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Abstract:  Marile conflagrații mondiale au fost urmate de încercări de impunere a 
unui drept internațional general acceptabil, menit să asigure o ordine mondială de drept, 
astfel încât orice stat, indiferent de dimensiuni şi putere economică, să-și poată proteja 
interesele de stat făcând apel la dreptul internațional. Lumea de după Război Rece se 
caracterizează prin două tendinţe ce induc sentimente de îngrijorare în mediul social de 
pretutindeni: creşterea gradului de insecuritate şi ineficacitatea sistemului de drept 
internaţional. Creşterea gradului de insecuritate ţine de libertatea ce şi-o asumă unele 
state de a folosi forţa militară în impunerea intereselor proprii, iar ineficacitatea 
sistemului de drept internaţional ţine de maniera sfidătoare în care ţările responsabile de 
funcţionarea acestui sistem utilizează dreptul de veto.  Ordinea mondială tinde să se 
transforme în dezordine mondială, o stare ce se aseamănă cu situația de dinaintea celei de-
a doua conflagrații mondiale. De data aceasta, alianțe tradiționale sunt pe cale de a se 
destrăma, iar altele sunt pe cale de a se înfiripa, așa cum este aceea dintre SUA și China 
pe baza conceptului „New Relation between the Great Powers” și a celor denumit 
„Harmonious International Society”. Trăim totuși o perioadă tulbure, în care unele state 
vorbesc despre dominație, interese globale și despre o ordine mondială lipsită de 
instrumentele dreptului internațional, dar dominată de dreptul forței. La rândul său NATO, 
prin amplificarea zgomotului politic decizional, prin anunțurile de desființare și 
reconfigurare, prin ignorarea multor principii ale constituirii și funcționării sale, devine 
parte a vulnerabilității ordinii mondiale.  

Cuvinte cheie: ordine, dezordine, drept internațional, societate, națiune, țară, 
interes național, organizație, pericol, pace, război.  

 
Abstract: The great world conflagrations were followed by attempts of imposing an 

international law generally acceptable, meant to ensure a lawful world order so as any 
state, irrespective of its dimensions and economic power, may protect its state interests by 
resorting to international law. The worlds post –Cold War is characterized by two 
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tendencies stirring awe in the social environment everywhere: increasing the degree of 
insecurity and the inefficacy of international law system. Increasing the level of insecurity 
has to do with the liberty taken by some states to use military force for imposing own 
interests, while the inefficacy of international law system has to do with the spiteful manner 
in which countries responsible for the functioning of this system use their veto right. World 
order tends to turn into world disorder, a state very much alike the situation before World 
War II. This time, traditional alliances are about to unravel and others are about to be 
created, such as the China – USA Relation based on the Concept of „New Relation between 
the Great Powers” and the Concept of „Harmonious International Society”, these are 
troubled times in which some states talk about domination, global interests and a world 
order lacking the instruments of international law, but dominated by the law of force. In its 
turn, NATO, by amplifying the decisional political noise, through announcements of 
annulment and reconfiguration, through ignoring a lot of principles of its constituting and 
functioning, becomes part of the vulnerability of world order.  

Keywords: order, disorder, international law, society, nation, country, national 
interest, organization, danger, peace, war. 

 

Introducere. Ordinea mondială, recunoscută până acum câțiva ani, a fost 

posibilă din momentul în care principalele state ale lumii au depus eforturi să 
găsească soluţii general acceptabile la interesele lor de politică externă. Aşa s-a 
consolidat dreptul internaţional, având ca fundament de referință Carta Naţiunilor, 
Consiliul de Securitate şi ONU. Dreptul internațional a generat o ordine 
internațională care a exprimat o stare a relațiilor interstatale ce se desfășurau în 
strictă corespondență cu prescripțiile dreptului.  

Orice stat, indiferent de dimensiuni şi putere economică,  a avut interese 
proprii pe care şi le-a protejat în baza dreptului internaţional, a principiilor acestuia 
aplicate la relaţiile internaţionale. În ultima sută de ani, putem afirma că ordinea 
mondială a cunoscut trei importante etape de existență: cea a Societății Națiunilor, 
cea a războiului rece și ONU și cea a post-războiului rece și discreditării 
organismelor de drept internațional, NATO având un rol important în ultimele două 
etape istorice. Dacă la început NATO a vegheat la securitatea colectivă a statelor 
membre, deja acum este perceput ca un instrument de susținere a intereselor majore 
ale SUA în competiția mondială.   

Ordinea Societății Națiunilor. Consecinţele primei conflagraţii mondiale 
au generat acţiuni în sensul găsirii de soluții pentru evitarea ororilor de neimaginat 
ale războiului dintre țări. O anumită logică politică, susținută de evidente principii 
morale, a generat apariţia unei organizaţii de vocaţie universală, Societatea 
Naţiunilor. Aceasta s-a concentrat pe un sistem de securitate colectivă în cadrul 
căruia lezarea securităţii unuia dintre membrii societăţii putea fi considerat un act 
de război împotriva tuturor. Ca atare, Societatea Naţiunilor, într-un mod idealist, 


