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REZUMAT
Autorul acestui articol cercetează doctrinele autohtonă, regionale şi străine privind rolul 

organizațiilor internaționale în procesul de menținere a păcii, securității şi stabilității mondia-
le. În cele ce urmează cercetătorul efectuează o trecere în revistă a principalelor lucrări, în care 
tematica prezentei cercetări ştiințifice este analizată adecvat şi multilateral. În articol se atra-
ge o atenție deosebită activității Organizației Națiunilor Unite şi a organismelor sale, a altor 
organizații internaționale.

Cuvinte-cheie: drept internațional, drept umanitar, organizații internaționale, Adunarea 
Generală ONU, Consiliul de Securitate ONU, menținerea păcii, securitate colectivă, securitate 
internațională, reglementarea diferendelor, Comunitatea Statelor Independente.

Cercetând doctrinele autohtonă, regi-
onală şi străină privind rolul organizaţiilor 
internaţionale în procesul de menţinere a 
păcii, securităţii şi stabilităţii mondiale, am 
constatat că, de cele mai dese ori, proble-
matica în cauză este abordată în tratatele 
şi manualele consolidate dedicate dreptu-

lui internaţional public, anumite implicaţii 
fiind regăsite în lucrările consacrate diplo-
maţiei preventive; totodată, importanţa or-
ganismelor internaţionale este reflectată în 
publicaţiile mai puţine numeric consacrate 
exclusiv acestei tematici. În cele ce urmea-
ză, vom efectua o trecere în revistă a prin-
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cipalelor lucrări în care tematica prezentei 
cercetări ştiințifice este mai mult sau mai 
puțin analizată.

O primă operă juridică ce se înscrie în 
doctrina autohtonă a dreptului internaţi-
onal - manualul „Dreptul internaţional pu-
blic” - elaborat de colectivul de autori [5], 
relevă o cercetare complexă a normelor, 
principiilor, instituţiilor şi ramurilor dreptu-
lui internaţional public. Pe terenul acestei 
cercetări, autorii au atras o certă atenţie or-
ganizaţiilor internaţionale preocupate de 
menţinerea şi consolidarea păcii şi securi-
tăţii internaţionale, în special la capitole-
le: Subiecţii dreptului internaţional public 
contemporan (organizaţiile internaţionale 
– subiect derivat şi secundar de drept in-
ternaţional public: specific şi particulari-
tăţi); Dreptul organizaţiilor internaţionale 
(scurt istoric, definiţie, trăsături, clasificare, 
organizaţiile internaţionale şi dreptul in-
ternaţional public contemporan, noţiunea 
de drept al organizaţiilor internaţionale - 
natură, izvoare, structură, personalitatea 
juridică şi statutul organizaţiei internaţio-
nale, competenţele şi răspunderea, funcţi-
ile, puterile şi actele); Dreptul internaţional 
cosmic/spaţial (organizaţiile internaţiona-
le şi dreptul cosmic); Dreptul internaţional 
al mediului (cooperarea internaţională în 
domeniul protecţiei mediului); Dreptul in-
ternaţional umanitar (noţiunea şi izvoare-
le, începerea ostilităţilor şi instituirea stării 
de război, încetarea ostilităţilor, încetarea 
stării de beligeranţă şi restabilirea păcii); 
Dreptul securităţii internaţionale (noţi-
unea, scopurile şi principiile, securitatea 
colectivă a statelor, acordurile regionale 
de menţinere a păcii, operaţiunile de men-
ţinere a păcii, dezarmarea statelor, reduce-
rea şi controlul armamentelor); Soluţiona-
rea paşnică a diferendelor internaţionale 
(noţiune, surse, categorii, mijloace politi-
co-diplomatice, jurisdicţionale şi bazate pe 
constrângere, soluţionarea diferendelor în 
cadrul organizaţiilor internaţionale).

În particular, autorii se referă, între altele, 
la modelele generale şi particulare de men-
ţinere a păcii şi stabilităţii ce reies din activi-
tatea Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv 
organelor sale supreme, Adunarea Genera-
lă şi Consiliul de Securitate, precum şi anu-
mitor instituţii subordonate, Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 
Consiliului Europei, Organizaţiei Tratatu-
lui Atlanticului de Nord, Uniunii Europene, 
Uniunii Africane, Comunităţii Statelor In-
dependente, Asociaţiei Naţiunilor Asiei de 
Sud-Est, Ligii Statelor Arabe etc.

O altă lucrare ştiinţifică în care tematica 
rolului organizaţiilor internaţionale în con-
textul păcii, securităţii şi stabilităţii mondi-
ale este abordată, o reprezintă monografia 
profesorului român Nicolae Neagu „Drept 
internaţional public: Dreptul internaţional 
aplicabil operaţiunilor pentru pace şi con-
flictelor armate” [14]. Autorul se referă la 
subiectul organizaţiilor internaţionale pe 
terenul analizei tendinţei de îndepărtare de 
la ordinea juridică instituită de Carta ONU; 
dreptului internaţional şi conflictelor ar-
mate contemporane; războaielor juste, de 
agresiune şi dreptului internaţional al con-
flictelor armate; de la dreptul războiului la 
dreptul păcii; principiilor dreptului păcii şi 
războiului la începutul secolului al XXI-lea; 
securităţii actuale de realizare a dreptului 
păcii; reformei Naţiunilor Unite – necesităţi 
şi perspective; Uniunii Europene şi mizelor 
securităţii mondiale; menţinerii păcii drept 
preocupare constantă a comunităţii inter-
naţionale; operaţiunilor pentru menţinerea 
păcii; crizelor din Balcani şi elementelor de 
noutate în menţinerea păcii. În particular, 
autorul abordează tangenţial activitatea 
instituţională desfăşurată de Adunarea Ge-
nerală şi Consiliul de Securitate ale Naţiuni-
lor Unite, NATO, Uniunea Europeană, OSCE. 
Ca o linie roşie prin întreaga publicaţie trece 
constatarea autorului că în sistemul mondial 
complex de menţinere a păcii, construit în 
şase decenii, Consiliul de Securitate, Adu-
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narea Generală şi Secretarul General joacă, 
complementar sau individual, roluri majore, 
acoperind principalele domenii – înfăptuirea 
păcii, menţinerea păcii, construcţia păcii [15]. 

Într-un alt tratat al dreptului internaţio-
nal – „Drept internaţional public” [7], autor 
Dragoș Chilea, în contextul analizei com-
plexe a principiilor, instituţiilor şi ramurilor 
dreptului internaţional public, o anumită 
consacrare o găseşte şi tematica rolului 
organizaţiilor internaţionale în contextul 
menţinerii păcii. Astfel, autorul analizează 
prin optica subiectelor dreptului internaţi-
onal public şi organizaţiile internaţionale, 
în special referindu-se la clasificarea aces-
tora după criteriul teritorial (vocaţie uni-
versală/regională), material (competenţă 
generală/competenţe specifice), finalităţii 
(organizaţii de cooperare). Este desfăşura-
tă o analiză separată a ONU, fiind trasate 
atribuţiile speciale ale Secretarului General 
şi Adunării Generale. Ulterior, în contextul 
reglementării paşnice a diferendelor, auto-
rul abordează din nou rolul organismelor 
internaţionale în ceea ce priveşte mijloa-
cele politice de soluţionare a diferendelor, 
investigând sistemul universal de regle-
mentare a diferendelor internaţionale pus 
în practică de Adunarea Generală şi Con-
siliul de Securitate ale Naţiunilor Unite; şi 
sistemele regionale dezvoltate de Uniunea 
Europeană, Consiliul Europei, OSCE, Liga 
Arabă, Uniunea Africană şi predecesoa-
rea acesteia, Organizaţia Unităţii Africane, 
Organizaţia Statelor Americane. De ase-
menea, autorul scoate în vizor obligaţia 
statelor de a coopera în spaţiul extraatmo-
sferic, inclusiv prin intermediul instituţiilor 
subordonate ONU specializate pe acest 
segment.

Aspectul importanţei instituţiilor inter-
naţionale în contextul dezvoltării paşnice 
şi stabile a lumii îşi găseşte o anumită re-
flectare şi în lucrarea comună a colectivului 
compus din somităţile doctrinei juridice ro-
mâneşti Dumitra Popescu, Adrian Năstase 

şi Florian Coman intitulată în mod tradi-
ţional „Dreptul internaţional public” [17]. 
Astfel, în contextul cercetării doctrinare a 
instituţiei organizaţiilor internaţionale, este 
efectuată o analiză complexă a activităţii 
Naţiunilor Unite şi organelor sale principa-
le precum Adunarea Generală, Consiliul de 
Securitate şi Consiliul Economic şi Social, de 
asemenea, este trecută în revistă activitatea 
organizaţiilor regionale cu competenţe în 
diferite domenii, accentul fiind pus pe atri-
buţiile, inclusiv în domeniul menţinerii şi 
consolidării păcii şi securităţii, ale Organiza-
ţiei Statelor Americane, Ligii Arabe, Uniunii 
Europene, Consiliului Europei, NATO şi, nu 
în ultimul rând, Interpolului. Suplimentar, 
la capitolul rezolvării diferendelor interna-
ţionale pe cale paşnică, activitatea ONU şi 
organizaţiilor regionale îşi găseşte o reitera-
re, autorii specificând că rolul organizaţiilor 
regionale ar putea să fie mai semnificativ în 
soluţionarea conflictelor locale, deoarece 
aceştia pot cunoaşte mai bine atât situaţia 
diferendului, cât şi poziţia părţilor, dar o 
serie de alte considerente ori chiar impedi-
mente intervine în activitatea organizaţiilor 
regionale, determinând statele să recurgă 
mai degrabă la organizaţia mondială decât 
la cea regională [18].

În monografia Ralucăi Miga-Beșteliu, 
intitulată ,,Drept internaţional. Introducere 
în dreptul internaţional public” [12], pro-
blema rolului organizaţiilor internaţionale 
în procesul de menţinere a păcii şi stabili-
tăţii mondiale, de asemenea, este regăsită. 
Autoarea abordează problema enunţată 
din perspectiva subiectelor dreptului in-
ternaţional public şi soluţionării paşnice a 
diferendelor, făcând referinţe la tipologia, 
structura, personalitatea juridică, compe-
tenţele instituţiilor internaţionale, rolul şi 
competenţele ONU în reglementarea dife-
rendelor, atribuţiile Consiliului de Securita-
te, Adunării Generale şi Secretarului Gene-
ral în această privinţă, dar şi procedurile de 
soluţionare a diferendelor în cadrul OSCE 
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şi activitatea Comisiei de conciliere pe lân-
gă aceasta.

O analiză  detaliată a importanţei or-
ganizaţiilor internaţionale în contextul 
menţinerii păcii o regăsim într-o altă mo-
nografie a aceleiaşi doctrinare, Raluca 
Miga-Beșteliu, cu denumirea ,,Organizaţii 
internaţionale interguvernamentale” [13]. 
Astfel, autoarea dezvoltă o cercetare mul-
tidimensională a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, referindu-se la următoarele aspec-
te: scopuri şi principii; membri; procedura 
de aderare; structurile ONU precum Adu-
narea Generală, Consiliul de Securitate, 
Consiliul Economic şi Social, Consiliul de 
Tutelă, Secretariatul, Curtea Internaţională 
de Justiţie. Separat, este analizată evolu-
ţia sistemului de securitate colectivă  cre-
at prin Carta ONU şi limitele utilizării for-
ţei în dreptul internaţional contemporan; 
soluţiile practice în contextul sistemului 
securităţii colective; şi, nu în ultimul rând, 
operaţiunile de menţinere a păcii. La acest 
capitol, este prezentat şi parcursul istoric 
de la legalitatea războiului spre interzice-
rea folosirii forţei drept principiu al dreptu-
lui internaţional public contemporan.

De asemenea, doctrinara atinge şi su-
biectul specific al activităţii Agenţiei Inter-
naţionale pentru Energie Atomică, privitor 
la obiectivele, activităţile, structura şi mij-
loacele financiare de care dispune aceasta. 
Este marcant faptul că, analizând activită-
ţile AIEA, se fac referinţe la garanţiile de 
securitate nucleară internaţională şi se dis-
pută pe scurt mecanismele de menţinere a 
acesteia din urmă.

Dacă ne reîntoarcem la doctrina moldo-
venească a dreptului internaţional public, 
abordând problematica securităţii colecti-
ve, nominalizăm monografia Victoriei Ar-
hiliuc, intitulată „Diplomaţia preventivă şi 
securitatea colectivă a statelor” [1], în care 
utilizând un limbaj juridic corespunzător, 
autoarea scoate în vizorul cititorului con-
ceptul şi noţiunea diplomaţiei preventi-

ve; strategiile şi mijloacele de operare ale 
acesteia; rolul dreptului internaţional în 
contextul diplomaţiei preventive; originea 
şi trăsăturile distinctive ale securităţii co-
lective a statelor; formele de manifestare 
a diplomaţiei preventive în funcţionarea 
acestui sistem şi anume - măsurile de con-
strângere fără caracter militar şi operaţi-
unile de menţinere a păcii; problematica 
securităţii colective şi diplomaţiei preven-
tive în Europa; organizaţiile regionale eu-
ropene în acest context; activitatea OSCE 
şi misiunea OSCE în Moldova.

La capitolul măsurilor de constrângere 
fără caracter militar, autoarea cercetează 
rolul Consiliului de Securitate al ONU în 
menţinerea păcii şi securităţii internaţio-
nale prin aplicarea sancţiunilor embargo-
ului şi boicotului în cazurile Rodeziei de 
Sud (1965-1979), Irakului (1991-1999), Li-
biei (1992-1999), Iugoslaviei (1992-1996) şi 
Haiti (1993-1994). În ceea ce priveşte ope-
raţiunile de menţinere a păcii mandatate 
de ONU, autoarea nominalizează misiuni-
le (inclusiv de monitorizare şi preventive) 
dislocate în Congo, Cipru, Liban, Namibia, 
Georgia, Liberia, Kosovo, Croaţia, Macedo-
nia etc.

Este notabil faptul că o atenţie specia-
lă a doctrinarei este acordată rolului OSCE 
în reinstaurarea (peace making), edificarea 
(peace building) şi menţinerea păcii (peace 
keeping), inclusiv cu referire la realităţile din 
Republica Moldova marcată de conflictul 
transnistrean.

O altă monografie a aceleiaşi autoare, 
Victoria Arhiliuc, cu denumirea „Diplomaţia 
preventivă şi dreptul internaţional” [2],  de 
asemenea, relevă anumite aspecte referi-
toare la rolul organizaţiilor internaţionale 
în procesul de menţinere a păcii şi secu-
rităţii internaţionale. În special, lucrarea 
evidențiază particularităţile diplomaţiei 
preventive în cadrul securităţii colective 
actuale a statelor, cu implicaţii în sfera ac-
tivităţilor Naţiunilor Unite în această optică. 
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Suplimentar la cele două categorii de mă-
suri ca forme de manifestare a diplomaţiei 
preventive analizate în lucrarea anterioară – 
măsuri de constrângere fără caracter militar 
şi operaţiunile de menţinere a păcii şi aplica-
rea forţei, autoarea cercetează şi o a treia ca-
tegorie intitulată măsuri vizând atenuarea, 
corectarea sau reglementarea diferendelor. 
Pe acest teren sunt disputate competenţele 
Adunării Generale şi Consiliului de Securita-
te ale ONU, inclusiv de cercetare a rezoluţii-
lor concrete adoptate pentru a reglementa 
conflictele în diferite zone afectate.

Sub un alt aspect, autoarea analizează 
aspectele juridice particulare privind misi-
unile de menţinere a păcii desfăşurate de 
Naţiunile Unite, disputând mandatele emi-
se, statutul forţelor de menţinere a păcii 
ONU, securitatea personalului din misiune 
şi legislaţiile naţionale ale statelor care re-
glementează anumite aspecte ale opera-
ţiunilor de pacificare. Mai mult, lucrarea 
scoate în evidență rolul organizaţiilor re-
gionale în contextul securităţii colective şi 
diplomaţiei preventive europene, referin-
du-se la OSCE, Uniunea Europeană, Uniu-
nea Europei Occidentale, Consiliul Europei 
şi NATO.

Analizând doctrina rusă în domeniu, în 
prim-plan urmează să invocăm manualul 
consolidat «Международное публичное 
право» editat sub redacţia profesorului rus, 
doctor în drept internaţional K. A. Bekya-
shev [3]. Colectivul de autori a desfăşurat 
o cercetare pluriaspectuală a conceptului, 
obiectului şi sistemului dreptului internaţi-
onal; istoria şi evoluţia acestuia; principiile 
fundamentale; coraportul dintre dreptul 
intern şi dreptul internaţional public; su-
biecţii; mijloacele de soluţionare paşnică a 
diferendelor internaţionale; aspectele răs-
punderii în dreptul internaţional; dreptul 
tratatelor; dreptul internaţional al dreptu-
rilor omului; dreptul relaţiilor internaţio-
nale; dreptul organizaţiilor internaţionale; 
Naţiunile Unite; Comunitatea Statelor In-

dependente; dreptul securităţii colective; 
dreptul internaţional economic; teritoriul; 
dreptul maritim; dreptul aerian; dreptul 
cosmic; dreptul internaţional penal; drep-
tul ecologic; dreptul umanitar; bazele ju-
ridice internaţionale pentru combaterea 
terorismului; cooperarea internaţională în 
domeniul tehnico-ştiinţific şi altele; drep-
tul internaţional procesual. Practic, toate 
capitolele nominalizate demonstrează im-
plicaţii privind rolul organizaţiilor interna-
ţionale în menţinerea şi promovarea păcii, 
securităţii şi stabilităţii internaţionale. 

Cu toate acestea,  capitolele precum 
dreptul organizaţiilor internaţionale, Naţi-
unile Unite, Comunitatea Statelor Indepen-
dente, dreptul securităţii colective, dreptul 
umanitar şi bazele juridice internaţionale 
pentru combaterea terorismului denotă o 
analiză mai detaliată a tematicii enunţate, 
autorii referindu-se, în special, la: capacita-
tea juridică a organizaţiilor internaţionale; 
procedura soluţionării conflictelor interna-
ţionale în cadrul ONU, OSCE şi CSI; orga-
nizaţiile internaţionale politice şi militare; 
statutul juridic al ONU, importanţa Adună-
rii Generale şi a Consiliului de Securitate, 
statutul juridic al instituţiilor specializate 
ale Naţiunilor Unite; statutul CSI, coopera-
rea politico-militară în cadrul CSI, perspec-
tivele dezvoltării CSI; tipologia securităţii 
internaţionale, dezarmarea, acordurile 
ruso-americane în contextul dezarmării, 
reprimarea răspândirii nelegitime a tehno-
logiilor moderne, serviciilor şi informaţiilor 
ce pot fi utilizate pentru a fabrica arme de 
distrugere în masă; tipologia terorismului, 
activitatea structurilor internaţionale uni-
versale şi rolul organizaţiilor regionale în 
combaterea terorismului.

O altă lucrare de profil din doctrina rusă 
în care este abordată problematica rolului 
organizaţiilor internaţionale în contextul 
menţinerii păcii, securităţii şi stabilităţii in-
ternaţionale este monografia profesorului 
I. I. Lukashuk [11], în care autorul dezvoltă 
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o cercetare ştiinţifică pe terenul dreptului 
internaţional al drepturilor omului, drep-
tului organizaţiilor internaţionale, relaţiilor 
externe, dreptului tratatelor, patrimoniului 
comun al omenirii, dreptului internaţional 
maritim, cosmic, aerian şi ecologic, drep-
tului economic, soluţionării prin mijloa-
ce paşnice a diferendelor internaţionale, 
dreptului securităţii colective, dreptului 
internaţional umanitar, răspunderii inter-
naţionale, dreptului internaţional penal.   

În particular, tematica supusă prezentei 
cercetări ştiinţifice este atinsă la capitolul 
dreptului organizaţiilor internaţionale, fi-
ind trecute în revistă conceptul, tipologia, 
statutul şi competenţele acestora, investi-
gată importanţa Naţiunilor Unite pe arena 
relaţiilor internaţionale, inclusiv Adunarea 
Generală, Consiliul de Securitate, instituţi-
ile subordonate şi reliefat rolul organizaţii-
lor regionale în exemplul OSCE, Consiliului 
Europei, Uniunii Europene şi Comunităţii 
Statelor Independente.

O altă lucrare consolidată ce merită a fi 
enunţată este manualul publicat de colec-
tivul de autori sub redacţia profesorului G. 
V. Ignatenko [10], în care este dezvoltată o 
cercetare complexă a conceptului dreptu-
lui internaţional public; genezei şi evoluţiei 
acestuia; subiecţilor săi; normelor şi izvoa-
relor; principiilor fundamentale; răspun-
derii juridice internaţionale; coraportului 
dintre dreptul internaţional şi cel intern al 
unui stat; realizării normelor juridice inter-
naţionale; justiţiei internaţionale; relaţiilor 
internaţionale; dreptului organizaţiilor in-
ternaţionale; dreptului internaţional uma-
nitar; asistenţei juridice şi altor forme de 
cooperare în domeniul dreptului; dreptu-
lui internaţional penal; securităţii colecti-
ve; diferendelor internaţionale; dreptului 
internaţional maritim, aerian, cosmic şi al 
mediului etc.

Aspectele ce prezintă un interes speci-
al privind rolul organizaţiilor internaţiona-
le în procesul menţinerii păcii şi securităţii 

pot fi găsite la capitolele privind dreptul 
organizaţiilor internaţionale, dreptul in-
ternaţional umanitar, securitatea colec-
tivă, soluţionarea diferendelor interna-
ţionale şi, mai ales, la tematici precum: 
statutul şi atribuţiile ONU, organelor şi 
instituţiilor sale subordonate; activitatea 
organizaţiilor internaţionale regionale cu 
accentul pe OSCE, UE, Consiliul Europei, 
CSI; importanţa dreptului internaţional în 
prevenirea războiului; securitatea colecti-
vă şi dezarmarea; controlul internaţional 
asupra securităţii colective; protecţia po-
pulaţiei civile, răniţilor şi prizonierilor de 
război etc.

De asemenea, trebuie menţionată şi 
monografia doctrinarei N. M Cepurnova [6] 

asupra dreptului internaţional public, în 
care autoarea, suplimentar abordării deja 
tradiţionale a rolului organizaţiilor inter-
naţionale în menţinerea păcii la capitolele 
privind subiecţii dreptului internaţional 
public, mijloacele de soluţionare paşnică 
a diferendelor internaţionale, dreptul or-
ganizaţiilor şi conferinţelor internaţionale, 
dreptul securităţii colective, analizează se-
parat statutul, funcţiile şi competenţele Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite, organelor sale 
principale – Adunarea Generală şi Consiliul 
de Securitate şi instituţiile subordonate, 
reliefând importanţa acestora în contextul 
asigurării păcii, securităţii şi stabilităţii la 
scara mondială.

Analizând literatura de specialitate 
străină, trebuie subliniată lucrarea „Mai-
ntaining Peace and Security?: The United 
Nations in a Changing World” [8] a autoru-
lui Trudy Fraser. Teoreticianul analizează 
lupta permanentă privind reforma ONU, 
arătând de ce problema în cauză s-a dove-
dit a fi atât de dificilă de-a lungul anilor şi 
rămâne în continuare atât de importantă. 
Studiul dat al istoriei ONU surprinde în-
treaga gamă de aspirații ale organizației, 
realizările şi inevitabilele dezamăgiri, 
având mereu drept scop focusarea unui 
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viitor pozitiv. Trudy Fraser cercetează mo-
tivele pentru care ONU este mai degrabă 
un experiment operațional şi normativ în 
continuă evoluție.

În fapt, autorul dezvoltă o analiză pa-
ralelă a conceptelor suveranității de stat, 
securității şi menținerii păcii, referindu-se 
la cele trei generații ale operațiunilor de 
menținere a păcii dezvoltate de Națiunile 
Unite. De asemenea, monografia scoate în 
vileag intervențiile în teren desfăşurate în 
Kosovo şi Irak, precum şi poziția ONU asu-
pra acestora. Un capitol separat este de-
dicat perspectivelor reformării Consiliului 
de Securitate pentru ca acesta să facă față 
provocărilor în adresa păcii şi stabilității 
din sec. al XXI-lea.

Cartea este esențială pentru cei care 
doresc să înțeleagă mai bine trecutul 
ONU, prezentul şi provocările viitoa-
re, limitările şi potențialul său neexplo-
rat. Specialiştii în dreptul internațional şi 
relațiile internaționale ar trebui să o citeas-
că ca un ghid indispensabil şi un însoțitor 
la posibilitățile şi limitele guvernanței glo-
bale. 

O atenție deosebită merită lucrarea 
„Gridlock: Why Global Cooperation is Fa-
iling when We Need It Most” [9]  a auto-
rilor Thomas Hale, David Held şi Kevin 
Young. Instituțiile internaționale sunt tot 
mai puțin şi mai puțin în măsură să rezol-
ve problemele globale chiar dacă avem 
nevoie de ele tot mai mult şi mai mult. 
Lucrarea oferă un set lucid şi concis de 
explicații pentru disfuncția pe care o ob-
servăm în domeniile securității, econo-
miei şi mediului. Cartea se distinge prin 
identificarea modelelor sistemice ale 
eşecului şi ale cauzelor care stau la baza 
acestuia, autorii fiind capabili să prezinte 
un set util de soluții practice. 

Reflectând asupra securității 
internaționale, economiei globale şi me-
diului înconjurător, colectivul de autori 
elucidează motivele pentru care comuni-

tatea globală devine din ce în ce mai greu 
de gestionat. Lucrarea nu doar examinează 
cauzele impasului în care se află societatea 
internațională, dar propune şi soluții pen-
tru a depăşi problemele date, fiind scrisă 
într-un mod accesibil şi reprezentând o 
lectură obligatorie pentru jurişti şi politi-
cieni, dar şi pentru toți cei care doresc o 
guvernare globală mai bună.

O altă lucrare la tema securității regi-
onale ce merită atenția cititorului este 
cartea autorului Dace Winther „Regio-
nal Maintenance of Peace and Security 
under International Law: The Distorted 
Mirrors” [21]. Cercetând domeniul de 
aplicare şi limitele a ceea ce este adecvat 
pentru eforturile regionale în menținerea 
păcii şi securității, lucrarea oferă un stu-
diu comparativ al reglementării juridice 
a utilizării forței în menținerea păcii în 
diferite regiuni prin prisma sistemului 
ONU şi a dreptului internațional. Auto-
rul examinează practicile organizațiilor 
regionale din şase regiuni de securitate 
ale lumii (Africa, Asia, America, Orientul 
Mijlociu, sfera de influență a Rusiei şi re-
giunea euroatlantică), prezentând o per-
spectivă internațională comparativă cu 
privire la caracteristicile regionale care 
pot influența posibilitatea unei acțiuni 
coerente în contextul ONU. Doctrinarul 
explorează controversatele subiecte ale 
intervenției umanitare regionale şi de 
menținere a păcii regionale. Lucrarea este 
extrem de relevantă într-un climat mon-
dial în cazul în care mecanismele regio-
nale iau parte tot mai activ la menținerea 
păcii şi securității internaționale, inclusiv 
folosirea forței şi prezintă interes pen-
tru specialiştii dreptului internațional, 
relațiilor internaționale şi securității.

Lucrarea colectivului de autori sub 
redacția lui Michael Bothe, Natalino 
Ronzitti şi Allan Rosas, intitulată „The 
OSCE in the Maintenance of Peace and 
Security: Conflict Prevention, Crisis Ma-
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nagement and Peaceful Settlement of 
Disputes” [4], face un studiu cuprinzător, 
reflectând abordarea mai largă a con-
ceptului de securitate de către OSCE. 
Aceasta include articole referitoare la 
dimensiunea umană (drepturile omului 
şi preocupările umanitare), precum şi ar-
ticole privind subiecte de securitate mai 
previzibile, cum ar fi menținerea păcii şi 
a relațiilor dintre OSCE şi NATO. Cartea 
oferă numeroase informații despre mai 
multe domenii de activitate ale OSCE re-
feritoare la prevenirea conflictelor, gesti-
onarea şi rezolvarea acestora. În timp ce 
o mare parte a literaturii de specialitate 
examinează perioada timpurie a OSCE, 
relativ puțin a fost scris despre istoria sa 
mai recentă. În conținutul lucrării sunt 
prezentate informații bine documentate 
şi analizate într-un mod clar, fiind acce-
sibile nu doar specialiştilor în domeniu, 
dar şi unui cerc mai larg de cititori.   

O altă lucrare consacrată rolului 
organizațiilor internaționale în contex-
tul securității regionale este „Regional 
Security: The Capacity of International 
Organizations” [19]  a autorului Rodri-
go Tavares, care analizează organizațiile 
regionale poziționându-le ca o trăsă-
tură inevitabilă a politicii globale. Lu-
crarea reflectă nivelul de implicare a 
organizațiilor internaționale în dome-
niul păcii şi securității regionale, pre-
cum şi cooperarea în acest domeniu cu 
Organizația Națiunilor Unite. Autorul ex-
plică că organizațiile regionale au fost în 
mod tradițional formate în jurul obiecti-
velor economice, politice sau de mediu, 
cu toate acestea, în ultimele decenii, 
aceste organizații au pătruns treptat în 
sfera securității şi au dezvoltat capacități 
de prevenire a conflictelor, de menținere 
a păcii sau de reconstrucție postrăzboi.

Prezentând cea mai actualizată anali-
ză critică şi comparativă a principalelor 
instituții regionale de securitate, eva-

luând o gamă largă de organizații regi-
onale şi oferind un ghid accesibil şi cu-
prinzător privind 11 organizații-cheie, 
această carte este primul studiu sistema-
tic al capacităților celor mai recunoscu-
te organizații interguvernamentale, cu 
un mandat în chestiunile de securitate 
şi menținere a păcii. Astfel, lucrarea este 
indispensabilă pentru toți specialiştii 
din domeniul dreptului internațional, 
relațiilor internaționale, politologiei şi 
securității. 

Dacă ne referim la doctrina francofo-
nă în domeniu, evidențiem opera desti-
nată studiului păcii şi securității globale, 
ea  aparținând autorului Jociane Terci-
net - „Le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. Recueil d’études” 
[20]. În fapt, lucrarea relevă o colecție de 
eseuri, o selecție a publicațiilor autoru-
lui - cronici, studii de caz şi recenzii criti-
ce - consacrată analizei menținerii păcii 
şi securității. Aceasta prezintă o docu-
mentare riguroasă şi este o contribuție 
ştiințifică valoroasă la doctrina dreptu-
lui şi a relațiilor internaționale în mate-
ria securității. Lucrarea conține patru 
componente majore: inventarierea şi 
monitorizarea operațiunilor de pace; 
regionalizarea versus universalizarea 
menținerii păcii; actorii şi obiectele de 
menținere a păcii; reflecții şi analize 
privind menținerea păcii şi securității 
internaționale. Cartea combină în mod 
armonios dreptul menținerii păcii şi geo-
politica, oferind iluminarea schimbărilor 
profunde care au afectat menținerea pă-
cii, în aspectul diversificării operațiunilor 
şi actorilor sau complexității tot mai mari 
a modalităților de intervenție şi legătu-
rilor necesare între diferitele niveluri în 
acest context.

Autorul cercetează mai multe căi 
pentru o raționalizare a menținerii pă-
cii şi pentru a îmbunătăți eficacitatea 
acesteia. Cartea este menită experților 
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şi profesorilor internaționali, cercetăto-
rilor şi studențior specializați în dreptul 
internațional şi relațiile internaționale, 
în domeniul securității internaționale şi 
menținerii păcii.

O altă lucrare ce merită a fi menționată 
este monografia autorului francez Yves 
Petit intitulată ,,Droit international du 
maintien de la paix” [16], în care se ana-
lizează rolul ONU în menținerea păcii şi 
stabilității globale. În timp ce menținerea 
păcii şi securității internaționale este 
scopul principal al Cartei ONU, este clar 
că atât conflictele violente interne, cât şi 

internaționale subminează în mod con-
stant acest obiectiv. Într-o încercare de 
a răspunde la această discrepanță între 
textul Cartei şi realitate, această lucrare 
conține o trecere în revistă a mecanisme-
lor utilizate pentru menținerea păcii. Au-
torul examinează sistemul de securitate 
colectivă al Organizației Națiunilor Unite, 
dezarmarea şi controlul armelor, precum 
şi rolul justiției internaționale. Destinată, 
în primul rând, specialiştilor din dome-
niu, lucrarea relevă ultimele evoluții le-
gate de forțele de menținere a păcii ale 
ONU şi dezarmare.
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