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PROBLEMATICA SUPUSĂ CERCETĂRII 

 

 

Pacea şi războiul au fost dintotdeauna şi rămân şi astăzi probleme esenţiale ale 

comunităţii internaţionale, însă modul în care sunt percepute şi abordate în relaţiile 

dintre state s-a schimbat în timp, ducând la modificări politico-juridice importante pe 

plan internaţional.  

Ca entităţi cu grade diferite de dezvoltare pe plan politic, economic, social, şi, de 

asemenea, cu tradiţii, culturi şi istorii cât se poate de diverse, s-a întâmplat adesea ca 

statele să aibă interese contradictorii şi să urmărescă obiective diferite şi chiar 

antagonice. Opozițiile de interese pot varia din punctul de vedere al obiectului (pot fi 

politice, economice, militare, religioase, etnice, culturale, teritoriale etc.) şi al intensităţii 

lor. Într-un sens larg, expresia de diferend internaţional poate acoperi toate aceste 

situaţii, putând fi definit ca o neînţelegere, o opoziţie  între două sau mai multe entităţi, 

subiecte de drept internaţional care presupune formularea de pretenţii şi contrapretenţii, 

constituind un element de tulburare, de tensionare a relaţiilor dintre ele.  

Consacrarea internaţională a principiului soluţionării paşnice a diferendelor 

marchează o schimbare radicală a modului de abordare a relaţiilor dintre state, iar 

evoluţia istorică a conţinutului său reflectă însăşi experienţa lumii internaţionale, 

încorporând noi norme şi valori, pe măsură ce acestea se impun mediului internaţional, 

ca urmare a îmvăţămintelor extrase de state din practica relaţiilor dintre ele. 

Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale reuneşte aspecte de morală şi 

politică internaţională cu aspecte juridice, de drept internaţional.1 Prin urmare, evoluţia 

pe planul eticii internaţionale a generat transformări şi dezvoltări ale structurilor 

politico-juridice, în sensul consacrării acestui principiu de drept internaţional şi al 

reglementării mijloacelor pentru punerea sa  în aplicare. 

Sfârşitul primului război mondial a adus cu sine dezideratul instituirii unei păci 

generale, materializat în crearea Societății Națiunilor, prima structură politică, cu 

vocaţie universală, pacificatoare. Desigur că, având în vedere specificul mediului 

internaţional al vremii, autorii proiectului Societăţii Naţiunilor nu aveau pretenţia de a 

suprima cu desăvârşire războiul, ci doar de a-l amâna sau de a-l evita pe cât posibil. În 

                                                
1 Marţian Niciu, Drept internaţional public, Servosat, Arad, 1999, p. 319. 
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această năzuinţă formulată pe jumătate rezidă, poate, şi slăbiciunea acestei structuri, care 

nu a reuşit să facă faţă provocărilor internaţionale ale acelei epoci. 

După cel de-al doilea război mondial, evoluţia gândirii internaţionale este marcată 

de deschiderea faţă de conceptele idealiste de armonie, cooperare, pace structurală, 

interzicere a războiului, drept pentru care, odată cu crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite 

apar o serie de proceduri specifice de pacificare, care consolidează, dezvoltă şi 

completează mijloacele de reglementare paşnică a diferendelor. 

Aşa cum se precizează în preambulul Cartei, scopul suprem al ONU este acela de 

a feri generaţiile viitoare de flagelul războiului, prin unirea forţelor membrilor ei pentru 

menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, garantându-se că forţa armată nu va mai fi 

folosită decât în interesul comun şi stabilindu-se între state relaţii de bună vecinătate şi 

toleranţă.2 

În acest sens, ONU îşi propune să devină un centru în care să se armonizeze 

eforturile naţiunilor pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, pentru 

dezvoltarea de relaţii prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului 

egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, precum şi 

pentru realizarea cooperării în rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter 

economic, social, cultural sau umanitar. 

În vederea îndeplinirii acestor nobile obiective, ONU propune un sistem de 

reglementare paşnică a diferendelor, ce are un caracter complementar în raport cu 

mijloacele obişnuite la care părţile trebuie să recurgă în caz de neînţelegere. 

Rezolvarea paşnică a diferendelor în cadrul O.N.U. se face, potrivit Cartei, în 

conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului internaţional, organele cu atribuţii în 

acest sens fiind Consiliul de Securitate, Adunarea Generală și Curtea Internațională de 

Justiție. La acestea se adaugă poziţia influentă a Secretarului General al ONU şi rolul 

său unic, care-l fac deosebit de potrivit pentru acţiuni internaţionale, consacrate 

reglementării paşnice a diferendelor.  

După cel de-al doilea război mondial, se considera, în general, că, în domeniul 

menținerii păcii și securității, cea mai potrivită structură pentru abordarea unor astfel de 

probleme este Consiliul de Securitate, cu ai săi cinci membri permanenți. Adunarea 

                                                
2 Dumitru Mazilu, Dreptul păcii, All Beck, Bucureşti,1998, p. 243. 
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Generală are atribuții limitate în acest domeniu. Cu toate acestea, Adunarea Generală a 

fost înzestrată cu o competență generală ”de a discuta orice chestiuni sau cauze care 

intră în cadrul Cartei sau care se referă la puterile și funcțiile vreunuia din organele 

prevăzute în Cartă si (…) poate face recomandări Membrilor Națiunilor Unite sau 

Consiliului de Securitate, ori Membrilor Organizației și Consiliului de Securitate în 

oricare asemenea chestiuni sau cauze”.3 

Deși, într-adevăr, problemele care privesc menținerea păcii și securității 

internaționale sunt abordate, în principal, în cadrul organelor deliberative, în fapt, 

Secretarul General este cel care se implică în cele mai multe demersuri de soluționare 

sau prevenire a conflictelor. 

Secretarul General este şeful Secretariatului – serviciul tehnic şi administrativ al 

O.N.U. - cel mai înalt funcţionar din cadrul structurii O.N.U., numit de Adunarea 

Generală, la propunerea Consiliului de Securitate, pe termen de 5 ani, cu posibilitatea 

reînnoirii mandatului. 

În afară de atribuţiile de ordin tehnic - administrativ, specifice funcţiei sale, înaltul 

Oficial are şi atribuţii de reprezentare a organizaţiei în planul relaţiilor internaţionale şi 

desfăşoară şi unele activităţi în conformitate cu prevederile Cartei: bune oficii, mediere, 

consultări cu reprezentanţii guvernelor, studii în diverse domenii, organizarea de 

conferinţe internaţionale, activităţi de informare cu privire la activitatea O.N.U., 

supraveghează operaţiunile de menţinere a păcii.4 

Poziţia pe care o ocupă Înaltul funcţionar, statutul şi competenţele sale sunt unice, 

specifice organizaţiei din care face parte, fără a avea vreun echivalent în alte structuri 

internaţionale sau interne.5 Secretarul General are, în cadrul Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, o poziţie strategică, ca şef al singurei organizaţii internaţionale universale, cu 

scop multidimenisional. „Prin el şi prin oficiul său trec toate inter-relaţionările 

reprezentate de O.N.U.”6 Problema care se pune, în aceste condiţii, este aceea a măsurii 

                                                
3 Charter of the United Nations, San Francisco, 1945, available at 

http://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf, accessed 08.01.2012, art. 10 
4 Magdalena Denisa Lungu, Rolul organizaţiilor internaţionale în soluţionarea paşnică a diferendelor 

internaţionale, Bucureşti: Universul Juridic, 2010, p. 268. 
5 Ibidem, p. 269. 
6 Benjamin Rivlin, „The Challenging International Political Climate and the Secretary-General” în Benjamin 

Rivlin şi Leon Gordenker (ed.), The Challenging Role of the UN Secretary-General. Making „The Most 

Impossible Job in the World” Possible, Londra: PRAEGER, 1993, p. 5. 



8 
 

în care Secretarul General ar putea, din această poziţie centrală, să influenţeze cursul 

activităţilor organizaţiei.  

Carta stabileşte competenţele Secretarului General, în câteva articole cu o formulare 

destul de vagă. Astfel, conform art. 97, Secretarul General este cel mai înalt funcţionar 

administrativ al Organizaţiei. Potrivit art. 98, Secretarul General va acţiona în această 

calitate la toate şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului de Securitate, ale 

Consiliului Economic şi Social şi ale Consiliului de Tutelă şi va îndeplini orice alte 

funcţii ce-i sunt încredinţate de aceste organe. În conformitate cu acelaşi articol, 

Secretarul General va prezenta Adunării Generale un raport anual asupra activităţii 

Organizaţiei. Art. 101 prevede şi alte responsabilităţi ale Secretarului General, oferindu-

i control asupra numirii personalului Secretariatului, în timp ce art. 100 subliniază 

necesitatea asigurării independenţei Secretarului General şi a personalului de orice 

posibile influenţe din partea statelor membre. Dintre toate prevederile Cartei, art. 99 

este, însă, cel care îi oferă Secretarului General posibilitatea de a influenţa direct 

activităţile Organizaţiei, permiţându-i să atragă atenţia Consiliului de Securitate asupra 

tuturor problemelor care, după părerea sa, ar pune în primejdie menţinerea păcii şi 

securităţii internaţionale.  

Iniţial, rolul Secretarului General în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale era 

destul de limitat, textul Cartei nefiind prea explicit în privinţa posibilelor dimensiuni şi 

forme în care Înaltul funcţionar ar putea contribui la realizarea nobilelor şi ambiţioaselor 

scopuri al Naţiunilor Unite în domeniul păcii şi securităţii internaţionale. Cu toate 

acestea, provocările mediului internaţional şi modurile distinctive de abordare a acestora 

de către diversele personalităţi care au ocupat această funcţie, au creat precedente şi au 

determinat o continuă dezvoltare a rolului Secretarului General. 

Cu referire strictă la domeniul reglementării paşnice a diferendelor, plecând de la 

prevederile Cartei ca fundament juridic şi având în vedere şi evoluţia ulterioară a 

Secretarului General ca mediator şi ofertant de bune oficii (impusă de o reconfigurare a 

sistemului de soluţionare paşnică, ca urmare a dezvoltărilor înregistrate în planul 

relaţiilor internaţionale), se poate spune că atribuţiile Înaltului Funcţionar rezultă fie din 

însărcinările date de Consiliul de Securitate şi Adunarea Generală (art. 98), fie din 

implicarea sa voluntară, din proprie iniţiativă (conform art. 99), fie din solicitarea de 
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către părţi a implicării sale.7 Luând în considerare exclusiv prevederile Cartei, s-ar spune 

că Secretarul General este, în mod normal un organ de execuţie, ce acționează conform  

instrucţiunilor organelor politice şi deciziilor adoptate de acestea. Excepţie face doar art. 

99 care stabileşte funcţia de iniţiativă a Înaltului funcţionar şi care a fost interpretat 

adesea ca oferind temeiuri juridice specifice  pentru o activitate politică a 

acestuia.8Prevederile acestui articol îi oferă Secretarului General puteri ce nu-şi găsesc 

echivalent în nicio altă structură internaţională.  

 

 

IMPORTANȚA TEMEI 

 

Aflat în fruntea Secretariatului – unul dintre organele principale ale ONU – 

Secretarul General este mai mult decât  ”cel mai înalt funcționar administrativ al 

Organizației”. El dispune de o autoritate politică ce derivă dintr-o interpretare extensivă 

a prevederilor - vag formulate -  ale Cartei ONU și, în același timp, de o autoritate 

morală, întruchipând idealurile Organizației. 

Contribuţia Secretarului General la reglementarea paşnică a diferendelor este 

semnificativă, manifestându-se printr-o multitudine de modalităţi, în virtutea autorităţii 

şi prestigiului funcţiei sale, de la diplomaţie preventivă până la misiuni de mediere sau 

bune oficii. 

Cercetarea rolului Secretarului General în domeniul vast şi complex al soluţionării 

paşnice a diferendelor este un demers util pentru înţelegerea acestei instituţii şi a poziţiei 

sale în sistemul de pacificare dezvoltat la nivelul ONU și în domeniul soluționării 

pașnice a diferendelor, în general. De asemenea, ea poate crea cadrul optim pentru 

identificarea eventualelor lacune care pot afecta eficienţa activităţii acestei instituţii şi 

pentru căutarea soluţiilor pentru acoperirea acestora. Cercetarea evoluţiei rolului 

Secretarului General poate contribui la identificarea factorilor cu influenţă pozitivă 

asupra acestuia eficienței acestuia ca agent de pacificare, precum şi a celor cu efect de 

stagnare şi regres, pentru mai buna înţelegere a acestei instituţii şi a potenţialului său de 

                                                
7 Magdalena Denisa Lungu, op. cit., p. 270. 
8 Ibidem. 
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dezvoltare. 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Prezenta teză are ca scop analiza rolului Secretarului General al ONU în domeniul 

soluționării pașnice a diferendelor internaționale. 

Principalele obiective urmărite în cadrul activității de cercetare științifică sunt: 

1. Plasarea rolului Secretarului General în contextul evolutiv al soluționării pașnice 

a diferendelor internaționale 

2. Identificarea rolului Secretarului General în sistemul de soluționare pașnică a 

diferendelor oferit de Organizația Națiunilor Unite.  

3. Identificarea și analiza principalelor forme ale implicării Secretarului General în 

soluționarea pașnică a diferendelor. 

4. Analiza evoluției rolului Secretarului General în soluționarea pașnică a 

diferendelor.  

5. Identificarea eventualelor măsuri ce ar putea fi adoptate în contextul reformei 

ONU, în vederea eficientizării implicării Secretarului General în soluționarea 

pașnică a diferendelor. 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Pentru realizarea cercetării s-au folosit: metoda analizei logice – necesară 

înţelegerii particularităţilor şi problematicii soluţionării paşnice a diferendelor şi a 

rolului Secretarului General al ONU în cadrul acesteia; metoda sistemică – pentru 

corelarea cu alte  instituţii, principii şi norme de drept internaţional, absolut necesară 

cercetării şi înţelegerii temei; precum şi metoda comparativă şi metoda istorică, folosită 

pentru studierea evoluţiei rolului Secretarului General în domeniul reglementării 

paşnice a diferendelor. 

Cercetarea a avut în vedere evoluţia juridico-politice a rolului Secretarului General 

al ONU în soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale, relevându-se inclusiv 

aspectele contradictorii şi influenţa esenţială a modificărilor produse în contextul şi 
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gândirea politică internaţională şi, implicit, în dreptul internaţional. Pentru efectuarea 

cercetării s-au folosit atât surse primare, precum tratate, convenţii, rapoarte, rezoluţii şi 

decizii ale diferitelor organisme internaţionale (disponibile în biblioteci şi pe site-urile 

oficiale ale instituţiilor), cât şi surse secundare sub forma articolelor şi lucrărilor de 

specialitate. 

 

 

CONCLUZII 

 

Teza tratează tema rolului Secretarului General în soluționarea pașnică a 

diferendelor, pornind de la plasarea acestuia în contextul evoluției soluționării pașnice a 

diferendelor în sistemul internațional, continuând cu analiza rolului Organizației 

Națiunilor Unite în acest domeniu și delimitând rolul Secretarului General de cel al 

Consiliului de Securitate și al Adunării Generale, din perspectiva relației dintre cele trei 

organe, conform Cartei ONU. Sunt analizate apoi formele implicării Secretarului 

General în soluționarea pașnică a diferendelor și evoluția rolului Secretarului General în 

acest domeniu, realizându-se o prezentare succintă a mandatelor celor 8 ocupanți ai 

funcției de Secretar General, cu scopul de a scoate în evidență contribuția fiecăruia 

dintre ei la extinderea rolului și atribuțiilor Înaltului Oficial în domeniul reglementării 

pașnice. În final, sunt prezentate principalele limite identificate ale rolului Secretarului 

General și perspectivele de reformare. 

 

1. Raportat la obiectivul de cercetare privind plasarea rolului Secretarului 

General în contextul evolutiv al soluționării pașnice a diferendelor internaționale: 

 

 Capitolul I analizează evoluția soluționării pașnice a diferendelor în sistemul 

internațional, definește principalele concepte specifice acestui domeniu și realizează 

anumite delimitări terminologice și conceptuale necesare. S-a constatat că, de-a lungul 

timpului, au avut loc evoluții în percepțiile asupra păcii și asupra soluționării pașnice a 

conflictelor, în planul gândirii politice și al moralei internaționale, ce s-au tradus în 

configurarea și continua dezvoltare ale unor norme de drept și structuri politico-juridice 
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menite, inițial, să reducă atrocitățile și, în general, efectul distrugător al războiului - într-

o lume definită prin ”dreptul forței” și, în cele din urmă, să mențină pacea internațională, 

scoțând folosirea forței și a amenințării cu forța în afara legii internaționale, pacea fiind 

privită ca stare structurală a relațiilor internaționale. Consacrarea soluționării pașnice a 

diferendelor ca principiu fundamental al dreptului internaţional marchează o schimbare 

radicală a modului de abordare a relaţiilor dintre state. Acesta este contextul în care 

organizațiile internaționale se impun ca actori principali pe scena internațională, jucând 

un rol din ce în ce mai pregnant în soluționarea pașnică a diferendelor. 

 Capitolul II descrie mijloacele de soluționare pașnică pe care statele le au la 

dispoziție, în actualul sistem internațional, completând analiza contextului în care 

Secretarul General al ONU își exercită atribuțiile de soluționare pașnică. S-a constatat 

că mijloacele diplomatice, ca instrumente de pacificare, oferă avantajul flexibilităţii şi 

al contactelor directe între părţi, favorizând cooperarea şi dincolo de cadrul supus 

reglementării. Dintre acestea, medierea și bunele oficii sunt, deseori utilizate de 

Secretarii Generali în demersurile de soluționare pașnică. 

 

2. Raportat la obiectivul de cercetare privind identificarea rolului Secretarului 

General în sistemul de soluționare pașnică a diferendelor oferit de Organizația 

Națiunilor Unite: 

 

 Capitolul III analizează rolul Consiliului de Securitate și rolul Adunării 

Generale în domeniul soluționării pașnice a diferendelor, precum și poziția Secretarului 

General în cadrul Organizației, din perspectiva prevederilor Cartei și a relației sale cu 

organele deliberative. S-a constatat că, aflat în fruntea Secretariatului, ca unul dintre 

organele principale ale O.N.U., însă lipsit de putere de decizie, Secretarul General, în 

ciuda atribuţiilor sale limitate, prevăzute de Cartă, este totuşi capabil să influenţeze 

politica O.N.U. Astfel, prin poziţia sa, Secretarul General are deseori ocazia de influenţa 

modul în care sunt luate şi implementate deciziile la nivelul Organizaţiei. De asemenea, 

multe activităţi care sunt astăzi specifice acestei funcţii s-au dezvoltat în timp, printr-o 

interpretare largă a prevederilor Cartei, din necesitatea adaptării Organizaţiei la 

realităţile internaţionale. În general, în domeniul soluționării pașnice, Secretarul General 
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poate acţiona conform mandatelor primite de la Consiliul de Securitate sau de la 

Adunarea Generală (potrivit art. 98 al Cartei) ori din proprie iniţiativă sau la cererea 

părţilor implicate în diferend (în baza interpretării extensive a art. 99 al Cartei). Fie că 

este mandatat de Consiliul de Securitate sau de Adunarea Generală, fie că acţionează din 

proprie iniţiativă, Înaltul Funcţionar trebuie să-şi coordoneze activitatea cu organul 

plenar şi organul executiv, pentru a asigura eficienţa intervenţiei sale şi pentru a păstra 

un echilibru instituţional. Activitatea Secretarului General în domeniul soluţionării 

paşnice a diferendelor, trebuie privită ca formând un tot unitar cu activităţile desfăşurate 

de celelalte organe ale O.N.U., cu atribuţii în acest domeniu, cu scopul suprem de a 

menţine pacea şi securitatea internaţională. 

 

3. Raportat la obiectivul de cercetare privind identificarea și analiza 

principalelor forme ale implicării Secretarului General în soluționarea pașnică a 

diferendelor: 

 

 Capitolul IV cercetează principalele forme ale implicării Secretarului General 

în soluționarea pașnică a diferendelor. S-au identificat ca forme ale implicării în acest 

domeniu: folosirea mijloacelor diplomatice de soluționare pașnică; implicarea în crearea 

și evoluția operațiunilor de menținere a păcii; și activitatea normativă în slujba păcii și 

securității. Demersurile sale pot utiliza mijloacele diplomatice de tip tradiţional, precum 

bunele oficii, medierea şi ancheta internaţională, fie pe baza mandatelor organelor 

deliberative, fie din iniţiativă proprie sau la solicitarea părţilor, în virtutea art. 99 al 

Cartei ONU. Uneori, însă, acest tip tradiţional de abordare diplomatică se impune a fi 

completat prin folosirea unor procedee diplomatice neoficiale, discrete care pot asigura 

o informare superioară şi noi direcţii de acţiune. În fapt, implicarea Secretarului General  

în procesele de soluţionare paşnică a diferendelor are, deseori, un caracter discret, 

serviciile sale beneficiind, din acest motiv, de o încredere crescândă din partea statelor.  

În timp, acest caracter discret al intervenţiei Secretarului General, în special atunci când 

aceasta implică utilizarea mijloacelor politico-diplomatice de soluţionare paşnică, s-a 

impus ca o condiţie esenţială în exercitarea rolului său şi ca o garanţie a eficienţei 

activităţilor întreprinse. În acest sens, Perez de Cuellar declara că „nimeni nu va şti 
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vreodată câte conflicte au fost prevenite sau limitate prin intermediul contactelor care 

au avut loc în faimoasa locaţie ONU, ale cărei uriaşe suprafeţe vitrate pot deveni, dacă 

este necesar, extrem de opace.”9 

 În privința operațiunilor de menținere a păcii, s-a constatat că acestea sunt, în 

mare măsură, inovația celui de-al doilea Secretar General al ONU, Dag Hammarskjöld, 

care a trasat liniile generale de organizare și a stabilit principiile care stau la baza 

implementării lor. Operațiunile de menținere a păcii au evoluat în timp, tot ca urmare a 

demersurilor Secretarilor Generali, care au încercat să le adapteze la noile provocări ale 

mediului internațional. 

Referitor la activitatea normativă a Secretarului General cu implicații în 

domeniul păcii și securității (activitate ce depinde de poziția sa imparțială în cadrul 

Organizației și de puterea sa de a influența procesul decizional), s-a constatat că o 

contribuție semnificativă a acestuia a fost promovarea şi legitimarea conceptului  

responsabilităţii de a proteja la nivelul comunităţii internaţionale. 

 

4. Raportat la obiectivul de cercetare privind analiza evoluției rolului 

Secretarului General în soluționarea pașnică a diferendelor: 

 

 Capitolul V conține o prezentare succintă a celor opt ocupanți ai funcției de 

Secretar General și a contribuției pe care și-a adus-o fiecare la parcursul evolutiv al 

implicării Înaltului Oficial în domeniul soluționării pașnice. S-a constatat că funcţia de 

Secretar General, aşa cum este configurată în prezent, este, în mare parte, rezultatul unui 

proces îndelungat care, în cele din urmă, a pus la dispoziţia ocupantului funcţiei un 

repertoriu de practici ce definesc un rol puternic şi influent în menţinerea păcii şi 

securităţii internaţionale. Acest rol impune o abordare specifică a problemelor 

internaţionale, care poate fi influenţată atât de factori obiectivi, ce ţin de evoluţia 

contextului internaţional, cât şi de factori subiectivi, ce ţin de trăsăturile personale ale 

ocupanţilor funcţiei. 

 

 

                                                
9 Mădălina Denisa Lungu, op. cit., p. 272 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dag_Hammarskj%C3%B6ld
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5. Raportat la obiectivul identificării eventualelor măsuri ce ar putea fi adoptate 

în contextul reformei ONU, în vederea eficientizării implicării Secretarului General 

în soluționarea pașnică a diferendelor: 

 

  Capitolul VI evidențiază principalele limite ale rolului Secretarului General, 

identificate în urma cercetării efectuate, precum și perspectivele de reformare. S-a 

constatat că principalele limite ale activității pe care o desfășoară Secretarul General în 

domeniul păcii, derivă din relația cu statele membre și cu organele deliberative, care îi 

îngrădesc inițiativa și gradul de independență. O reformă reală ar trebui să aibă în vedere 

mai mult decât modificările la nivelul structurii și managementului, abordând în primul 

rând schimbarea felului în care statele membre se raportează la Secretarul General și la 

Secretariat. Alte măsuri necesare pentru eficientizarea activității Secretariatului și a 

Secretarului General:  

- definirea mai clară a funcțiilor Secretariatului, astfel încât să fie posibilă, în cea 

mai mare măsură, recrutarea de personal înzestrat cu abilitățile necesare îndeplinirii 

acestora;  

- realizarea unei evaluări reale a funcțiilor și performanțelor Secretariatului și a 

Secretarului General, astfel încât să se evite discreditarea funcției și a oficiului, pentru 

acoperirea unor neajunsuri sau satisfacerea unor interese ale statelor membre.  
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