şi politicile internaționale o
deplasare de accent în favoare analizei raționale şi practice şi o detronare a credințelor. Nu
numai ca aceasta a contribuit în timp la secularizarea profesiunii şi a stilului de negociere,
dar pentru școala franceza a rămas o caracteristica durabila ce se poate recunoaște şi în
prezent.
Avantajul practic pe care îl crea pentru stat ideea de interes național era mult diminuat de
atributul “grandorii” pe care suveranii francezi l-au lipit de aspirațiile permanente ale
Franței. Pe plan psihologic a făcut ca negociatorii francezi sa fie pana şi în zilele noastre
sensibili la rolul pe care interlocutorul îl recunoaște tarii lor în sistemul internațional. Franța
nu face concesii în materie de prestigiu din definirea ei ca mare putere dispunând de arme
nucleare, membra a Consiliului de Securitate al ONU, cu un rol precumpănitor în Europa şi
cu o influenta considerabila pe glob (francofonia).
Preeminenta statului în cultura politica franceza, care o diferențiază de poziția antistatala a
doctrinelor liberale din tarile anglo-saxone, nu este singura distincție în tabloul valorilor
proprii. Care tara occidentala sau care școala doctrinara nu impărtăseste faimoasa lozinca
“Libertate! Egalitate! Fraternitate!”? Însa ca libertatea este prioritara în SUA şi Anglia, în
timp ce egalitatea a fost scoasa de ele din câmpul economic şi păstrata doar în cel juridic
(egalitate în fata legii). Pentru francezi, egalitatea a fost principalul mesaj al revoluției
iacobinilor. Fraternitatea s-a estompat în vocabularul politic şi a înaintat doar în limbajul
mișcărilor protestatare sau al utopiilor sociale. Este de reținut faptul ca analog cu analiza
spectrala unde sunt prezentate toate lungimile de unda, valorile ocupa spatii inegale, ce
asigura distincția intre subiecte. Toate valorile sunt prezentate în culturi, dar așezarea lor şi
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rangul importantei diferă. Este de reținut acest lucru pentru înțelegerea diferențelor din
vocabularul negociatorilor şi diplomaților, unde aceleași cuvinte au frecvente şi roluri
diferite. Americanul în consonanta cu libertatea va sublinia democrația şi va afirma
libertățile individului. Aceasta va fi pusa înainte de justiție, menita sa le servească.
Nu se întâmpla același lucru în cazul scolii franceze, pentru care justiția se bucura de
supremație fata de legi, create pe baza voinței generale (Rousseau). Individualismul
exacerbat în alte sisteme este privit cu suspiciune de francezi; el poate neglija bunul public
sau stimula anarhia.
Când este vorba de specificul comportamentului în diplomație şi negocieri se invoca deseori
deosebirile de temperament. Desigur, psihologia, în special psihologia sociala, ne ajuta la
înțelegerea varietății manifestate de una şi aceeași clasa profesionala ce a deprins reguli
universale de conduita. Francezii se disting printr-un temperament ce poate fi numit latin sau
meridional, mai extrovertit şi spontan decât nordul interiorizat şi lent, mai spumos şi mai
imaginativ, impetuos chiar, cu manii sau adeziuni nereținute. Diplomații francezi sunt
neîntrecuți la capitolul retorica, unde etalează referințe şi argumentație bogata intr-un mod
elegant şi atrăgător.
Deşi trăsăturile temperamentale pot avea înrâurire asupra negocierilor (calmare sau
înveninarea tonului), exista un factor insuficient subliniat de autori şi anume tipul de gândire
la care adera negociatorii. La francezi aceasta trăsătură e manifesta. Ei sunt urmașii lui
Descartes, autorul principiilor raționamentului corect şi simplu. Un autor scrie, privind
aceasta inclinare spre logica şi rațiune specifica francezilor: ,,Despre germani nu se spune ca
sunt kantieni sau hegelieni. Nimeni nu afirma ca englezii sunt shakespearieni şi italienii
dantești. Pe de alta parte, toți repeta din generație în generație ca francezii sunt cartezieni."
Puține discursuri ale francezilor se depărtează de claritatea şi rigoarea regulilor carteziene.
Aceasta școala raționalista, ce pornește de la principii generale şi ajunge la concluzii practica
şi la cazuri particulare, a avut un rol decisiv în crearea științei teoretice, Logica ei este
eminamente deductiva, funcționează pe o axa verticala, cu săgeata în jos: de la general la
particular. Specificitatea ei este pregnanta daca observam ca aceeași axa verticala este
folosita de englezi cu deosebirea ca săgeata este îndreptata de jos în sus, de la cazurile
particulare la cele generale. In loc de abordarea teoretică, la englezi domnește metoda
experimentala. Descartes este parinte1e primei scoli, Bacon al celeilalte. Cu aceeași
probabilitate ridicata cu care negociatorul francez va începe să invoce „principii", cel englez
va debuta prin descrierea unui caz ce i se pare relevant în situaţia data.
Ambele demersuri stau la baza științei moderne şi sunt de fapt inseparabile. Amândouă sunt
riguroase, perseverente pana la încăpățânare, practicate pe scara de generaţii cu aceeași
stăruință. Verticalitatea comuna a axelor face ca ambele să aibă neajunsuri comune:
cartezianul nu poate fi sigur ca ajunge la un rezultat practic plecând de la principiile lui, iar
adeptul lui Bacon că va atinge un nivel teoretic satisfăcător, pornind de la cazurile lui.
Diplomatul francez are la bază o buna educație. Kissinger spune despre ei că în timp ce alţii
se bazează pe învățarea practică produsa de viaţa, francezii se ocupa de „pregătirea mintii”.
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Instituţiile invaţămantului superior, Politehnica şi Școala Normala Superioara, au fost create
de Napoleon, iar apoi în timpul lui De Gaulle se înființează faimoasa Ecole Naționale
d’Administration (ENA), completând programul educaţiei elitelor. E o constanta a
preocupărilor de stat, cu consecinţe pentru diplomaţi, „Negociatorul francez provine din
clasele superioare sau mijlocii, va fi bine educat, va îmbrățișa argumentarea carteziana, va
proteja cu îndârjire statul francez şi va afirma cu pasiune şi elocința interesele şi valorile
franceze."
Școala germana. Churchill spunea despre istorie ca este o povara de purtat în spate. In cazul
Germaniei poverile istoriei sunt grele. Dar comportamentul ei diplomatic e în parte
explicabil prin acest trecut care are faze complicate, perioade strălucite şi etape sinistre,
urmate de un curs de normalitate salubru şi constructiv.
Germania ca stat e o realizare târzie produsa în jumătatea a doua a secolului XIX. Pana
atunci, germanii care îşi făuriseră identitatea în paralel cu francezii, spre sfârșitul primului
mileniu, au trăit în unități disparate: orașe, cetăți. porturi, ligi, regimuri ducate şi comitate,
care au depășit incredibilul număr de 300. Singurul principiu unificator pentru aceasta
populație aparținând acelorași credinţe, valori culturale şi vorbind aceeași limba era Sfântul
Imperiu Roman la care aparțineau şi care avea în interiorul sau un virtual „rege german".
Micile ducate şi principate, orașele, episcopatele erau angajate în contacte permanente şi
desfășurau o diplomație activa, ocupata cu problema cronică a regatelor independente,
anume aranjamente matrimoniale, dar şi cooperarea economica şi stabilirea de legături
trainice. Profesiunea diplomatica a acestei epoci este ilustrata de Leibniz. El este reţinut de
istorie ca matematician, filosof şi logician. Este mai puțin cunoscuta activitatea sa
diplomatica, ca reprezentant al Hanovrei, care îl duce la curtea regelui Franței, unde prezintă
proiectul unei organizări a păcii. E în avans cu epoca şi are viziunea unui limbaj universal
care să servească o lume globala. Biografia lui este un memento pentru profesiunea
diplomatica ce invita la cultura vasta şi cunoaștere.
Congresul de la Viena (1815) a menținut o Germanie divizata, dar cuceririle napoleoniene
dezlegaseră vocea naționalismului şi treziseră în Germania aspirația unificării. La 1832 se
creează o uniune vamala a unităților politice germane, Zollverein. Doua curente dispută
soluția de urmat. Liberalii câștiga prima manșa după revoluţia de la 1848 creând o constituţie
democratica şi Adunarea de la Frankfurt. Dar partida militarista prusaca preia ștafeta şi
antamează programul sau de unificare. Bismarck este principalul personaj, care a reușit sa
combine diplomația cu acțiunea militara intr-un mod exemplar. Se spunea despre el ca este
singurul om care poate jongla simultan cu patru bile fara sa le scape pe jos. Pentru a scoate
din joc imperiul austriac care îşi păstrase drepturile teoretice de patronare a intereselor
germane, îl atrage intr-o acțiune comuna pentru cucerirea unor teritorii daneze (1864), știind
ca litigiile împărțirii păcii vor apărea, ceea ce se întâmpla doi ani mai târziu, în 1866, când
izbucnește războiul prusaco-austriac, pierdut de Austria. In acești ani se asigura de
neutralitatea amicala a Franţei, Rusiei şi Angliei. In faza a doua urmează scoaterea Franței
din joc, ceea ce se întâmplă, sub privirile anesteziate ale Rusiei şi Angliei, prin războiul
prusaco-francez, încheiat prin înfrângerea Franței şi încoronarea regelui Prusiei Wilhelm I ca
împărat. Bismarck devine un arbitru al treburilor europene, ceea ca se vede în Conferința de
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la Berlin 1878, care s-a pronunțat sub președinția sa, în problemele sud-est europene.
Aceasta perioada este consacrata păcii prin abile manevre diplomatice. Spre deosebire de
alte tari, Germania devenise un stat teritorial mare, cu vecini numeroși şi frontiere nesigure
la Rin şi în răsărit. Bismarck voia sa împiedice Franța sa își ia revanșa orientând-o spre
expansiuni colonialiste în Africa, unde câștigase şi Germania un picior de sprijin. La răsărit
încerca sa evite izbucnirea conflictelor intre Austria şi Rusia pe tema moștenirii otomane,
reușind o întâlnire şi un acord al celor trei împărați (Prusia, Rusia şi Austria) la 1881. O alta
tripla alianța era înnodata intre Prusia, Austria şi Italia. Demis de noul împărat Wilhelm al IIlea, Bismarck se retrage la 1890, lăsând şi un bilanț remarcabil de realizări interne.
Wilhelm al II-lea, ultimul împărat al Germaniei şi rege al Prusiei, a crezut că poate prelua
metodele lui Bismarck, dar într-o formulă brută şi , cu o ambiție nemăsurata, a provocat
Primul Război Mondial din care a ieşit înfrânt. Militarul nechibzuit n-a fost dublat de un
diplomat dibaci.
De la 1890 la 1945, timp de 55 de ani, Germania parcurge „perioada neagra" sau „orele
zero", cu o scurta palpaire a diplomaţiei lui Gustav Stresemann în timpul Ligii Națiunilor.
După perioada fascista şi înfrângerea în cel de-al Doilea Război Mondial declanșat de Hitler,
diplomația germana s-a confruntat cu intrarea Germaniei în normalitate, refacerea economica
a tarii după război şi ștergerea oprobiului cu care era înaintata pe plan mondial. Adenauer, un
om politic de tip conservator, arhitectul acestei strategii sub scut vestic, a știut sa reia
elemente din vechiul tezaur diplomatic şi din politica antebelică a Germaniei. Când McCloy,
reprezentantul puterii de ocupație, l-a întâlnit prima oară pe Adenauer a fost uluit să audă de
la acesta referințe la Sfântul Imperiu Roman. Pașii s-au succedat cu repeziciune: intrarea în
Uniunea Cărbunelui şi Otelului (1951), în NATO (1955) şi în Comunitatea Europeana a
Cărbunelui şi Oţelului (1955), reconcilierea cu Franța şi acordurile semnate cu De Gaulle
(1963). Următorul cancelar, Erhard, este devotat succesului economic, iar Brandt (19691974) aduce prin deschiderea spre Est o noua dimensiune ce va facilita cursul spre unificarea
celor două Germanii.
Relațiile oficiale cu Germania de Est sunt stabilite după o lunga perioadă de obstrucție.
Unificarea din 1990 sub Kohl după obținerea acordului URSS găsește obiectivele de
reabilitare, se ocupare a unui loc onorabil în comunitatea internațională şi de dezvoltare
economica împlinite.
Ce trăsături a redefinit stilul german de negocieri? Începând cu logica raţionamentului atât
de evidenta în cazul francez (deducția) şi cel englez (inducția), vom căuta în zadar sa alegem
aceeași cale în cazul german care de la Leibniz încoace a pendulat cu succes intre
raționalism şi empirism în schimb, este frapantă o speciala accelerare la conceptul de
metoda. Germanii sunt prin excelenta metodici. Organizarea şi concepţia de sistem domina.
Analiștii au degajat următoarele faze nelipsite din activitatea diplomatica şi negocieri:
1. Pregătirea amănunțita, care coboară de la organismele de elaborare a politicii externe
(cancelar, parlament, runde de consens intern şi de alianța externă) la ministerul de execuție,
unde sunt elaborate de cel ce tine tocul (Federfuhrend).
2. Elaborarea viziunii generale, unde în Gesamtkonzept (o noțiune centrala) sunt cuprinse
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obiectivele şi cadrul general pe care orice pas sau aspect particular trebuie sa le respecte.
3. Prezentarea poziţiei poarta pecetea unei influente filozofice, manifestata în gustul
pentru analiza şi rezolvarea problemelor, se pare ca Hegel le da prin dialectica sa un avantaj
specific prin acceptarea opușilor, rezolvarea contradicţiei şi conștiința unității în varietate,
dezvoltata şi în caracterul federal al statului. Ca stil propriu se distinge gustul dar nu şi al
oratoriei inutile. Cineva a caracterizat pe diplomatul german astfel.. “Nu pierde timpul prin a
fi misterios." Subterfugiile sau cultivarea confuziei nu sunt prețuite.
4. Soluţia este urmărita cu perseverenta. Compromisurile şi concesiile sunt acceptate.
Sunt folosite canale informale şi secrete. O mare grija este acordata tinerii aproape a
prietenilor şi evitării izolării. Se acceptă întreruperi necesare. Egon Bahr, care a negociat
şi cu Romania, discuta cu Gromiko Tratatul din 1970, revine în tară de la Moscova pentru
consultări de câteva ori. Tenacitatea se manifestă şi în refuzuri. In întâlnirile lui Johnson
cu Erhard şi cele ale lui Carter cu Schmidt, încercarea americanilor de a obține plata
staţionării trupelor americane prin vânzarea de arme şi de a atrage Germania în
sprijinirea războiului din Vietnam s-a lovit de un refuz net.
Analiștii au degajat trăsăturile stilului german în pregătirea esenţiala lipsită de
improvizație şi plina de studii detaliate, în punctele strategice din care nu lipsesc grija
pentru argumentarea logica, evitarea emoțiilor, răbdarea şi calculul atent al momentelor
decisive, în poziţiile tactice în care figurează utilizarea ocaziilor sociale, rezerva fată
de presă sau unele detalii mergând pană la atenția dată vârstei negociatorilor opuși.
Iar concluzia generală e formulată astfel: diplomatul sau negociatorul german este în
constanta veghe, bine pregătit şi logic, niciodată slab, dar în mod nedezmințit politicos,
formal uneori, pacient şi deschis la noi relații.”
Școala engleza. Istoria a lăsat urme trainice în profilul diplomatului englez şi în
stilul său de negociere. O tară cu aristocrație puternică a respectat intr-un grad ridicat
tradițiile pe care le găsim fidel transmise de la o generaţie la alta. Iar un stat insular cu
vocație maritimă a practicat şi dezvoltat timp de secole o gândire politică globalistă
intim legată de funcționarea unui imperiu şi exercitarea lunga a unei hegemonii. Întrucât
aspirațiile ei erau peste mări, în alte continente, Anglia a avut, după războiul de 100
de ani cu Franța, o implicație de altă natură fată de războaiele continentale pentru
supremație. Preocuparea politicii ei era ca niciuna din puterile europene să nu atingă un
grad de supremație care să o transforme intr-un dușman periculos pentru Anglia.
Expresia simplă a acestei idei a fost „balanța de putere" practicată cu perseverentă. Ea
consta în neamestecul în conflictele europene, atât timp cat forțele se anulau reciproc şi
intr-o intervenție decisivă de partea celor amenințați să piardă definitiv partida. Astfel o
găsim angajată în stimularea alianțelor anti-napoleoniene, aruncând în joc puterea ei
maritimă care a provocat distrugerea flotei franceze şi a creat blocajul pe mare împotriva
lui Napoleon. Regăsim formula balanţei în participarea Angliei în cele două războaie
mondiale.
Doctrina „echilibrului" care apare în portretele regilor britanici în secolul al XVI-lea,
reprezentându-i cu o balanță în mană, a fost incorporată în școala teoretică engleză,
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reprezentată în secolul XX de Hedley Bull. Intr-un sistem în care echilibrul
funcționează, conceptele de bază sunt reprezentate de cuplurile acțiune/reacție,
provocare/răspuns, schimbare/status-quo. Înțelegem de ce şi istoricul englez Arnold
Toynbee a recurs la cheia provocare/răspuns pentru mersul civilizaţiei. Deși școala
realistă a relațiilor internaționale se bazează pe echilibrul puterii, în versiunea ei americană
ea este opusă abordării juridico-instituționale. Englezii văd însă o compatibilitate intre
instituții (Congresul de la Viena din 1815 şi Liga Naţiunilor) şi balanța de putere.
Când Woodrow Wilson a repudiat doctrina echilibrului de putere acuzând-o ca fiind
sursă de conflict, englezii nu 1-au urmat. Întreg acordul teoretic al englezilor la doctrinele
de politică externa îmbină realismul (bazat pe anarhia originară) şi școala juridică a
cooperării paşnice.
Balanţa puterii nu este străina de o strategie a marilor puteri a-şi asigura controlul sau
dominația, captata de dictonul latin divide et impera. Este evident că dispunând de forte
militare mai mici decât cereau vastele teritorii colonizate (India, de pildă, sau coloniile
africane), recurgerea la împărțirea dușmanului în grupuri antagoniste şi asigurarea
unor alianţe nu putea fi nesocotită. Dar criticii doctrinei au observat că în cazul
englez ea a devenit o adevărată obsesie, cuprinsă şi în titlul cărții Divide şi pleacă. Când
decolonizarea a devenit un curent ireversibil, englezii au lăsat în urmă numeroase
diviziuni care au devenit focare de conflict. Lista este impresionantă: Israel-Palestina,
India-Pakistan, Irlanda, Sri Lanka, Gibraltar, Afganistan (jumătate din populația paştună
se găsește în Afganistan şi cealaltă jumătate în Pakistan), Liban-Siria, Iordania-Israel,
Irak-Kuweit, lăsând la o parte diviziunile postbelice în Germania, Coreea, Vietnam.
Găsim pe lordul Carrington propunând împărțirea Africii de Sud şi pe Sir Anhony Eden
lucrând la diviziunea Vietnamului de Nord şi a celui de Sud. Nu e de mirare ca în
opera de mediere britanică după începerea războaielor din fosta Iugoslavie nu există
nici un concept integrator, în timp ce cantonizarea Bosniei este elaborată în detaliu.
Este posibil ca această preferința pentru fragmentariste să fie înrudita cu
trăsătura mai largă a spiritului englez de a recurge la inducție, bazata pe studiul de caz,
particular, cu un recurs redus la reguli generale. Ca şi în sistemul juridic britanic, o data
ce o soluție este considerata valabilă ea câștigă rol emblematic şi este reprodusă ca o
măsură standard în alte cazuri similare.
Un negociator britanic nu va începe nici o demonstrație prin referirea la un principiu
călăuzitor sau la o regula generala, ci prin compararea situației cu un caz asemănător. Va
avea în acest fel un avantaj asupra altor scoli, prin libertatea de a recurge empiric şi liber
la argumentele ce pledează pentru o soluție sau alta şi la un eventual rezultat mai
practic şi mai eficace.
Trăsături psihologice caracteristice englezului îl fac mai sceptic privind teoria şi
generalitățile, în locul justiției invocate de francezi, el se mulțumește de a fi fair, ceea
ce înseamnă corect, echitabil, cinstit. Nu este meridional, zgomotos sau dramatic, ci în
general un personaj tăcut. Cele mai scurte intervenții în dezbaterile Adunării
Generale a ONU din anii ‘50 erau atribuite miniștrilor englezi şi suedezi. Diplomatul
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englez prețuiește virtutea calmului şi este incantat să i se remarce caracterul flegmatic,
rezerva prudentă şi distanta luata fată de situații şi oameni.
Pentru a arăta persistenta ideilor pe care britanicii şi le transmit de la o generație la
alta prin cultură, este edificator să îl cităm pe Thomas Morus. Este un contemporan
şi un prieten al lui Erasmus. Face parte din aceeași familie de umanişti ai vremii, dar
poziția sa de lord cancelar al lui Henry al VIII-lea nu-i limitează libertatea în expunerea
vederilor sale, pe care le înfățișează intr-o lucrare rămasă celebră, Utopia (1516),
unde descrie o societate ideala conducându-se după idei apropiate de idealul său,
contrazise de realitățile vremii. După el războiul n-are nimic glorios, e chiar josnic şi
rușinos. Dar în situații grave de mare necesitate, cum ar fi apărarea granițelor sau a
prietenilor, ori eliberarea cuiva de despotism el nu poate fi evitat, iar societatea se
pregătește prin disciplina şi exerciții pentru el.
Litigiile pretind analiza amănunţită şi stabilirea răspunderilor, după Morus. Arată o
mare indignare fată de cazurile în care comercianții sunt supuși la situaţii umilitoare în
alte țări. Nu manifesta mare interes pentru tratate şi alianțe şi crede că e rar ca
diplomaţia să ia în vedere „toate posibilităţile şi angajamentele" sau să le „formuleze
perfect, net şi precis". Când citim istoria Angliei care a întreprins războaie ca sa elibereze
un cetățean de-al ei deținut pe nedrept sau când remarcăm neîncrederea în acorduri
considerate detaliate şi definitive, auzim ecoul îndepărtat al scrierilor lui Morus. Prin
moartea sa, decapitat fiind de Henric al VIII-lea pentru refuzul de a-l recunoaşte drept
cap al Bisericii Angliei, nefiind dispus să renunţe la principiile sale şi la religia catolică.
Prin acest act, Mortus confirma o alta trăsătura de caracter britanică, şi anume atașamentul
definitiv la o convingere stabilita solid şi cu chibzuința.
Ca şi colegii lor de breasla din Franța, diplomații britanici au parte de o educaţie din
partea unui sistem elitist. Dar studiul lor inimitabil se va afirma prin mai putină
retorica şi exteriorizare, prin mai mult scepticism şi umor, prin stăpânirea de sine,
laconism şi apărarea perseverentă a intereselor tării lor, firește.
Școala rusa. O mare putere nu se poate dispensa de un sistem diplomatic pe măsura
obiectivelor sale strategice şi politice. In mod paradoxal, aspirațiile înalte sunt conturate
inițial de un cnezat mic de la Kiev îndată după creștinarea din jurul anului 1000 prin
contactul cu Bizanțul. Rusia se vrea a treia Roma, îndată după alungarea tătarilor, iar
intre 1480 şi 1721 teritoriul ei cuprinde întreaga Rusie nord-estică. Timp de doua
veacuri aduna pământ pentru o vastă populație slava, construind o autoritate bazată pe
centralism şi autocratic. Fisa cronologica a acestei creşteri continue o aduce în mijlocul
secolului XVI la Caspică, la 1600 în Siberia şi o suta de ani după aceea în Pacific. La
1688 se izbește de China. Obiectivul e ocuparea de spațiu, expansiunea teritoriala,
desființarea hanatelor şi a punctelor interne de rezistenţa. Se transformă treptat intr-o
comunitate multietnică neparcurgând drumul statelor naționale occidentale. Prin Kazan,
Astrahan, Turkistan ajunge o putere continentala controlând porțiuni însemnate din Asia
Centrală.
Diplomația e prezentă în secolul XVII, ilustrată de misiunea Nicolae Milescu în China,
130

imortalizată de cărțile acestuia, şi de organizarea Cancelariei de politică externa,
însărcinată cu trimiterea şi primirea solilor, pregătirea documentelor şi redactarea
corespondenţei. Trimişii străini sunt încartiruiți şi studiaţi atent în conversaţii
prealabile neoficiale. O trăsătura de intensa suspiciune faţa de străini se manifestă
încă în fazele de început.
Rusia nu a luptat în extensiunea sa concomitent pe doua fron turi, direcţia fiind
ori Asia, ori Europa. Capitolul celei din urma e deschis de Petru cel Mare, de care
se leagă începutul modernizării. El căuta deschiderea spre mari calde, Baltica şi
Marea Neagra. Pentru acest proiect,duce războaie cu suedezii şi cu turcii.. Prin urmare,
cine ar fi putut spune că şi în direcţia apuseana marşul va fi tot atât de impetuos ca în Asia
şi că trupele ruseşti se vor găsi la Berlin în 1760, în Alpi în jur de 1800 şi la Paris în 1815?
Sau că ţarul Rusiei, Alexandru I, va deveni cea mai importantă figură a Congresului de 1a
Viena şi al Sfintei Alianţe, care timp de 30 de ani controlează Europa sub semnul
conservator, aristocratic şi antirevoluţionar atât de convenabil Rusiei care se remarcă prin
invadarea Poloniei şi prin exilarea “decembriştilor”? Succesiunea acordurilor de pace şi a
războiului, facerea şi desfacerea alianţelor, contactele intense intre puterile europene
dezvoltă o diplomaţie activă, prinsă în negocieri continue, deşi momentele decisive revin
diplomaţiei de vârf a împăraților şi cancelarilor. Învinsă de o coaliţie a puterilor occidentale
care îi barează drumul spre Constantinopol (războiul Crimeii din 1854-1856), Rusia se
orientează din nou spre sud şi orient (încheie un tratat cu China prin care obţine teritorii
mari pe Amur). Suferă o înfrângere din partea Japoniei în războiul ce se încheie în 1905 cu
medierea preşedintelui Th. Roosevelt, răsplătit de Premiul Nobel pentru pace.
Revoluţia bolşevică încheie participarea nefericită a Rusiei la primul război mondial. Noul
curs al politicii lui Lenin începe cu publicarea acordurilor diplomatice secrete încheiate sub
ţarism, în paralel cu instaurarea de către Wilson a „diplomaţiei deschise". Diplomaţia
sovietică intră în acţiune. Tratatul de la Rapallo, precedat de intense negocieri cu Germania,
duce la primul acord de recunoaştere a Uniunii Sovietice (Rapallo, 1922).
O lungă perioadă postbelică e caracterizată de negocieri de normalizare, tratate cu vecinii,
deschiderea de oficii diplomatice şi, după intrarea Uniunii Sovietice în Liga Naţiunilor
(1934), printr-o diplomaţie activă condusă de Litvinov.
In afara experienţei câştigate de diplomaţii sovietici în contactele bilaterale şi în conferinţele
internaționale, se manifesta o considerabilă creştere a calităţii lor profesionale prin cel puţin
doi factori. Primul poate fi considerat pregătirea intensă în cunoaşterea limbilor străine şi a
metodelor diplomaţiei în universităţi special consacrate relaţiilor internaţionale. In paralel,
colective academice au întreprins studiul diplomaţiei ruse de la începuturi şi până în
actualitate, din care nu lipsesc specialişti prerevoluţionari ca istoricul Tarle. În al doilea
rând, cu toată subordonarea impusă de strictul sistem centralizat faţă de forurile politice, un
anumit grad de autonomie profesională a fost acordat diplomaţilor. Era, dacă nu în acelaşi
grad, un statut asemănător celui de care se bucura Academia de Ştiinţe. In consecinţă, exista
ideea aparţinerii la un corp profesional exigent, bucurându-se de o anumită stabilitate.
Personajul cel mai legat de acest sistem, în care a funcţionat ca participant la reuniunea de
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vârf a Aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial şi ca ambasador, a ocupat cu un record
de longevitate politică, timp de 28 de ani, postul de ministru de externe, a fost Andrei
Gromyko. Pentru că a constituit modelul mai multor generaţii, nu este lipsit de interes
profilul său.
Numit şi „faţă de piatră", Gromiko era impenetrabil. Nu lăsa să se citească nici un gând.
Ceea ce nu înseamnă că nu ştia să zâmbească şi să asculte atent un interlocutor în locul
risipirii atenţiei, era concentrat asupra unor obiective majore, fixe, puține 1a număr, care
puteau fi enunţate succint. Diplomatul care s-a format în atmosfera de colaborare a Aliaţilor
contra Germaniei fasciste a ales drept cheie a diplomaţiei pe care o conducea ideea
,,parităţii" cu SUA şi restaurarea unui parteneriat trădat de acestea. De aici decurgea o
competiţie nu atât de supremaţie, cât de echivalare. Faţa sa imobilă nu trăda gândul intim
care îl făcea să se îndoiască de ameninţarea lăudăroasă a lui Hruşciov pe care îl însoțea în
SUA: „Vă vom îngropa." Se poate crede că Gromiko nu credea că este posibil să ajungi din
urma SUA, cu atât mai puţin să o întreci în performanţele economice. Pentru el obiectivul
era altul: în ciuda oricărei disparităţi, cele două mari puteri trebuie să-şi exercite în armonie
şi cu răspunderi egale un dublu rol hegemonic pe glob, aşa cum stătuseră alături în cea mai
mare încleștare a lumii. El acorda valoare simbolică zăngănitului de arme şi discursurilor
dure ale Războiului rece, ştiind că în esenţă cele două superputeri sunt legate de un acord de
supremă importanţă: nerecurgerea în nici o împrejurare la arma nucleară. Diplomatul
trebuie să posede o schemă de evaluare a evenimentelor prin raportare 1a câteva idei sau
obiective simple şi clare şi o tehnică ţinând de domeniul strategiilor globale. Se poate
observa că un asemenea profesionalism lasă puțin loc doctrinei marxiste a luptei de clasă,
căreia discursul oficial îi era tributar. Un limbaj sec şi convenţional era pus în faţă, dar 1a
analiza atentă mesajele puteau fi citite în cuvinte, nuanţe, expresii şi context.
Urmau drept calităţi esenţiale: perseverenţa, seriozitatea, răspunderea, stăpânirea factuală a
situaţiilor şi cunoaşterea profunda a actorilor cu punctele lor sau vulnerabile.
O trăsătură persistentă la diplomații ruși constă în acordarea unei importanţe speciale
documentului scris. Iest dokument? este una din formele frecvente ale unui argument. De
aceea negociatorul rus tine să incorporeze în acordul stabilit angajamente cât mai clare.
Promisiunilor nu li se atribuie încredere, iar enunţurile ambigue sunt privite drept surse de
neînțelegeri viitoare. Cât de greu a trebuit să suporte diplomații sovietici Războiul rece, cel
mai regizat din istorie, în care toate prescripțiile sau regulile nu erau scrise, ci tacit asumate.
Tot paradoxală apare şi o altă trăsătură a negociatorului, văzut în lumina durităţii asociate
regimului său totalitar. Dar cunoscătorii pot să descopere că rușii sunt „suflete slave",
sentimentale şi generoase. Ei sunt sensibili la prietenie şi mai ales ia preţuirea meritelor
culturii ruse şi a contribuției ei la literatură, artă, muzică şi știință mai mult ca la orice alt
domeniu. „Mama Rusia" este pentru ei dragostea cea mare.
Având numeroase puncte de apropriere cu patriotismul francezilor şi cu raţionamentul lor
deductiv, ca orice gândire ca pleacă de la principii, cu îndrăzneala de explorare a englezilor
şi cu abordarea pe termen lung a asiaticilor, şcoala rusă, acum eliberată de constrângerile
unei doctrine dogmatice, își afirmă din nou posibilitățile ei în relaţiile internaționale,
132

Școala americană. Cu tot disprețul şi rezerva fată de instituţiile aristocratice ale Europei,
mai ales ale Angliei, ce includeau pe cele diplomatice, revoluţionarii care au creat statul
american s-au izbit din primul moment de nevoia de a se servi de diplomație, Duşmanii
Angliei puteau fi prietenii lor. Astfel îi vedem pe Franklin la curtea regelui Franţei, la
început seful lobby-ului neoficial american şi apoi ambasador, pe Jefferson şi pe Adams,
viitori președinți ai SUA, ambasadori în Europa şi astfel aproape toţi părinții fondatori ai
SUA îşi completează solida şi vasta cultură cu stagiul diplomație. Au putut fi identificate
două şcoli de politică externă şi două stiluri distincte în diplomaţia americană. Ambele, ca şi
alte trăsături specifice, îşi au originea în începuturile statului. Prima scoală este aceea a
valorilor, în special a libertății sub semnul cărora s-a purtat Războiul de independentă din
1775-1783 şi s-a efectuat revoluţia înflăcărată de ideile iluminismului. SUA s-a văzut de la
început purtătoarea unui mesaj de libertate pentru întreaga omenire, ceea ce convenea
perfect unei tradiții locale de predicatori reformați, care răspândeau cu tenacitate ideile şi
morala biblica pentru o populație predominant rurala de fermieri. Persecutaţi pentru ideile
religioase în Europa, acești emigranţi temerari au sărutat un pământ ce le promitea întâi de
toate libertatea. Principalul mediu de păstrare şi răspândire a ideilor lor a fost predica, sădită
adânc în cultura lor. Așezarea în America a cerut învingerea unor greutăţi imense.
Acest om al începuturilor avea nevoie de mari resurse de pricepere pentru a găsi soluţii la
insurmontabilele sfidări ale vieții sale, pricepere dezvoltată intr-o inteligenţă a mâinilor şi a
acţiunii numită skills, preţuită mai mult azi în cultura proprie decât la alte popoare.
Combinată cu cunoştinţele de ordin superior ale științei, a dat naștere, la un tip mintal ce se
bazează pe spirit de întreprindere şi ingeniozitate combinat cu simţul practic şi ideea
obsesivă a succesului. Mai târziu este ilustrat de Edison, un inventator nedepășit, în timp ce
pe plan filosofic o viziune coerentă asupra lumii şi societăţii ia forma unui curent numit
pragmatism (Dewey, James şi Pierce), filosofia specifică a culturii americanilor. Pana în
zilele noastre, diplomatul american va fi un fidel purtător al acestei trăsături de pragmatism.
Se va distinge de inclinarea spre logica deductivă a francezilor, dar va avea puncte comune
cu empirismul englez. Va fi total antidogmatic, dar va fi veşnic în căutare de succes imediat
tangibil. Acesta este cel doilea stil distinctiv al diplomaţiei americane.
O alta bifurcare a politicii externe s-a produs tot în perioada inițială de fixare a opţiunilor.
Politica externă americana a pendulat intre izolaționism şi intervenționism. Pentru prima
opţiune pleda repulsia faţă de conflictele nesfârșite ale altor state, în special europene,
inspirate de ambiții şi dorinţe imperiale de expansiune. Pentru a doua, nevoia de a folosi
nevoile externe în scopuri proprii era o permanentă invitaţie de a fi prezentă în competiţia
pe scena lumii.
Este de notat că la început izolaţionismul a avut câştig de cauză. Școala valorilor cerea însă
ca mesajul libertăţii să fie afirmat şi aplicat în plan extern. Dar părinţii fondatori au rezistat
acestei tentații. Sunt semnificativele vorbe lui Adams: „Oriunde steagurile libertăţii şi
independenţei au fost sau trebuie să fie ridicate, acolo va fi inima Americii, binecuvântarea
şi rugăciunile ei. Dar ea nu merge în afara graniţelor în căutare de monștri pentru a-i
distruge. Ea dorește reușita libertăţii şi independenţa tuturor. Ea este campionul şi apărătorul
numai al libertăţii şi independenţei proprii."
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Intr-adevăr, tânăra federație şi-a consacrat eforturile pentru stăpânirea teritoriului din harta
fostei britanice, de la Atlantic la Pacific. A fost perioada frontierei, o altă lozincă care a
pătruns cultura americană (Kennedy a numit politica sa „o nouă frontieră"), ca propensiune
specifică de a nu admite bariere fizice dar şi de altă natură şi de a le desfiinţa şi depăși. In
acest proces rezistenta populației indiene băștinașe a fost suprimată fără scrupule morale, în
ceea ce privește pungile coloniale care persistau pe teritoriul sau în apropierea sa, ele au fost
desfiinţate prin cumpărare, după negocieri paciente şi sesizarea momentului oportun
(Louisiana de la francezi în 1802, Florida de la spanioli în 1819, Alaska de la ruşi în 1867),
iar unde era necesară forţa aceasta a fost utilizată (Texasul luat de la Mexic în 1848). Acest
imens teritoriu a fost integrat practic prin uriașa rețea de cai ferate, fruct al perioadei de
modernizare, parcursă o dată cu modernizarea industrială a Europei, astfel că la sfârșituri
secolului XIX SUA reprezintă o putere economică semnificativă. Europenii erau însă
angajaţi în procesul colonizării, străini până atunci spiritului şi intereselor americane.
Iată însă că în vecinătatea ei, imperiul spaniol slăbeşte şi se descompune, iar popoarele
latino-americane ridică steagul independentei. Printr-un raţionament abil, președintele
Theodor Roosevelt învinge rezerva americanilor de angajare în războaie externe şi cu
justificarea sprijinului ce trebuie acordat vecinilor săi declară război Spaniei. Care era
această justificare? Nu încercarea de a lua locul de colonialist al Spaniei, ci de a feri tinerele
republici de primejdia colonialismului european. SUA a urmărit obiectivul creării unui
spaţiu adiacent (America Latină) care se va bucura prin scutul oferit de SUA împotriva unor
încercări exterioare de imixtiune (Europa). Ideea a fost explicitată în Doctrina Monroe
adoptată în 1823. Dar războiul cu Spania aduce Americii şi teritorii în Pacific. In cazul
Filipinelor, tentaţia este prea mare şi aceasta devine colonie americană, un regim care
anterior era inadmisibil pentru filosofia ei politică.
Inclinarea opiniei publice americane spre izolaţionism este demonstrată şi de ezitanta intrare
a SUA în cele două războaie mondiale. Woodrow Wilson fusese ales pentru politica de pace
pe care o promitea. Dar după doi ani de neutralitate, Wilson intră în război negând orice
calcul de echilibru al puterilor, dar invocând principiile democratice ale autodeterminării
cerute de populaţii vaste şi existenţa unui ,,monstru" care efectiv trebuia distrus:
imperialismul german a1 lui Wilhelm al II-lea. Evenimentul care precipită intrarea în război
a SUA este faimoasa telegramă a lui Zirnmermann, prin care ministrul de externe cere
ambasadorului său în Mexic să promită Mexicului teritoriile americane Texas, Arizona şi
New Mexico în schimbul intrării în război alături de Germania.
Sprijinul dat de SUA alianţei antigermane a fost decisiv pentru victoria acesteia. Wilson
credea că o pace care să pună capăt tuturor războaielor trebuie să fie stabilită şi dotată cu
instrumente de pace adevărate. Dar valul izolaţionist al republicanilor îi distruge lui Wilson
cea mai importantă realizare a sa, Liga Națiunilor, din care SUA refuză să facă parte.
In cel de-a Doilea Război Mondial, atitudinea favorabila a lui F.D. Roosevell de a sprijini
Anglia şi de a da curs cererilor insistente ale lui W. Churchill nu întrunește sprijinul
necesar din partea americanilor, predominant neintervenționiști. Dar situația se schimbă
drastic după ce Japonia bombardează teritoriul SUA din Hawai şi îi distruge acesteia flota.
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După istorica victorie împotriva fascismului din 1945, dilema intervenţie/izolare nu se mai
pune în aceeași termeni, Războiului rece creând o situaţie ambiguă şi plină de riscuri fără
precedent, cum ar fi fost un război nuclear.
După încheierea Războiului rece, președinții republicani (Bush tatăl şi Bush fiul) au fost
fățiș intervenționiști, dar în mod paradoxal au procedat ca democratul Wilson, invocând
valorile sacre ale democraţiei şi drepturilor, iar cei democraţi (Clinton), dedicați prin
definiţie acestei poziţii, au invocat argumente „realiste" de necesitate a uzului forţei.
Iată-ne în prezenta unui diplomat american angajat intr-o negociere. Nu este apăsat de
poveri dogmatice şi va aborda subiectele direct şi practic. Nu acceptă cu plăcere tărăgănarea
discuţiilor şi lungimile preliminariilor. Își prezintă poziţia ca şi argumentele pe puncte,
numărate unul câte unul, nu caută retorică, dar poate recurge la povestiri pertinente, luate
din experienţa proprie. Balansează bine consecinţele bune şi rele ale opţiunilor oponentului,
dar mai ales stimulii pozitivi ai alegerii propuse. Dacă situaţia se strică va face un tab1ou tot
atât de viu al urmărilor negative, iar în cazuri grave pot apărea amenințările şi persuasiunea.
Vrea ca spiritul său analitic să contamineze şi pe alții.
Realismul (școala puterii) şi legalismul (școala cooperări) fac parte din moștenirea
intelectuală a diplomatului american. E de așteptat ca argumentele să fie clădite când cu
muniţia primei scoli, când cu ideile celei de-a doua. Tabloul următor arată felul în care un
autor american caracterizează stilul american al negocierilor.
In materie de

Trăsătura

Privire globală a lumii

 Expansiv, porneşte şi răspunde

Perceptia timpului

 Pe termen scurt, dar orientat spre viitor, activ

Relaţii

 Simpatii individualiste

Abordarea conflictului

 Spre control prin coaliție

Politic

 Descentralizare

Informație

 Colegialitate, ia şi da

Decizie

 Consensual, accepta compromisul

După sfârşitul Războiului rece, care în expectaţia americană urma să deschidă o eră de
pace, „realismul” a fost reactualizat, ca şi dispoziţia spre intervenţie şi spre utilizarea forţei.
In cazul administraţiei Bush jr. aceasta se autolegitimează, independent de poziția
organismelor internaționale, chiar sub forme noi, neadmise anterior pe plan internaţional, în
forme preventive. In versiunea propusă de partidul democrat, pregătirile militare şi
intervenţia sunt admise, clar trecând prin filiera internaţională, iar demersurile apelează 1a
căile pașnice de închidere a crizelor.
Şcoala japoneza Ceea ce a surprins pe negociatorul occidental angajat în discuţii cu
japonezii a fost diferenţa considerabilă de stil diplomație şi dificultatea de a înțelege
comportamentul acestora în negocieri. Are în faţă întotdeauna mai multe personaje care îl
întâmpină cu o politeţe extremă. In locul dialogului (afirmi, primești răspunsuri, răspunzi la
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rândul tău etc.) cu care cu care este obișnuit, vede o curiozitate vie, care face ca la prima
întâlnire întrebările japoneze să domine, urmate de o aparentă aprobare care îl fac sa creadă
că soluţia este fezabila şi adecvată. După mai multe ședințe în care domină o aparentă
achiesare prin nenumărate inclinări de capete şi zâmbete se trezește cu NU politicos, dar
ferm. Dar runda de negocieri poate fi reluată cu noi speranțe şi acestea dezamăgite în timp.
Ceea ce a fost dezvăluit după numeroase experienţe este că negociatorul japonez e fidel unei
reguli de patru, număr sacru (patru anotimpuri, patru sectoare ale universului, patru principii
budiste etc.), conform căreia orice negociere are patru faze: una de informare, alta de
aprofundare a cunoașterii intereselor şi poziţiilor părții opuse, alta de comparare a celor
două poziţii ce se confruntă şi în final perfectarea şi adoptarea unei înțelegeri, Negociind cu
japonezii deschiderea pieţei lor de orez, americanii au identificat cele patru faze care au
durat 19 ani intre 1974 şi 1993, cu o alternare periodică intre discuţiile multilaterale
(GATT) şi cele bilaterale.
Apare ca diferenţă esenţială percepţia timpului şi momentelor oportune pentru întreruperea
şi reluarea negocierilor. In stilul japonez nu există grabă, ci doar infinite şi detaliate
pregătiri. care transformă negocierea intr-un proces lung pentru care rezerva de răbdare
japoneză este mult mai mare decât a negociatorului occidental, “monicronic” grăbit şi
limitat în orizonturi apropiate, cu agenda fixa şi cu obiective clare.
Explicaţia stă în felul în care funcţionează sistemul japonez de decizie. O hotărâre
presupune o vastă consultare interna pentru obținerea unui consens. O negociere externă
este dublată de una interna mai grea şi mai laborioasă decât prima. Ceea ce sosește ca
poziție pe masa negocierilor este rezultatul unor consultări interne; şi propozițiile părţii
japoneze sunt produsele acestui atelier nevăzut şi nu apar ca rezultat al unei confruntări sau
conlucrări cu echipa străina interlocutoare. Aceasta trebuie să lase japonezilor timpul
necesar elaborării poziţiei lor.
Un reprezentant al unei companii americane întors de la negocieri de la Tokyo a fost
întrebat daca a rezolvat ceva. Nu, a răspuns acesta, nici nu mă așteptam, suntem abia în faza
întâi.” Acest stil ar putea fi dăunător intr-o lume concurențială în care acţiunea promptă
favorizează pe cei capabili să o întreprindă. Dar japonezii își iau măsuri de evitare a acestui
neajuns. Scurtează faza întâi şi a doua, întreprinzând în afara negocierilor o documentare cât
mai completă asupra problemei prin canale din spate (back channels), prin contacte
informale, vizite şi mai ales chestionarea terților. Caracterizarea acestui demers a fost făcută
de un observator care a notat: „Spiritul cumulativ hiperactiv al japonezilor, ascuns de
încercarea apelor, stăpânirea contextului, căutarea opțiunilor, prevenirea criticilor şi
minimalizarea riscului". Japonezul spune rareori nu: de obicei amână, câştigă timp pentru aşi face tema. El culege şi cântăreşte opinii, vizitează autorităţile influente, colaborează cu
centrele de reflecţie, e prezent în seminarii şi conferinţe oficiale, neoficiale, guvernamentale
sau private, ştiinţifice sau politice. Trăsăturile sale psihologice de observator fin, mânat de o
curiozitate vie şi cu o putere activă de selecție a lucrurilor ce-1 pot favoriza, ajută această
uriaşă întreprindere de cunoaștere şi evaluare. Sunt elemente care explică capacitatea
considerabilă a Japoniei de a intra în circuitul statelor avansate industrial în secolul XIX şi
de a vindeca în mai puţin de patru decenii rănile unui război distrugător în secolul XX.
136

Mai importante în negocieri decât particularităţile vizibile şi imediate ale comportamentului
sunt trăsăturile specifice ale modului de gândire. Japonezul nu recurge deducția franceză şi
inducţia engleză. El dispune de o rozetă în centrul căreia se situează problema de dezlegat.
Metoda adoptată nu este raţionamentul teoretic sau experimental, ci raționamentul analogic.
Pe toate razele, în toate direcțiile se caută probleme sau situații asemănătoare. Cine le-a
rezolvat şi cum? Ce soluţii sunt încercate şi care dau rezultate? Scrierea japoneză, de fapt
cea chineză, este de tip iconografic, în care simbolurile sunt asemănătoare lucrurilor
reprezentate. Gândirea analoagă caută mostre, modele, eşantioane semnificative dacă nu
emblematice pentru o situație, o problemă sau un proces şi pentru înțelegerea, soluţionarea
sau stăpânirea lor. Întreprinderea răbdătoare şi lentă a unei asemenea abordări, identificabile
şi în cultura politică sau în stilul diplomatic, poate crea ideea unei continuităţi lente şi fără
salturi. Dar în țesătura complexă a spiritului japonez, unde coexistă deopotrivă tradiţia
crizantemei şi cultul sabiei, emoţia subtilă şi cruzimea brută, meditaţia înțeleaptă şi acțiunea
de forţă, alături de acumularea lentă şi lovitura de gong a surprizei. Filosofia Zen ne
pregăteşte pentru această idee. Maestrul iluminează pe discipol printr-un răspuns absurd şi
iraţional şi chiar printr-un şoc fizic al unei lovituri de baston în cap. Practicile Zen dau loc
de cinste acestei zguduiri ce nu aparţine familiei argumentelor raţionale, dar precipită
înțelegere sau soluţii. Conceptul gaiatsu (presiune) explică întorsătura bruscă de situație şi
îndreptarea rapidă spre deznodământ care se produce deseori în finalul negocierilor.
Valoarea unui şoc extrem în schimbarea cursului politicii japoneze este ilustrată de apariţia
vasului negru al comandantului Perry. In prima jumătate a secolului XIX, secolul
modernizării pentru Occident, japonezii continuau să aibă un regim feudal în frunte cu un
shogun puternic şi un împărat decorativ, care refuza cu mici excepţii (Olanda) relaţiile
comerciale cu alte state. Toate puterile comerciale erau iritate de această încăpățânată
izolare, care în 1824 reinvocă interdicţia intrării vaselor străine în porturi, cu avertismentul
arestării străinilor ce ar cobori sau chiar al executării lor. Dar vapoarele care navigau în
zonă sau vânau balene erau nevoite să acosteze pentru aprovizionare sau reparaţii. In 1853,
o flotă de patru vase americane, condusă de Perry, aduce o scrisoare a președintelui SUA,
prin care se propune un acord de comerţ, iar Perry anunță că vine după răspuns în primăvara
următoare. Japonezii care ezită intre măsurile de apărare (exista până atunci interdicţia
absurdă de a construi vase maritime proprii) şi acceptare. Perry reapare cu zece vase care își
îndreaptă tunurile spre port şi cu de patru ori mai mulţi marinari. Sub presiune (gaiatsu),
acordul pentru deschiderea a doua porturi şi aprovizionarea vaselor se încheie după cinci
săptămâni de negocieri, urmat de altul, în 1856, ce dădea americanilor dreptul la reşedinţă.
Negociatorul american aşteaptă atunci zece luni până la primirea de către shogun. Spărtura
de sistem se făcuse şi după zece ani, o dată cu întronarea unui împărat din dinastia Meiji
(1867), favorabil reformelor, şi după lupte cu feudalii tradiționaliști, se instaurează era ce
poartă numele de ,,reforma Meiji", cu îmbrățișarea integrală a normelor internaţionale
existente şi a unui program de modernizare cu model occidental. Acest pas este echivalentul
unui şoc revoluţionar pentru societatea japoneză. Merită să reflectăm la modul în care
japonezii au conceput intrarea lor în circuitul mondial, „Acceptam tehnica Occidentului şi
ştiinţa lui, au spus ei, dacă vrem să avem vapoare cu tunuri ca ale lui Perry." Si le-au avut
atât de curând încât după trei decenii puteau învinge flota ţaristă. Japonezii şi-au rezervat
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dreptul total de a-şi păstra tradiţiile, obiceiurile, credințele şi simbolurile.
In mănunchiul stilistic al culturii japonezului găsim trăsături de o mare varietate. In
principal sunt două sfere care se întretaie. Gustul pentru teatru, literatura bogată, prețuirea
poeziei, arta decorării şi estetica arhitecturii, grădinilor, pomilor şi cursurilor de apă sunt o
direcţie de realizare a potențialului său creator. Cealaltă provine din lunga istorie feudală,
bazată pe filosofia obedienţei, ierarhiei şi artelor marțiale, pe codul bushido al
comportamentului cavaleresc, exigent pana la jertfirea de sine: dur, disciplinat, nederanjat
de alte consideraţii sentimentale sau morale. Prima tendinţă a mers până la detaliul şi fineţea
cerute de produsele tehnologiei informatice şi a doua la respectul normelor, a ordinii şi al
eficientei. Ambele sunt oglindite în arta negociatorului, completând regulile codificate pe
plan internațional ale conlucrării şi negocierilor.
Școala chineza Istoria Chinei, una din cele mai vechi întruchipări ale civilizației umane, şi-a
pus amprenta pe conștiința generațiilor ei pana azi. In orice epoca găseşti ideea mărimii şi
întinderii sale, mândria realizărilor tangibile ale muncii şi gândirii sale, unicitatea acestei
experiențe. China se considera centrul lumii. Rămânând cel mai numeros popor, nu se
îndoiește ca prin calitățile lui va ocupa locul ce i se cuvine, în ciuda unor întârzieri şi a unor
împrejurări neprielnice, adevărate accidente, daca le raportam la scara uluitoarei sale
vechimi. Integritatea ei este un imperativ păstrat intact. Din corpul ei au fost rupte în mod
violent şi arbitrar porțiuni; este normal ca ele sa revină în familia marii Chine. Pericolul
fragmentarii interioare a fost trăit ca o oroare. Cine uită războaiele fratricide ale micilor
regate sau împărțirea antebelica în regiuni în care se intra şi se ieșea cu un pașaport semnat
de un general local? Politica chineza manifesta pasiunea neabătuta pentru cauza Chinei unice
şi oroarea de anarhie, dușman interior major care ii poate distruge toate aspirațiile externe.
Strategiile ei de dezvoltare sunt elaborate cu un raționament judicios şi o subtilitate
remarcabila. Sa amintim cele doua programe sovietice de a face tranziția de la vechiul
comunism la o noua societate, construcția economica şi dezbatere libera. Daca sovieticii au
început cu glasnost şi au amânat perestroika, chinezii au început cu reconstrucţia, urmând ca
transparenţa şi libertăţile individuale să fie realizate gradual în funcţie de rezultatul efortului
îndreptat către economie. Ideea dominantă este că intrarea în civilizația contemporana
pretinde o mobilizare de energii imense, ce nu pot fi risipite în zgomotul şi dezordinea ce
fixează anarhia şi fragmentarea societății.
In paralel, diplomația extinde şi fructifica relațiile stabilite pe planul economic, unde
perspectivele Chinei ii conferă un rol global ce nu poate fi nesocotit.
Numeroase trăsături ale diplomației chineze coincid cu cele japoneze, ceea ce este explicabil
prin uriașa datorie pe care pe planul cultural Japonia o are fata de China, de unde a luat
scrierea, religia, gusturile artistice, filosofia, nu fara un proces osmotic de adaptare. Sensul
degajat al timpului şi istoria conceputa în pași mari şi semnificativi (40 de ani la japonezi, 50
de ani la chinezi), răbdarea, studiul atent al părţii opuse, pregătirile detaliate, efortul pacient
de a minimaliza diferențele şi de a reduce riscurile ne fac sa vedem ca ne aflam intr-un spațiu
cultural, Extremul Orient, caracterizat de note culturale comune. Analogia, nu deducția sau
inducția, este cheia mintii acestei imense zone.
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Stilul chinez are încapsulate citate, referințe şi modele din epoca sa antica. Dar daca dorim sa
găsim un punct fix acela este Confucius. Confucianismul pare a fi titlul de religie, dar de fapt
constituie o doctrina laica creata pentru organizarea statului. Este o colecție de sfaturi bine
întemeiate, care vizează în egală măsură comportamentul individual. Ca ideal. prevalează
meritul măsurat în cunoştinţe şi abilităţi. Era doctrina cu cele mai mari consecinţe pentru
îndeletnicirea diplomatică exersată mai mult în interior decât în relaţiile cu o lume
exterioară, pe care chinezii o ignorau. Sub influenţa sa, tacticile militare adoptă neaşteptatul
principiu că adevărata valoare a unei bătălii stă în evitarea ei prin diplomaţie, combinată
fireşte cu demonstraţii neviolente de forţă. Se arată o preferinţă de a dubla sau chiar substitui
mesajul vorbit sau scris prin gesturi simbolice ce cer decriptare. Chu En Lai considera că
bombardarea în zilele cu soţ a insulelor Quemoy şi Matsu era mai puţin o acţiune militară şi
mai mult un avertisment care includea invitația către taiwanezi de a continua o confruntare
localizată. In cursul negocierilor cu americanii deschise în anii '70 de Kissinger, urmate de
vizita istorică a lui Nixon în China, americanii făceau eforturi de a descifra gesturile
simbolice ale gazdelor tor, care ascundeau mesaje până şi în întocmirea meniurilor meselor
oficiale.
La prima întâlnire, Kissinger apreciază China ca o ţară frumoasă, dar misterioasă pentru
americani. “Nu va fi aşa, când te vei familiariza cu ea” a fost răspunsul; un semnal că valul
se ridică. Cunoaşterea o va face predictibilă şi în schimbul „unicității" ei milenare este gata
să intre în jocul universal. Americanii au studiat în detaliu sti1u1 chinez, ca şi poziţiile de
fond.
În negocieri, mişcarea de deschidere este precedată de o atentă pregătire necesară obținerii
unei agende favorabile. Foarte puţine declaraţii tactice. De la bun început se enunţă un
principiu general ce trebuie recunoscut şi un enunţ clar poziţiei chineze. Aceasta poziţie
maximalistă deschide pentru chinezi o sarcină defensivă, punând pe interlocutor în postura
ofensivă de asediator. Dacă ritmul e lent, motivul nu stă ca la japonezi în nevoia căutării
consensul intern, ci în mai buna cunoaştere a interlocutorului, a pacienţei şi flexibilității sale.
Deschiderea prin enunţ abrupt şi aparent categoric este urmată de încercarea de a minimaliza
confruntarea şi de manifestarea prudenţei. In timp ce interlocutorul este împins spre
suplicaţie, se trece la întărirea şi invocarea prieteniilor, pentru a demonstra că problema în
cauză pune în mişcare forţe mai mari de susţinere. Nu suntem singuri, rezolvăm probleme cu
unii în timp ce alţii sunt solidari cu noi. In faza finală, când s-a obţinut o adeziune la anumite
principii, nodul e tăiat şi flexibilitatea apare pentru elaborarea detaliilor.
Din cunoaşterea studiului chinez au apărut recomandări pentru comportamentul
negociatorului american; să-şi cunoască lumea bine, să studieze trecutul, să-şi cunoască linia
ultimă de concesii, să fie convingător privind seriozitatea scopurilor sale şi să insiste pe
termen lung, să fie răbdător, să minimalizeze presiunea făcută de media, să insiste asupra
prieteniei, să accepte cat mai puţin rolul celui care „cere" şi să menţină controlul situaţiei.
Eliberat de constrângerile stilului rigid, disciplinat, de lectura textelor dictate de autorităţi şi
de postura militantă de luptă şi presiune a anilor '50 şi '60, diplomatul chinez de la sfârșitul
secolului apare ca un personaj stăpân pe o strategie colorată de specificul culturii sale,
caracterizate de apărare (lumea vine spre el), de stăpânire (n-are nevoie de ea), de urmărirea
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de interese pe termen lung, de continuare disciplinat şi cu simţul ierarhiei, folosind metafore
şi simbolistică, capabil de flexibilitate şi deschis spre parteneriat prietenie.
Ultimul concept, cel al prieteniei, este caracteristic şi derivă din cultivarea confucianistă a
relaţiilor interpersonale. Spre exemplu, românii, care după revoluţia proprie din 1989 au
manifestat zgomotos sentimente anticomuniste, nu au putut să aducă daune unei prietenii
vechi, menţinută imperturbabil de chinezi în tot cursul tranziţiei.
Acest lucru s-a petrecut şi cu alte câteva state mici, care își manifestă prietenia cu China în
anii critici ai conflictului acesteia cu Uniunea Sovietică.
Chinezii sunt capabili să propună formule şi soluţii noi, adaptate situațiilor, ce nu ţin seara
nici de precedent (inducţie), nici din axiome doctrinare (deducție), poate de înrudiri de
structură (analogie) cu evenimente petrecute în vasta lor istorie.
Dacă ținem seama că o şcoală occidentală se intitulează „negocieri inovative" ne dăm seama
de actualitatea demersului inovativ chinez. Realizările Chinei pe plan extern, ca revenirea
Hong-Kong-ului la patria comună, reintegrarea peninsulei Macao de la portughezi, strategia
perseverentă în cazul Taiwanului, poartă pecetea adaptării formulelor la realităţi
schimbătoare. In acest caz, vom fi lămuriţi de proveniența mintală a acestei dexterităţi, dacă
ne vom aminti că în filosofia chineză un loc de susţinută cinste a revenit şi principiilor Yin şi
Yang, care nu sunt decât două principii opuse, dar inseparabile. In tradiţia occidentală există
legea terţului exclus, care elimină asemenea dualism. El creează totuşi un avantaj în efortul
gândirii de a stăpâni complexitatea, un alt mod de a caracteriza sarcinile eterne ale
diplomaţiei şi negocierilor.

3.10. REGULI FUNDAMENTALE DE NEGOCIERE

Regulile fundamentale sau principiile de baza ale negocierilor se confunda cu acelea ale
cooperării internaționale. În mecanismul de funcționare a acestei metode se reflecta toate
principiile care trebuie sa stea la baza relațiilor dintre state.
Alegerea unei soluţii raţionale, în conformitate cu propriile interese şi cu ale partenerilor, care
să se desfăşoare intr-un cadru obiectiv presupune ca partenerii sa aibă libertatea sau sa fie în
măsura sa își definească obiectivele, sa-şi fixeze singuri valoarea pe care o ataşează unui
interes sau unei situații în care se află implicaţi. Aceasta cerința fundamentală a negocierilor
este cuprinsa în principiul suveranităţii statelor. Dreptul suveran al popoarelor de a dispune
de soarta lor stă la baza libertăţii de decizie, care este una din regulile de bază în teoria
negocierilor. Această libertate de decizie pe care statele o au potrivit principiului
suveranităţii, nu poate fi restrânsă nici de existenţa unei singure soluţii raţionale posibile, care
logic ar trebui acceptată.
Statele care au aderat la Carta Naţiunilor Unite își păstrează libertatea de decizie, iar
Organizaţia Naţiunilor Unite practica sistemul recomandărilor către statele membre a
hotărârilor luate în diferitele sale foruri. Si în sistemul UE în care exista o integrare din ce în
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ce mai pronunțata se practica același sistem al recomandărilor. Chiar unele reguli ale
dreptului european, care se impun ipso iure tribunalelor naționale, nu ating principiul
suveranității, fiindcă au la baza tot recunoașterea acestor reguli de către statele membre prin
convenţii internaţionale, în temeiul dreptului lor suveran. In stadiul actual de evoluţie al
sistemului de relaţii internaţionale, principiul suveranității s-a dovedit a fi inalterabil şi
necesar, cu toate opiniile contrare ale unor teoreticieni ai integrării care au crezut ca
problemele europene ar putea fi rezolvate prin amputarea suveranității. In dreptul
internațional contemporan, unii teoreticieni s-au pronunțat în favoarea limitării suveranității.
O asemenea concepție vizează, în primul rând interesele statelor mici şi mijlocii, deschizând
tot mai mult posibilitatea unor injoncțiuni din partea marilor puteri, fiindcă procesul de
integrare tinde, în cele din urma, sa realizeze cu precădere interesele partenerilor mai mari şi
mai puternici.
In aceasta ipoteza a limitării suveranității s-ar altera însăși funcția pe care o au negocierile în
sistemul relațiilor internaționale, şi anume punerea de acord a intereselor şi găsirea unei de
acomodare pe cat posibil avantajoase pentru statele interesate. Negocierile reclama parteneri
în măsura a-şi defini obiectivele şi a-şi fixa singuri valoarea pe care sa o atașeze acestor
obiective în situația în care se găsesc implicați. Libertatea de alegerea unei soluții raționale, în
funcție de cadrul obiectiv şi de interesele partenerilor, este asigurata de capacitatea suverana a
statelor de a decide. In teoria negocierilor, libertatea de decizie este considerata cea mai
importanta cerința.
In strânsa legătura cu principiul suveranității, o alta regula fundamentala a negocierilor este
cea a egalităţii parților. Nici o negociere nu poate evolua satisfăcător intr-un climat de
afirmare a superiorității unui partener asupra celuilalt sau intr-unul de totala neîncredere. Este
interesant de remarcat ca negocierile joaca rolul unui corectiv al situației de fapt care este
tocmai inegalitatea materiala a parţilor, apropiind-o de situaţia juridică a egalităţii.
Inegalitatea de fapt, în domeniul potențialului economic sau al capacitații militare,
inegalitatea dimensiunilor geografice sau demografice este situația materiala în care se
regăsesc aproape întotdeauna partenerii. Negocierile restabilesc un echilibru formal al acestei
inegalitatea fiindcă prin ele partile convin sa-şi armonizeze interesele. Unicitatea soluției şi
teorema sunt, intr-o primă aproximare, indicaţii ca în negocieri nu se poate produce un
dezechilibru fara să se antreneze o îndepărtare de soluţie, identificata chiar cu punctul de
echilibru.
Partenerul care caută să obţină avantaje intr-o măsura şi mai mare decât cea care este permisă
de însăși structura raționala a jocului poate fi penalizat prin rezultate mai mici decât cele pe
care ar fi putut sconta dacă ar fi procedat prudent şi raţional. Regula imediat următoare care
deriva din principiul egalității părţilor este principiul cooperării incorporat obiectivului
negocierilor. Orice acord, indiferent de forma în care se realizează, este de la început o
înțelegere de cooperare care urmărește avantaje mutuale.
Negocierile tind către acest rezultat adică satisfacerea avantajelor reciproce. In sfârșit, printre
regulile de bază ale negocierilor se află cerinţa de a respecta acordurile, cuprinsă în principiul
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fundamental al raporturilor contractuale, pacta sunt servanda. Deşi unul din atributele
suveranității , înscris în toate constituţiile, este dreptul de a încheia şi de a denunța acorduri
internaţionale, interesul imediat şi de a denunța un acord nu poate egala niciodată avantajul
care rezultă din respectarea lui, fiindcă aceasta din urma se răsfrânge în timp şi asupra altor
negocieri şi deci îmbrățișează interese mai largi. Dacă în timpurile revolute caracterul sacru al
tratatelor avea şi un substrat religios, în epoca modernă el se întemeiază pe îndelungate
experienţe istorice, fiind o concluzie a acestora şi reflectând interese cu caracter general şi de
durata. Aceste principii, care stau la baza teoriei negocierilor, deschid perspectivele
procesului de acomodare a partenerilor. Acomodarea, ca expresie a bunăvoinţei statelor de a
negocia, este şi ea supusă unor reguli.. Câteva din regulile acomodării stabilite de Ikle pot
întregi tabloul principiilor de baza, care privesc practica negocierilor. Prima regula este
aderarea la ordinea de zi asupra căreia s-a căzut de acord. Ea are două implicații: în primul
rând, ca partile să fie de acord cu subiectele ce vor fi discutate şi, în al doilea rând, să existe
un acord procedural asupra ordinii în care subiectele vor fi negociate. Aderarea la ordinea de
zi este punctul de pornire al negocierilor pe un drum pozitiv. Ea sporește substanțial șansele
acordului. De cele mai multe ori, aderarea la ordinea de zi nu este numai o chestiune
procedurala, ci cuprinde implicit şi o adeziune privind fondul negocierilor. Aceasta realitate
explica, de altfel, şi faptul ca diplomații, negociatorii în general, își cheltuiesc de obicei un
timp îndelungat pentru stabilirea unei ordini de zi şi sunt foarte atenți atunci când trebuie sa
își dea acordul pentru definitivarea ei. De altfel, chiar simpla stabilire a titlului unei
conferințe internaționale are o importanta deosebita în practica negocierilor. Ikle citează în
acest sens exemplu negocierilor pentru o lărgire a ariei comerțului liber dintre statele membre
ale pieței comune europene. Un alt considerent care face importanta aceasta regula este faptul
ca stabilirea unei ordini de zi leagă în oarecare măsura partile, obligându-le prin adeziunea
data fata de opinia publica interna a tarilor respective. In mod indiscutabil, aderarea la
ordinea de zi stabilita facilitează negocierile şi le dirijează pe un făgaș pozitiv. Dimpotrivă,
completa libertate pe care ar avea-o partile de a ignora o ordine de zi ar transfera negocierile
intr-o zona incerta şi mai puțin obiectiva, dând curs liber subiectivității s intereselor singulare
şi nu celor comune. Desigur că se pot ivi i situaţii în care părţile să fie sub presiunea
evenimentelor, în care caz timpul este scurt şi negocierile sunt absolut necesare, iar ca atare
nu se mai ţine seama de ordinea de zi sau de titlul conferinţei. Este cazul momentelor de criză
internaţională, cum a fost în 1962 „criza cubaneza”. Aceasta este singura limită a regulii
aderării la o ordine de zi. Din punctul de vedere al terţilor care urmăresc desfăşurarea unor
negocieri sub aspectul intereselor proprii, aderarea la o ordine de zi prezintă un dublu avantaj:
ni cazul unor interese pozitive ale terţilor, părţile fiind de acord pentru a pune o chestiune pe
ordinea de zi, aceasta înseamnă ca ele consimt ca ea să fie luată în considerare. Invers, când
este vorba de interese negative ale terţilor, adeziunea parților pentru a scoate o chestiune de
pe ordinea de zi contribuie la liniştirea temerilor terților ca interesele lor ar putea fi ştirbite
prin discutarea acelei probleme.
A doua regula a acomodării este aceea că înțelegerile parţiale trebuie onorate. Chiar şi cele
mai simple înțelegeri, care nu pun probleme delicate, sunt negociate punct cu punct, pentru ca
acordul să poată fi stabilit şi sa fie unitar. In special tratatele sunt negociate articol cu articol.
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Una din părţi dă acordul asupra unui articol în strânsa dependenţă sau condiţionare ca cealaltă
parte sa accepte un alt articol următor.
Cum din punct de vedere juridic părţile nu sunt legate prin acceptarea parţială a unor articole,
ci prin încheierea finală şi globală a acordului, fiecare partener așteaptă ca oponentul său să-şi
onoreze părţile asupra cărora şi-a dat adeziunea, considerându-le piese adoptate pentru
întregul edificiu al acordului. Înțelegerile parţiale laborios negociate constituie o promisiune
implicită că ceea ce s-a construit în ziua precedenta nu va fi distrus în ziua următoare, prin
repunerea în discuţie a acordului parţial. Incălcarea lor provoacă o retrogresiune sau o
întârziere a procesului negocierilor.
Dacă în prima regulă a acomodării, aderarea la ordinea de zi, era nevoie de consensul tuturor
părţilor, în ceea ce priveşte această a doua regula, reciprocitatea nu este esenţială, fiindcă una
din părţi poate să-şi onoreze angajamentele parţiale chiar dacă cealaltă parte ar fi în defect.
Negocierile sunt prin esenţa lor un proces creator. De aceea, a treia regula a acomodării este
menţinerea flexibilității. Ikle descompune această regulă în patru timpi sau patru modalităţi
de realizare: I) prin formularea pozițiilor respective în mod nedeterminat, 2.) oferind
oponentului diferite alternative specifice, 3) exprimând voinţa de a lua în considerare orice
alternativă propusă de oponent sau 4) schimbând propriile poziţii în răspunsuri, după cererile
oponentului. In jocul acesta al posibilităţilor de schimbare în propriile interese şi în
considerarea deschiderii în jurul propunerilor oponentului, regula flexibilității arc grade şi
nuanţe legate de conjunctura şi oportunitate. Flexibilitatea mai depinde şi de natura
negocierilor. Așa de pilda, în negocierile de inovație, celelalte parți au rol redus în
examinarea propunerii părţii inițiatoare, deci regula flexibilității nu are aceeași importanta ca
în alte tipuri de negocieri. In negocierile de redistribuite, flexibilitatea este o regula relativa,
depinzând de circumstanțe. In general, în aceasta categorie apare ultimatumul, definit drept o
cerere de neschimbat, ce se prezintă spre acceptare sau respingere şi care este antiteza
flexibilității. Dar ultimatumul poate fi socotit şi antiteza negocierilor, fiindcă el reprezintă
ruptura lor şi preliminariile războiului.
Concesiile reciproce constituie regula următoare a acomodării în procesul negocierilor. Însăși
intenția de a negocia presupune în general voința sau dispoziția către concesii reciproce. In
termenii stricți ai negocierilor o concesie este definita ca o revizuire unilaterala a poziției de
pe care se negociază, în sensul satisfacerii dorinței oponentului. Concesiile reciproce, atunci
când ajung sa imbrătiseze unul sau mai multe obiective ale negocierilor, duc la ceea ce se
numește în termeni diplomatici un compromis. Compromisul este o cale care duce la
realizarea acordului prin concesii făcute de ambele parți asupra totalității unui obiectiv
urmărit.
Una dintre importantele reguli ale acomodării este aceea de a negocia cu buna credința, ceea
ce nu are nimic comun cu ce se poate înțelege în drept prin bona fide. In teoria negocierilor,
buna-credința nu creează drepturi, nici nu o exonerează de consecințe pe cel de bunacredință, ci este o regulă de comportament care se impune tuturor partenerilor. Un criteriu
precis pentru a măsura buna-credinţă este greu de stabilit, dar se pot delimita unele cazuri în
care se consideră ca negocierile se poartă cu rea-credința de pildă, atunci când una din părţi
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negociază cu intenţia iniţială de a nu ajunge la un acord. De asemenea, atunci când una din
părţi pune cu bună știință şi în chip premeditat condiţii inacceptabile celeilalte părţi, situaţie
care conduce, din punct de vedere al rezultatelor, la primul caz. In sfârșit, când una din parţi
întrebuințează în timpul negocierilor şi paralel cu ele mijloace de constrângere prin forţă sau
ameninţarea cu forţa sau se pregăteşte pentru folosirea lor, sub camuflajul furnizat de
negocieri. Negocierile în aceste cazuri își pierd rostul, sunt alterate în substanţa lor şi devin
iluzorii. De aceea, buna-credinţă este o regulă esenţială a acomodării. Rostul continuării
negocierilor intr-o situaţie de rea-credinţa ar consta numai intr-o schimbare de obiectiv, şi
anume efortul oponentului de a face ca partea care negociază cu rea-credinţă să renunțe la
poziţia sa, convertind-o pe parcurs, sau mai ales încercarea de a o demasca în faţa terţilor.
In sfârșit, o ultimă regulă a acomodării, pe care o semnalează Karl Deutsch, este necesitatea
de a descoperi domeniul de validitate al negocierilor. Conform lui Deutsch o treaptă esenţială
a acomodării este efortul pe care negociatorii trebuie să-l facă în a descoperi pe ce argumente
se întemeiază oponentul, căror fapte se aplică aceste argumente în chip valabil şi unde sunt
ele deficitare. In general, propoziţiile sunt valide pentru o anumită gamă de fapte, dar nu se
pot aplica altora. Deci, dacă fiecare parte învață să descopere domeniul de validitate - oricât
de restrâns ar fi el - al punctului de vedere, care poate apărea la început direct consternant, al
adversarului şi, de asemenea, dacă descoperă limitele validității propriei sale concepţii,
aparent atât de raţionale, atunci probabilitatea unor negocieri reale şi autentice, cu eventual
rezultat rodnic şi reciproc satisfăcător, sporeşte simţitor. De altfel, această regulă a
acomodării, pe care o semnalează Karl Deutsch, stă la baza posibilităţii reformulării mutual
acceptabile în desfăşurarea negocierilor.
Deşi după Deutsch s-ar părea că dinamica şi subtilitatea negocierilor nu pot fi prea bine
reprezentate prin modele de jocuri prin procese cvasi-automatice de „lupte", dinainte
discutate şi prezentate, şi că natura delicată a acestui fel de dezbateri se lasă cu greu prinsă în
forme fixe, acelaşi autor recunoaşte că îndelunga experienţă a negocierilor dă posibilitatea
stabilirii pe cale empirică a unui corp de principii de baza şi de reguli practice care s-au
cristalizat îndeajuns pentru a fi prezentate ca atare şi incorporate unei teorii a negocierilor.
Abaterea de la acest corp de principii alterează grav procesul negocierilor, iar încălcarea lor
duce la unele forme degenerate de negocieri, pe care le vom examina în continuare.
4. METODELE DE INFLUENŢĂ EX-ANTE A PROPUNERILOR COMISIEI
ŞI A DECIZIILOR LA NIVELUL UE
Procesul decizional la nivel european este extrem de complex, acest fapt fiind determinat de
multitudinea palierelor decizionale (local, regional, naţional, european) şi a organizaţiilor
implicate (instituţii şi agenţii europene, organizaţii neguvernamentale, parteneri sociali,
mediul de afaceri etc.).
Toate elementele de reglementare iniţiate la nivel european au la bază analize, schimburi de
informaţii şi consultări consistente.
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Pe parcursul acestor etape, o multitudine de grupuri de interese exercită o activitate de lobby
pe lângă iniţiatori (în special Comisia Europeană) şi decidenţi în vederea obţinerii un rezultat
favorabil.
Principiul general acceptat al activităţilor de lobby la nivelul Uniunii Europene îl reprezintă
faptul că ele urmăresc interesul comunitar.

În literatura de specialitate este recunoscută acceptarea interacţiunii sau interferenţei de tip
bidirecţional între grupurile de interese şi reprezentanţii organizaţiilor decidente sau
iniţiatoare a unor politici publice.
Ca stat nou aderent la Uniunea Europeană, România deţine puţină experienţă în promovarea
ex-ante a unor opţiuni de politică publică prin influenţarea – argumentarea – prezentarea unor
informaţii şi date privind diferite opţiuni strategice şi programatice în care România este
interesată. Provocările cu care se confruntă organizaţiile interesate din România în
influenţarea politicilor europene o reprezintă cunoştinţele reduse privind procesul legislativ, a
expertizei de a identifica nivelul potrivit de decizie şi de a elabora documente de poziţie.
Diversitatea opiniilor promovate de organizaţii publice şi private provenind din 27 state
membre face a succesul unei activităţi de lobby să fie o provocare. Având în vedere că în
România nu este încă reglementată activitatea grupurilor de interese, prezentarea de faţă se va
referi la informaţii din teoria şi practica înregistrată la nivel european.
Instituţiile Uniunii Europene sunt preocupate de transparentizarea iniţiativelor la nivel
european şi a publicat în 2007 Cartea Verde privind Iniţiativa Transparenţei Europene14 în
vederea asigurării participării active a societăţii civile europene a obiectivelor strategice.
Nevoile identificate de Comisia Europeană pentru creşterea transparenţei sunt:
 asigurarea unui cadru structurat ale activităţii reprezentanților grupurilor de interese;
 standarde de reacţie din partea Comisiei Europene cu privire la consultările publice
organizate;
 informarea transparentă a beneficiarilor politicilor publice.
Din perspectivă europeană, activitatea de lobby cuprinde toate acţiunile care conduc la
influenţarea proiectelor de politici publice şi a procesului de decizie publică în instituţiile
europene. Astfel, lobbist-ul este definit ca o persoană care coordonează aceste procese,

Comunicarea Comisiei Europene COM(2006) 194 – Cartea Verde privind Inițiativa
Transparenței Europene
14
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lucrează în diferite tipuri de organizaţii (consultanţă, avocatură, ONG, cercetare, cooperative,
parteneri sociali)15.
Cadrul de cooperare între instituţiile europene şi lobby-iști se fundamentează pe
recunoaşterea unor principii esenţiale:
 activitatea de lobby este o componentă a sistemului democratic;
 pot fi aduse în atenţia decidenţilor probleme importante legate de implementarea sau
absenţa unor reglementări necesare;
 trebuie redusă influenţa lobby-iștilor neadecvaţi;
 grupurile de lobby trebuie să fie transparente cu privire la interesele/organizaţiile pe
care le reprezintă;
Principalele puncte de acces pentru realizarea activităţilor de lobby la nivel european sunt:
 Consultare/întâlniri informale cu experții Comisiei Europene sau ai altor instituţii cu
drept de analiză, iniţiativă, legiferare;
 Comunicarea cu instituţiile româneşti constituite în Bruxelles (spre exemplu
Reprezentanta României pe lângă Uniunea Europeană);
 Identificarea posibililor aliați din Consiliu, parlamentarii europeni cu puncte comune
de interes cu România.
Logica de acces la instituţiile UE
De ce este necesar accesul către instituţiile Uniunii Europene? Însăşi experţii acestor instituţii
au nevoie de informaţii, exemple şi propuneri provenite din experienţa practică, nemijlocită a
unor organizaţii private/neguvernamentale.
Potrivit lui Bouwen (2002)16, resursa crucială în întreg procesul legislativ european o
reprezintă informaţia: întregul proces de lobby poate fi descris ca o piaţă pe care se
tranzacţionează informaţie. Grupurile de interese au nevoie de acces la instituţiile europene şi
oferă pentru acesta informaţie. Ambele părţi câştigă de pe urma acestui schimb, deoarece
instituţiile primesc expertiza şi informaţiile necesare pentru a-şi formula politicile, iar
grupurile de interese intră în contact cu procesul de stabilire a agendei şi de luare a deciziilor
din cadrul UE.

Documentul privind Activitatea de Lobby în Uniunea Europeană: reguli și practici actuale (Parlamentul
European, Direcția Generală Cercetare, AFCO 104 - 2003)
http://ec.europa.eu/civil_society/interest_groups/docs/workingdocparl.pdf
15

16

Bouwen P., ”A comparative study of business lobbying în the European Parliament, the European
Commission and the Council of MinistersȚ, MPIfG Discussion Paper n02/7, 2002
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Bouwen introduce trei tipuri de informaţie pe care le solicită instituţiile UE: Expertiza tehnică
(ET), Informaţii despre Interesul European Agregat (IIEA) şi Informaţii despre Interesul
Naţional Agregat (IINA). Expertiza tehnică se referă la acele informaţii cu un grad ridicat de
tehnicitate şi specializare de care UE are nevoie din partea sectorului privat pentru a înţelege
funcţionarea unui anumit sector al pieţei. Informaţiile despre Interesul European Agregat se
referă la nevoile şi interesele agregate ale sectorului privat de pe piaţa comună. Informaţiile
despre Interesul Naţional Agregat se referă la nevoile şi interesele agregate ale unui anumit
sector din cadrul unui stat naţional.
Comisia are nevoie de expertiză tehnică în procesul legislativ şi de informaţii despre Interesul
European Agregat pentru a identifica interesele comune la nivel european şi pentru a
monitoriza respectarea Tratatelor şi a legislaţiei europene în statele membre. Parlamentul
European are nevoie atât de informaţii despre interesul agregat european cât şi despre cel
naţional. Europarlamentarii caută informaţii care să le permită să evalueze propunerile
legislative făcute de Comisie şi vor să menţină legăturile cu propriile partide şi cu electoratul
naţional. Consiliul de Miniştri solicită informaţii despre interesul naţional agregat.

5. INFLUENTAREA DECIZIILOR LA NIVELUL INSTITUTIILOR
UNIUNII EUROPENE – COMISIE, PARLAMENT, CONSILIU ŞI
PUNCTELE DE ACCES
Comisia Europeană17
Analizele în domeniu arată că cei mai influenţi funcţionari din Comisie sunt cei cu o poziţie
medie în ierarhie întrucât în calitate de şefi de dosare realizează prima versiune a unui act
legislativ.
Van Schendelen (2002) consideră că deşi toţi actorii din interiorul şi din jurul Comisiei joacă
un rol mai mult sau mai puţin important în aproape orice aspect al procesului decizional, se
poate realiza o ierarhie a actorilor care contribuie în mod efectiv, şi nu doar formal, la
redactarea formei finale a propunerii de act normativ.

17

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Hull observă faptul că „individul care este responsabil pentru procesul iniţial de pregătire
(…)[a unui anumit act legislativ] (prima versiune, consultări în cadrul Comisiei, consultări cu
părţile interesate, versiuni ulterioare, circuitul documentului prin Comisie) va descoperi că
atunci când versiunea finală este adoptată de Consiliu conţine, de obicei, 80% din proiectul
său original”(Hull, R 199318).
Funcţionarii care ocupă o poziţie superioară în cadrul nivelului A, cum ar fi Şeful de Unitate,
stabilesc de obicei doar obiectivele, verifică proiectele în lucru şi, dacă este necesar, încearcă
să obţină susţinere la nivelul politic al Comisiei, cum ar fi comisarul, Cabinetul acestuia sau
Colegiul. Nivelele superioare pot să influenţeze funcţionarii de la nivelurile inferioare dar, de
obicei, fac acest lucru doar în fazele iniţiale ale stabilirii agendei, când încă nu s-a început
lucrul la respectivul proiect legislativ (Van Schendelen 200219,). Acest lucru se întâmplă şi
pentru că funcţionarii superiori din cadrul Comisiei sunt numiţi pe criterii politice şi nu deţin
întotdeauna expertiza necesară pentru a coordona îndeaproape redactarea legislaţiei (Zoltvány
2006a).
Van Schendelen consideră că un funcţionar al Comisiei trebuie să îndeplinească două criterii
pentru a fi important pentru un lobbist. Primul se referă la implicarea funcţionarului în
procesul decizional. Lobbistul trebuie să aibă în vedere atât actorii din departamentele
responsabile în mod normal de o anumită problemă, cât şi cei care ocupă poziţii în
departamente care pot deveni implicate într-un mod sau altul. Al doilea criteriu, priveşte
preferinţele respectivului funcţionar legate de diferitele politici publice. Lobbistul trebuie să
identifice atât susţinătorii, cât şi opozanţii unei anumite politici. (Van Schendelen 2002)
Parlamentul European20
În cadrul Parlamentului European, Van Schendelen (2002) distinge trei categorii importante
de actori care au un rol important în derularea procesului legislativ: raportorii; preşedinţii
comisiilor şi coordonatorii grupurilor politice; asistenţii, consilierii şi echipele care alcătuiesc
cabinetele. Aceştia sunt cei care scriu rezoluţia finală şi care are o influenţă potenţială asupra
procesului decizional.
Analiza lui Van Schendelen confirmă în linii mari rezultatele unui studiu empiric publicat în
1997 de Kohler-Koch21. Astfel, analizând răspunsurile pe care parlamentari le-au dat la
întrebarea care sunt cei mai importanţi oameni care trebuiesc contactaţi în Parlamentul
European de către un lobbist, Kohler-Koch a obţinut următorul clasament. Cei mai importanţi
liderii de opinie sunt raportorii şi preşedinţii de comisii parlamentare. Poziţia în cadrul unei

18

Hull, R.(1993), Lobbying Brussels: A View from Within

19

Van Schendelen, M.P.C.M., Machiavelli în Brussels: the Art of Lobbying the EU, Amsterdam University
Press, Amsterdam, 2002
20

http://www.europarl.europa.eu/

21

Kohler-Koch, B., Organised interests în the EC and the European Parliament, European Integration on-line
Papers (EIoP), 1997
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comisii e mult mai importantă decât poziţia în cadrul unui grup parlamentar sau decât
reputaţia în Parlament. Asistenţii parlamentarilor, Secretariatele grupurilor politice sau
serviciul ştiinţific al PE sunt văzuţi de parlamentari ca având o importanţă mult mai scăzută
Interesant este că răspunsul lobbiștilor profesionişti la aceeaşi întrebare este diferit. Astfel,
aceştia preferă în primul rând funcţionarii din jurul grupurilor politice şi dintre parlamentari
pe raportori şi pe secretarii comisiilor parlamentare. În ambele cazuri, atenţia acordată
experţilor din administraţia Parlamentului este minimă.
Consiliul22
Consiliul UE reprezintă cea mai puţin accesibilă instituţie europeană în mod direct. Acest
lucru se întâmplă datorită compoziţiei interguvernamentale şi internaţionale a acestei instituţii
, astfel că în viziunea lui Mazey şi Richardson (2001)23 lobby-ul asupra Consiliului trebuie să
fie indirect.
Mazey şi Richardson (2001) identifică trei canale de lobby indirect a Consiliului:
1.
pe lângă delegaţiile naţionale din Bruxelles (Reprezentanţă Permanentă din Bruxelles)
ai căror oficiali participă la grupurile de lucru ale Consiliului şi pregătesc şedinţele
Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) şi Consiliile ministeriale.
2.
pe lângă membrii numeroaselor grupuri de lucru ale Consiliului („ele constituie
coloana vertebrală a sistemului de integrare europeană, ei realizează munca de teren vitală şi
de multe ori îndelungată pentru ceea ce, în cele din urmă, va deveni o politică sau un act
legislativ european.”, Hayes–Renshaw şi Wallace 199724 apud. Mazey şi Richardson 2001).
3.
prin intermediul guvernelor naţionale, însă importanţa guvernelor naţionale variază în
funcţie de politica publică avută în vedere, tipul grupului de interese, factorul timp şi natura
guvernului naţional.
Alte puncte de acces
Din cauza organizării multipalier a Uniunii Europene există şi alte tipuri de factori care pot
influenţa procesul decizional. În viziunea lui Van Schendelen (2002), aceşti ar fi:
avocaţii generali şi referenţii acestora au de obicei un impact important asupra
deciziilor Curţii de Justiţie, la fel ca şi impactul membrilor Curţii de Conturi asupra acestei
instituţii.
inspectorii din cadrul agenţiilor de inspecţie pot identifica diferenţe între norma şi
practica procesului decizional.

22

http://www.consilium.europa.eu/
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Mazey, S., Richardson, J. (2001), Interest groups and EU policy making: Organisational logic and venue
shopping. In J. Richardson, European Union power and policy making. London: Routledge.
24

Fiona Hayes-Renshaw, Helen (Helen S.) Wallace, The Council of Ministers, European Union.
Palgrave Macmillan, 1997
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Juriştii, din cadrul birourilor legislative de pe lângă fiecare instituţie şi direcţie
generală.
Alţi actori, care trebuie avuţi în vedere, sunt cei care nu ţin în mod formal de sistemul
decizional al UE, dar care pot fi folosiţi drept intermediari ai propriilor interese. De exemplu,
se pot construi relaţii cu alte grupuri de interese. Acestea au propriile reţele de contacte în
cadrul instituţiilor, care pot fi folosite în acţiuni indirecte. Alţi actori sunt experţii, care fac
parte: din grupurile de experţi ai Comisiei, care pregătesc propunerile legislative, din
grupurile de lucru care evaluează propunerile sau dintr-un comitet de comitologie care
stabileşte normele de implementare. De asemenea, statele terţe sau organizaţiile
internaţionale, cum sunt Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică sau
Organizaţia Mondială a Comerţului, pot influenţa unele decizii ale UE. Un alt canal de
influenţă indirectă o reprezintă mijloacele de informare în masă. Astfel, potrivit unui studiu,
cele mai importante surse de informare în rândul oficialilor europenii le reprezintă Financial
Times, Economist şi Agence Europe.
Mai mult, Van Schendelen constată că, de fapt, majoritatea oficialilor europeni sunt nişte
„agenţi dubli”, în sensul că pe de o parte ei reprezintă puncte de acces în sistemul decizional
asupra cărora se exercită lobby, dar în acelaşi timp şi ei doresc să-şi promoveze propriile
iniţiative, motiv pentru care fac la rândul lor lobby pe lângă alţi funcţionari în poziţii cheie
(Van Schendelen 2002).

ANEXA
Recomandări practice 1
1. Caută să te alături celeilalte părţi în atacarea problemei, începând cu identificarea ei
comuna, mai degrabă decât a întreprinde un atac confruntational la adresa celeilalte
părți. Fii atent la momentul potrivit pentru a trece de la cereri la cooperare mai
flexibilă şi asigură-te ca există decizii politice sau decidenţi disponibili să autorizeze
această schimbare.
2. Investeşte în pregătiri serioase, atât ale aspectelor tehnice ale problemei, cât şi ale
înțelegerii intereselor proprii şi ale celuilalt. Foloseşte prilejul pentru a studia
împreună şi a face exerciții de rezolvare de problemei, în vederea creării bazei unei
abordări comune.
3. Caută o formulă de acord care satisface cererile celelalte părţi ca şi pe cele proprii.
4. Caută subiecte ce pot fi tranzacţionate, atât în detaliile poziţiilor ambelor părți, cât şi
în elementele de bază. Construieşte coaliţii intre părţile ambelor tabere având interese
comune.
5. Utilizează sau propune termene realiste pentru elemente neutre ca: date de expirare,
evenimente externe sau alte oportunităţi de a realiza aceiaşi scop.
6. Creează înțelegeri ce sunt parţiale, incrementale şi flexibile când este posibil şi când
150

o schimbare totală nu este la îndeamnă.
7. Construieşte un acord intre toate ce vor când unanimitatea nu este posibilă.
8. Recurge la mediatori fie prin organizaţii ce pot oferi servicii, fie prin identificarea de
reprezentanţi naţionali ce pot juca acest rol.
9. Foloseşte reprezentanţi, grupuri de redactare şi comitete executive şi acordă-le
încredere, informaţii şi responsabilitate.
10. Caută momentele mature în evoluţia problemei şi a relaţiilor intre părţile în cauză şi
foloseşte-le ca bază a negocierilor.

Recomandări practice 2

1. Cunoaşte interesele proprii şi ale celuilalt
a. Construieşte un mediu de învăţare
b. E nevoie de timp!
c. Nu te grăbi!
2. Câștiga încredere
a. Fă-ţi prieteni
3. Identifica interesele convergente şi divergente
a. Munca analitica
4. Găsește un proiect magnet
a. Formează o coaliție care sa-l urmărească
5. Găsește formule preliminare n care opunerea intereselor sa fi diluata
a. Imaginație
b. Accepta haos creator
c. NU te grăbi!
6. Lupta împotriva polarizării
a. Aseaza-te în mai multe grupuri ce se intersectează
7. Fa resurse simetrice
a. Evita redistributia, insista pe inovare
8. Construiește consens. Mărește interesul şi suportul public
a. Coalițiile se neutralizează una pe cealaltă
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9. Tine legătura constanta cu guvernul
a. Pregătește-te de dezonoare sau de îndepărtare
b. Decizia se ia în alta parte
10. Studiază mediu mondial
a. Ai mai făcut-o înainte de a începe negocierea
b. Daca este propice, grăbește-te!
11. Accepta formula cu beneficiu de termen lung
a. NU proclama victorie!
b. In noaptea aceasta nu se doarme.
Recomandări practice 3:
1. Căuta un interes comun
a. Dincolo de ordinea de zi, dincolo de interesele în litigiu
2. Îndreaptă negocierile spre el
3. Lupta pentru negocierile paralele – calea 2
a. Daca în cazul negocierilor principale nu este posibil
4. Lupta pentru negocierile paralele sau substitutive - calea 3
a. Daca punctul 3 este insuficient sau inoportun
5. Pune interesele convergente sub aripa proiectului magnet
6. Asigura efectul de creștere a interacțiunii parților
7. Elaborează formula rezultanta
a. Din 4-5-6- ridicând-o la cerințele reconcilierii
8. Fortifica durabilitatea formulei
a. Masuri juridice şi instituționale
9. Fii proiectiv
a. Pune întrebarea japoneza: Cum va arata acordul peste 40 de ani? Sau cea
chineza: cum va arata peste 50 de ani?
10. Respecta valorile şi culturile parților
a. Asigura-te ca acordul nu le vatamă.
Recomandări practice 4
1. Pregăteşte-te temeinic
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2. Cunoaşte-ţi linia minimală
3. Ai pacienţă
4. Fii atent
5. Arată respect
6. Fii flexibil
7. Fă-ţi relaţii
8. Cercetează nevoile şi interesele celuilalt
9. Pune accentul pe pozitiv
10. Păstrează-ţi calmul
Politicile UE care vizează dezvoltarea durabilă: „Strategia UE 2020”, politica UE
„Energie şi schimbări climatice”, Politica de coeziune a UE, legislaţia UE privind
protecţia mediului
Uniunea Europeană și-a asumat rolul de promotor al dezvoltării durabile prin recunoașterea,
transpunerea în legislație și promovarea acestui concept ca dimensiune transversală a tuturor
politicilor, programelor și investițiilor inițiate.
Conform unei definiții larg acceptată, dezvoltarea durabilă reprezintă un tip de dezvoltare
focalizat pe necesitatea de a utiliza în mod rațional, eficient resursele astfel încât generațiile
viitoare să nu fie afectate în ceea ce privește propriile nevoie de dezvoltare.
Obiectivul asigurării unei abordări durabile se reflectă în trei dimensiuni, conform
perspectivei europene, dimensiunea economică, cea socială și cea de mediu.
În 2001, Comisia Europeană a promovat o Comunicare privind ”O Europă durabilă pentru o
lume mai bună: Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă”, document înaintat
în cadrul Consiliului European de la Goteborg. În 2005, Comisia Europeană a revizuit
strategia și a propus o platformă de acțiune în acest domeniu25.
Principiul esențial strategic este necesitatea de a integra aspectele de mediu și sustenabilitate
în toate politicile europene. De asemenea, Uniunea Europeană a identificat șapte domenii sau
zone în care sunt necesare reforme astfel încât să fie asigurată o dezvoltare durabilă a întregii
Europe:
1.
Limitarea schimbărilor climatice prin conformarea cerințelor Protocolului de la Kyoto
(sunt vizate în special eficiența energetică, sursele regenerabile de energie și transporturile);

25

Comunicările Comisiei nr. 264/2001 și 658/2005.
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2.
Limitarea efectelor negative ale transportului și reducerea disparităților regionale prin
separarea legăturii/intercondiționării creșterii economice de creșterea necesității de transport,
precum și prin dezvoltarea unor alternative de transport favorabile mediului și sănătății;
3.
Promovarea modelelor de producție și consum durabil prin decuplarea creșterii
economice de degradarea mediului, asigurarea unui sistem de achiziții publice eco-eficient,
stabilirea unor ținte de performanță ecologice și sociale pentru produse, extinderea
disponibilității și utilizării tehnologiilor și inovațiilor favorabile protecției mediului,
etichetarea adecvată a produselor și serviciilor;
4.
Managementul sustenabil al resurselor naturale prin evitarea supraexploatării,
utilizarea eficientă a consumului de resurse, dezvoltarea serviciilor de protecție a
ecosistemului și prezervarea biodiversității;
5.
Limitarea riscurilor majore asupra sănătății publice prin asigurarea siguranței și
calității alimentelor, reducerea și eliminarea până în 2020 riscurilor de ordin chimic asupra
sănătății și mediului;
6.
Combaterea excluziunii sociale și sărăciei și reducerea efectelor unei societăți aflate
în proces de îmbătrânire prin adoptarea unor măsuri de asigurare a viabilității sistemelor de
pensii și protecție socială, integrarea migranților legali, îmbunătățirea politicilor familiale și a
celor dedicate protecției copiilor, precum și prin asigurarea egalității între femei și bărbați;
7.
Consolidarea măsurilor de combatere a sărăciei la nivel mondial, monitorizare a
dezvoltării durabile la nivel global, inclusiv prin creșterea asistenței furnizate statelor mai
slab dezvoltate.
Principalele instrumente utilizate la nivelul Uniunii Europene pentru promovarea dezvoltării
durabile se referă la asumarea unor indicatori și ținte clare de progres, precum și prin
adoptarea unor programe și furnizarea surselor de finanțare pentru inițiative favorabile
dezvoltării durabile.
1. Strategia UE 2020
În cadrul Consiliului European de la Lisabona, în anul 2000, statele membre ale Uniunii
Europene au decis asumarea unui program ambițios de dezvoltare economică și creștere
economică bazată pe cunoaștere (Strategia Lisabona). Au fost asumate obiective și ținte
concrete, însă în momentul evaluării intermediare (anul 2005) s-a constatat că progresul a fost
neomogen în ceea ce privește diferite domenii de politică și la nivelul diferitelor state
europene.
Una din concluziile forte ale procesului de evaluare intermediară a fost că noul ciclu strategic
trebuie să consolideze mecanismele de asumare, urmărire și evaluare ale progreselor tuturor
statelor și Uniunii Europene în ansamblu. Totodată, s-a constatat necesitatea de a aborda
integrat mai multe domenii de politică necesar a fi convergente pentru a asigura atingerea
țintelor asumate și transformarea Uniunii Europene într-un motor de creștere sustenabilă.
Astfel, la finalul primului deceniu al mileniului III, a fost lansat procesul de stabilire a țintelor
și instrumentelor strategice pentru deceniul următor. Procesul a luat numele de Strategia
Europa 2020, fiind fixat astfel termenul temporal în care țintele și direcțiile de acțiune să fie
atinse.
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Scopul general al Strategiei Europa 2020 îl reprezintă dezvoltarea unei economii competitive
bazată pe un grad ridicat de ocupare a forței de muncă.
Cei trei piloni esențiali ai Strategiei vizează promovarea unei creșteri economice:

inteligente - prin asigurarea unor investiţii eficiente în educaţie, cercetare şi inovare,

durabile - prin tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie
competitivă,

favorabile incluziunii - prin crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei).
Pentru a fi stimulată o abordare fermă către progres, Comisia Europeană a propus
concentrarea pe un set limitat de obiective cuantificate în ținte stabilite la nivel european dar
a căror atingere să fie susținută, în funcție de punctul de plecare, de către fiecare stat membru
al UE pentru stabilirea unor ținte la nivel național. Termenul limită la care trebuie atinse
aceste ținte este 2020.
Astfel, Strategia Europa 2020 conține cinci obiective ambiţioase privind:
1.
2.
3.
4.
5.

ocuparea forţei de muncă,
energia și schimbările climatice,
cercetarea și dezvoltarea,
educaţia,
reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială.

Elementele de interdependență și sprijin reciproc sunt următoarele:
un sistem de educație accesibil și performant contribuie la creșterea nivelului de
ocupare și reducerea riscului de excluziune socială și sărăcie;
competitivitatea economică poate fi atinsă numai prin susținerea inovării, cercetării și
dezvoltării și prin utilizarea eco-eficientă a resurselor;
combaterea schimbărilor climatice contribuie la crearea de noi locuri de muncă și
afaceri.
Pentru promovarea conceptului de dezvoltare durabilă – au fost lansate două inițiative majore
referitoare la utilizarea eficientă a resurselor și promovarea unei politici industriale adecvată
globalizării:


O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor



O politicã industrialã pentru era globalizãrii.

Referitor la asigurarea unei creşteri favorabile incluziunii prin focalizarea pe ocuparea forței
de muncă și combaterea sărăciei, inițiativele majore vizează:


O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă



O platformă europeană pentru combaterea sărăciei.

2. Energie şi schimbări climatice
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La nivel mondial, demersurile pentru conștientizarea statelor cu privire la pericolul
schimbărilor climatice și poluării, a necesității de a utiliza rațional și sustenabil resursele
neregenerabile au fost statuate prin Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările
Climatice și Protocolul de la Kyoto pentru aplicarea acestei convenții.
Uniunea Europeană a dezvoltat un întreg set de reglementări legislative și strategii cuprinse
în politica europeană pentru promovarea dezvoltării durabile. Cele mai recente dezvoltări în
acest sens sunt:

Pachetul legislativ ”Energia și schimbările climatice”;

Documentul cadru pentru orientarea către o economie bazată pe emisii scăzute de
carbon în perspectiva 2050”;

Carta albă privind Adaptarea la Schimbările Climatice.
Astfel, politica Uniunii Europene privind schimbările climatice este fundamentată pe un
cadru politic complex alcătuit prin strategii și programe asumate pe termen lung și corelate cu
angajamentele asumate la nivel mondial.
În vederea implementării unei abordări realiste privind schimbãrile climatice care sã prevadã mãsuri
concrete pentru prevenirea creșterii temperaturii cu mai mult de 2°C peste nivelul din epoca preindustrialã, a
fost adoptat și este implementat Programul european privind schimbãrile climatice (ECCP).
Un alt domeniu prioritar îl reprezintã reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv
prioritar este urmãrit prin instituirea unui mecanism de monitorizare pentru a controla în mod regulat
emisiile și absorbþia acestor gaze, a unui set de reguli de piață, un sistem de comercializare a cotelor de emisii
(comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră) și norme specifice pentru gazele
fluorurate cu efect de serã.
Sectorul energetic este esențial pentru promovarea unei dezvoltãri durabile a Uniunii Europene. De aceea o
mare parte din eforturile de reglementare și stimulare a utilizãrii eficiente a resurselor s-a focalizat pe acest
sector. De asemenea, o altă componentă a politicii comune energetice se referă la

reducerea/consumul rațional al energiei prin măsuri de eficiență energetică. Spre exemplu, a
fost impus un mecanism de etichetare a produselor consumatoare de energie în funcție de
nivelul de consum. Au fost adoptate programe strategice privind acest obiectiv, după cum
urmează: Eficienţa energetică către orizontul 2020, Planul de acţiune pentru eficienţa
energetică (2007-2012), Cartea verde privind eficienţa energetică, Către un Plan european
strategic privind tehnologia din domeniul energetic.
O altă direcție prioritară pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă este asigurarea e nergiei

regenerabile ca alternativă reală şi accesibilă ca preț la sursele clasice de obținere a energiei.
Unul din sectoarele alternative îl reprezintă biomasa și biocarburanții.
În ceea ce privește o altă sursă de poluare și, pe cale de consecință, unul din factorii care
contribuie la schimbările climatice – sectorul transporturilor – Uniunea Europeană pune
accent pe reformarea acestui sector pe baze ecologice și pe modificarea abordării de utilizare
într-un mod mai echilibart. Spre exemplu, printr-o serie de măsuri fiscale, de gestiune și de
reducere a emisiilor poluante, s-a reușit reducerea impactului transportului rutier și aerian asupra
mediului. Exemple de modalitãți fiscale pentru controlul emisiilor nocive sunt: eurovigneta (taxa aplicabila
vehiculelor grele de marfã), sistemul de impozitare a automobilelor.

156

O altă măsură pentru reducerea impactului activităților economice asupra mediului o reprezintă
responsabilizarea întreprinderilor pe principiul ”poluatorul plătește”. Astfel, întreprinderile sunt
obligate să investească în măsuri și tehnologii de protecție a mediului, să devină competitive și să asigure
un management performant al aspectelor de mediu în desfășurarea activităților economice.

În conformitate cu Programul Național de Reforme 2011 – 2013, problematica dezvoltării
durabilă abordată prin impactul schimbărilor climatice reprezintă o prioritate esențială a
Guvernului României pentru îmbunătățirea calității vieții și mediului, inclusiv prin reducerea
decalajului față de statele dezvoltate ale Uniunii Europene.
Din perspectiva politicilor guvernamentale, această prioritate este urmărită prin reducerea
riscului dezastrelor naturale și creșterea nivelului de siguranță publică, menținerea și
promovarea biodiversității și a patrimoniului natural și asigurarea funcționării economiei pe
baze eficiente și pe utilizarea rațională a resurselor.
Scopul asumat de România, în acord cu angajamentele adoptate la nivel european și mondial,
se referă la asigurarea tranziției către o economie bazată pe emisii reduse de carbon și
implementarea principiilor de dezvoltare durabilă, printr-o abordare transversală, în toate
politicile sectoriale.
3. Politica de coeziune a Uniunii Europene
Politica de coeziune se bazează pe principiul solidarității europene în vederea asigurării
progresului economic și social, inclusiv prin reducerea decalajelor de dezvoltare între statele
membre și între diferite regiuni.
Promovarea coeziunii teritoriale și sociale este asigurată prin politica regională al cărei
obiective vizează:


Sprijinirea fiecărei regiuni să îşi atingă potenţialul maxim,



Creșterea gradului de competitivitate şi de ocupare a forţei de muncă la nivel regional,

Ridicarea standardelor de viaţă din ţările care au aderat la UE începând cu anul 2004
la nivelul mediu înregistrat la nivel european.


Politica regională vizează printr-un set de măsuri concentrate reducerea decalajelor
înregistrate între diverse regiuni. Decalajele sunt cauzate în principal de situarea geografică
(regiuni periferice, regiuni cu un nivel slab de conectare la căile principale de transport) și
schimbările socio-economice (spre exemplu, efectele tranziției de la economiile centralizate
la cele de piață asupra țărilor din centrul și estul Europei).
Regiunile slab dezvoltate sunt caracterizate deseori de un nivel crescut de șomaj și excluziune
socială, sisteme slabe de învățământ și formare, infrastructură nedezvoltată de transport și
socială.
Politica de coeziune promovată de Uniunea Europeană este permanent conectată la
principalele orientări strategice europene și sunt adaptate la nivel național prin programe
operaționale complementare acestor obiective.
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Spre exemplu, în contextul adoptării Strategiei Lisabona (2000) și a Strategiei Europa 2020
(2010), fondurile de coeziune socială sprijină dezvoltarea economică și ocuparea forței de
muncă.
Puncte principale ale investiției îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane, promovarea
antreprenoriatului, atragerea investitorilor prin dezvoltarea accesibilității geografice și
asigurarea unor servicii complementare de calitate, protecția mediului, încurajarea inovației și
a învățării pe tot parcursul vieții.
Tabel. Sursele de finanțare ale politicii regionale și de coeziune
Obiective investiționale

Nr.

Fond

1

Fondul
European
Regională (FEDR)

2.

Fondul Social European (FSE)

Educație și formare profesională,
ocuparea forței de muncă, incluziunea
socială

3.

Fondul de Coeziune26

Protecţia mediului, infrastructura de
transport şi dezvoltarea surselor
regenerabile de energie

de

Dezvoltare Infrastructură generală, inovaţie şi
investiţii

România beneficiază de politica de coeziune a Uniunii Europene începând cu anul 2007, anul
aderării la Uniunea Europeană. În vederea accesării acestor fonduri, au fost organizate
autorități de management și elaborate Planul Național de Dezvoltare, Cadrul Național
Strategic de Referință și Programele Operaționale relevante precum:
-

Programul Operațional Regional;
Programul Operațional Sectorial Transport;
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
Programul Operaţional Sectorial Mediu;
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

4. Legislaţie europeană privind protecţia mediului

26

De Fondul de Coeziune beneficiază numai 15 țări al căror standard de trai se situează sub 90% din media
înregistrată la nivelul UE (inclusiv România).
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Unul din pilonii principali ai cooperării europene se referă la protecția mediului. Ambiția
Uniunii Europene este de a atinge cele mai înalte standarde de protecție a mediului.
Prioritățile asumate se referă la protejarea habitatului natural și utilizarea eficientă a
resurselor naturale. Aceste priorități reprezintă dimensiuni obligatoriu de luat în considerare
în urmărirea celorlalte obiective majore ale Uniunii Europene, subsumate în principal
Strategiei Europa 2020 (creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, inovare,
educație și incluziune socială).
Tabel. Legislația relevantă privind protecția mediului27
Denumire act normativ

Principalele prevederi

Directiva
2004/35/CE
a
Consiliului din 21 aprilie
2004 privind răspunderea
pentru mediul înconjurător în
legătură cu prevenirea şi
repararea daunelor aduse
mediului.

Directiva stabileşte un cadru de răspundere pentru mediul
înconjurător bazat pe principiul „poluatorul plăteşte”, în
vederea prevenirii şi reparării daunelor aduse mediului.
Daunele aduse mediului

Conform directivei, daunele aduse mediului sunt:

daunele, directe sau indirecte, cauzate mediului
acvatic vizat de legislaţia europeană în materie de gestionare
a apelor;

daunele, directe sau indirecte, cauzate speciilor şi
habitatelor naturale protejate la nivel european prin Directiva
„păsări sălbatice” şi prin Directiva „habitate”;

contaminarea, directă sau indirectă, a solurilor care
implică riscuri importante pentru sănătatea umană.
Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului şi
ameninţărilor iminente de producere a unor astfel de daune
în cazul în care acestea sunt rezultatul unor activităţi
profesionale, din momentul în care este posibilă stabilirea
unei legături de cauzalitate între dauna respectivă şi
activitatea în cauză.
Directiva face distincţia între două situaţii complementare,
cărora li se aplică un regim de răspundere diferit: pe de o
parte, situaţiile cauzate de activităţile profesionale enumerate
în actul legislativ şi, pe de altă parte, situaţiile cauzate de

27

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm
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celelalte activităţi profesionale.
Directiva prevede un număr de cazuri în care operatorii sunt
exceptaţi de la răspunderea pentru mediu. Astfel, regimul
răspunderii nu se aplică în cazul unei daune sau al unei
ameninţări iminente cu producerea unei daune care rezultă
dintr-un conflict armat, o catastrofă naturală, o activitate în
temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice, o activitate de apărare naţională sau de
securitate internaţională, precum şi o activitate desfăşurată
conform anumitor convenţii internaţionale enumerate în
anexa IV.
Directiva
2008/98/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deşeurile şi de
abrogare a anumitor directive

Această directivă stabileşte un cadru juridic pentru tratarea
deşeurilor în cadrul Comunităţii. Ea are ca obiectiv protecţia
mediului şi a sănătăţii umane, prin prevenirea efectelor
adverse cauzate de generarea şi gestionarea deşeurilor.
Directiva se aplică deşeurilor care nu conţin:

efluenţi gazoşi;

elemente radioactive;

explozibili dezafectaţi;

materii fecale;

ape uzate;

subproduse de origine animală;

carcase de animale care au decedat în orice alt mod
decât prin sacrificare;

elemente provenite din resurse minerale.
Ierarhia deşeurilor

Pentru a proteja mai bine mediul, statele membre trebuie să
ia măsuri pentru tratarea deşeurilor lor în conformitate cu
ierarhia de mai jos, care se aplică în ordinea priorităţilor:

prevenirea;

pregătirea pentru reutilizare;

reciclarea;

alte operaţiuni de valorificare, în special valorificarea
energetică;

eliminarea.
Statele membre pot pune în aplicare măsuri legislative pentru
consolidarea acestei ierarhii în tratarea deşeurilor. Cu toate
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acestea, ele trebuie să se asigure că gestionarea deşeurilor nu
pune în pericol sănătatea umană şi nu afectează mediul.
Directiva
1999/31/CE
a Directiva vizează prevenirea sau reducerea efectelor adverse
Consiliului din 26 aprilie asupra mediului înconjurător ale depozitării deşeurilor.
1999 privind depozitele de
Aceasta detaliază diferitele categorii de deşeuri (deşeuri
deşeuri
municipale, periculoase, nepericuloase, inerte) şi se aplică
tuturor depozitelor de deşeuri, definite ca locuri de eliminare
a deşeurilor prin depozitarea acestora pe sau în pământ.
Depozitele sunt clasificate în trei categorii:




depozite pentru deşeuri periculoase;
depozite pentru deşeuri nepericuloase;
depozite pentru deşeuri inerte.

Directiva
2000/76/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 4 decembrie
2000 privind incinerarea
deşeurilor

Incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase poate
produce emisii de substanţe care să polueze aerul, apa şi
solul şi să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane.
Pentru a limita aceste riscuri, Uniunea Europeană (UE)
impune condiţii de exploatare şi cerinţe tehnice stricte
instalaţiilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor.

Regulamentul
(CE)
nr.
1013/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din
14 iunie 2006 privind
transferurile de deşeuri

Regulamentul este menit să consolideze, să simplifice şi să
specifice procedurile de control pentru transferurile de
deşeuri, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului. Acesta
reduce astfel riscul unor transferuri de deşeuri necontrolate.
Regulamentul vizează, de asemenea, integrarea în legislaţia
comunitară a dispoziţiilor Convenţiei de la Basel, precum şi
revizuirea
Deciziei
privind
controlul
circulaţiei
transfrontaliere a deşeurilor destinate operaţiunilor de
recuperare, adoptată de OCDE în 2001.

Directiva
94/62/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 iulie 1998
privind
ambalajele
şi
deşeurile de ambalaje

Această directivă prevede măsuri menite să limiteze
producerea deşeurilor de ambalaje şi să promoveze
reciclarea, refolosirea şi alte forme de recuperare a
deşeurilor. Eliminarea finală a acestora trebuie considerată o
soluţie de ultimă instanţă.

Directiva
2000/53/CE
a Această directivă se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase
Parlamentului European şi a din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora.
Consiliului din 18 septembrie Aceasta se aplică în special:
2000
privind
vehiculele
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scoase din uz


autovehiculelor cu cel puţin patru roţi destinate
transportului de pasageri şi care au maximum nouă locuri
(categoria M1);

autovehiculelor cu cel puţin patru roţi destinate
transportului de mărfuri a căror greutate maximă nu
depăşeşte 3,5 tone (categoria N1); şi

autovehiculelor cu trei roţi.

Directiva
2010/75/UE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 24 noiembrie
2010
privind
emisiile
industriale (prevenirea şi
controlul integrat al poluării).

Această directivă regrupează Directiva 2008/1/CE (aşanumita „Directivă IPPC”) şi şase alte directive într-o singură
directivă privind emisiile industriale.

Directiva
2008/50/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 mai 2008
privind
calitatea
aerului
înconjurător şi un aer mai
curat pentru Europa

Directiva stabileşte măsuri care urmăresc:

Directiva
2000/60/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru
de politică comunitară în
domeniul apei

Uniunea Europeană (UE) stabileşte un cadru pentru
protecţia:

Sectoare de activitate

Directiva reglementează activităţile industriale cu potenţial
major de poluare definite în anexa I la directivă (industriile
producătoare de energie, producţia şi prelucrarea metalelor,
industria mineralelor, industria chimică, gestionarea
deşeurilor, creşterea animalelor etc.).


definirea şi stabilirea obiectivelor privind calitatea
aerului înconjurător, menite să reducă efectele nocive asupra
sănătăţii şi a mediului;

evaluarea calităţii aerului înconjurător în statele
membre, pe baza unor metode şi criterii comune;

regruparea informaţiilor privind calitatea aerului
înconjurător, îndeosebi pentru a monitoriza tendinţele pe
termen lung;

asigurarea punerii la dispoziţia publicului a
informaţiilor privind calitatea aerului înconjurător;

menţinerea calităţii aerului acolo unde este
corespunzătoare şi îmbunătăţirea acesteia în alte cazuri;

promovarea cooperării între statele membre în
vederea reducerii poluării aerului.






apelor interioare de suprafaţă;
apelor subterane;
apelor de tranziţie şi
a apelor de coastă.
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Prezenta directivă-cadru urmăreşte mai multe obiective, cum
ar fi prevenirea şi reducerea poluării, promovarea unei
utilizări durabile a apei, protecţia mediului înconjurător,
îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice şi atenuarea
efectelor inundaţiilor şi ale perioadelor de secetă.
Obiectivul său ultim este asigurarea unei „stări bune”,
ecologice şi chimice, a tuturor apelor europene până în anul
2015.
Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European şi
Consiliu din 26 octombrie
2010,
Consolidarea
răspunsului european în caz
de dezastre: rolul protecţiei
civile
şi
al
asistenţei
umanitare

Comisia prezintă o serie de propuneri pentru consolidarea
capacităţii de răspuns a Uniunii Europene (UE) în caz de
calamitate naturală sau dezastru de origine umană. Întradevăr, UE îşi oferă ajutorul victimelor dezastrelor ce survin
în ţările membre UE, dar şi în restul lumii.

Directiva
2002/49/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 iunie 2002
privind evaluarea şi gestiunea
zgomotului ambiental

Această directivă vizează să controleze zgomotul la care sunt
expuşi oamenii în zonele cu construcţii, în parcurile publice
sau în alte zone de linişte din aglomeraţii, în zonele liniştite
din spaţiile deschise, în apropierea şcolilor, a spitalelor şi a
altor clădiri sau zone sensibile la zgomot. Aceasta nu se
aplică zgomotului provocat de însăşi persoana expusă,
zgomotului din activităţile casnice, zgomotului provocat de
vecini, zgomotului de la locul de muncă sau zgomotului din
interiorul mijloacelor de transport şi nici zgomotului
provocat de activităţile militare desfăşurate în zone militare.

Astfel, noua strategie vizează facilitarea mobilizării
competenţelor şi resurselor în materie de protecţie civilă şi de
asistenţă umanitară.

Politica și legislația în domeniul mediului înconjurător se referă și la prevenirea și gestionarea
riscurilor naturale sau tehnologice. Cerința pentru Uniunea Europeană și fiecare stat membru
este de a fi capabile să gestioneze situaţiile de criză și intervenţiile de urgenţă.
Astfel, Uniunea Europeană a reglementat un mecanism de protecție civilă, a asigurat
finanțarea măsurilor de protecție civilă și a reglementat sistemul de alertă preventivă contra
urgențelor.
În cazul accidentelor ecologice, statele membre sunt solicitate să-și consolideze capacitatea
de a răspunde individual sau în comun cazurilor de dezastre, de a preveni dezastrele naturale
sau cele provocate de oameni, de a avea sisteme și capacitate tehnică și umană de a reacționa
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în caz de dezastre sau accidente care implică substanțe periculoase, gestionarea și evaluarea
inundațiilor.
Egalitatea de șanse
Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE, şi o
condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de
muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE a făcut
progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi.
Aceasta este – în principal – datorită legislaţiei de tratament egal, integrarea dimensiunii
egalităţii de gen şi măsurile specifice pentru avansarea femeilor; Aceste aspecte vizează
accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediul
parental, de asigurări sociale şi profesionale, securitatea socială, sarcina probei în cazurile de
discriminare şi de auto-ocupare a forţei de muncă.
Legislația românească garantează drepturile egale ale cetățenilor de a participa activ la viața
economică și socială, de a se pregăti și forma într-o anumită profesie, de a se angaja și de a
beneficia de protective socială în anumite situații. Conform Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege accesul nediscriminatoriu
la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate
în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;
f) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private
de securitate socială;
g) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile
acordate de acestea;
h) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Conform art. 10, maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament
mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate
constituie discriminare.
Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul
pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare. Este interzis să i se
solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să
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semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de
valabilitate a contractului individual de muncă
Totodată, conform art. 11 din actul normativ invocat mai sus, constituie discriminare bazată
pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala,
avand ca scop sau ca efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectată;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea
profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si
perfectionarea profesională, în cazul refuzului acestuia de a accepta un
comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.
Conform art. 14 Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea
ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare
profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia
continuă.
La nivel national, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
elaborează politicile şi planurile naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi şi coordonează aplicarea acestora. Astfel, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin structura de specialitate, respectiv
Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, are în domeniul egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi următoarele atribuţii:
a) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative
referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane
juridice, instituţii publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în
vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în
condiţiile legii;
b) elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de
activitate;
c) asigură schimbul de informaţii cu organismele europene din domeniul
egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.
În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost
înfiinţată Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în
continuare CONES.
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