
PARTENERIATUL STRATEGIC ROMÂNIA – SUA:
25 DE ANI. GARANÞIE DE SECURITATE PENTRU MILENIUL 3

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura ºi Civilizaþia Levantului ºi Fundaþia
Românã pentru Democraþie au organizat miercuri, 6 iulie 2022, ora 10.00, confe-
rinþa Parteneriatul strategic România – SUA: 25 de ani. Garanþie de securitate
pentru mileniul 3, gãzduitã de Biblioteca Academiei Române, în Amfiteatrul Ion
Heliade-Rãdulescu.
Cu ocazia acestui eveniment a fost vernisatã ºi expoziþia Însemnele priete-

niei româno-americane în arhiva prezidenþialã. Corespondenþã diplomaticã
1996-2000.
Aºa cum se menþioneazã în Invitaþia la eveniment, amfitrionul conferinþei a

fost prof. dr. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române ºi
director general al Bibliotecii Academiei, iar invitatul special al evenimentului a
fost Mircea Geoanã, secretar general adjunct al NATO. Cuvântul de deschidere
a fost transmis de preºedintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, iar
discursul inaugural a fost rostit de preºedintele Emil Constantinescu.
Ideea centralã a conferinþei a fost aceea cã perioada 1996-2000, marcatã de

lansarea Parteneriatului strategic cu SUA – unica super-putere mondialã de la
acel moment, la 11 iulie 1997, a generat o profundã transformare a societãþii ro-
mâneºti în plan politic, militar, de securitate, economic, juridic, civic ºi cultural,
care s-a materializat în integrarea deplinã a României în structurile euro-atlantice.
Despre aceste transformãri au vorbit în cadrul primei pãrþi a conferinþei protago-
niºtii acestui moment istoric, iar în partea a doua, istorici ºi politologi ºi-au pre-
zentat viziunea asupra acestei perioade, potrivit amplului program al evenimentului.
La secþiunea „Drumul spre recunoaºterea României ca o democraþie conso-

lidatã“ au luat cuvântul sau au transmis mesaje: Victor Ciorbea, prim-ministru
(1996-1997); Mugur Isãrescu, prim-ministru (1999-2000), mesaj; Petre Roman,
preºedintele Senatului (1996-1999), Ministrul Afacerilor Externe (1999-2000);
Adrian Severin, Ministrul Afacerilor Externe (1996-1997) – mesaj înregistrat;
Nicolae Constantinescu, consilier prezidenþial (1996-1997), consulul României
la Los Angeles; Vlad Nistor, consilier de stat, ºeful Protocolului Prezidenþial
(1998-2000), mesaj înregistrat.
Despre „Dezvoltarea capabilitãþilor militare“ ºi „Racordarea comunitãþii de

informaþii româneºti la cerinþele NATO“ au vorbit Gen. Constantin Degeratu,
ºeful Statului Major al Armatei (1996-1999), consilier prezidenþial pentru apã-
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rare, securitate naþionalã ºi ordine publicã (2000), respectiv Costin Georgescu,
director al Serviciului Român de Informaþii (1997-2000) ºi Cãtãlin Harnagea,
director al Serviciului de Informaþii Externe (1997-2000).
Privitor la „Naºterea economiei de piaþã funcþionale“ s-au pronunþat Cãlin

Popescu-Tãriceanu, ministrul Industriei ºi Comerþului (1996-1997), prim-ministru
2004-2008; Daniel Dãianu, ministrul Finanþelor (1997-1998); Alexandru
Athanasiu, ministrul Muncii ºi Protecþiei Sociale (1996-1999); Valentin Ionescu,
ministrul Privatizãrii (1997-1998).
Din program au mai fãcut parte aspecte precum: „Instaurarea statului de drept“

(Gavril Dejeu, ministrul Afacerilor Interne (1996-1999); Valeriu Stoica, mi-
nistrul Justiþiei (1996-2000) – mesaj înregistrat; Mircea Criste, procuror-general
al României – mesaj înregistrat); „Reforma educaþiei“ (Virgil Petrescu, ministrul
Educaþiei Naþionale (1996-1997); Remus Pricopie, Consiliul de Administraþie al
Comisiei Fulbright România-SUA, ministrul Educaþiei (2012-2014); „Impactul
civic al Parteneriatului strategic“ (Sandra Pralong, consilier al Preºedintelui
României (1997-2000); Alexandru ªerban, director Casa NATO (2000-2004)) ºi
„O mãrturie a ambasadorului SUA în România“ (James Rosapepe (1998-2001)).
A doua parte a conferinþei, axatã pe „Viziunea istoricã, viziunea politolo-

gilor“, i-a avut ca protagoniºti pe: Dinu Zamfirescu, preºedinte de onoare al
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Româ-
nesc, membru al Colegiului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii;
Mihai Rãzvan Ungureanu, prim-ministru 2012, director Serviciul de Informaþii
Externe (2007-2012; 2015-2016), ministrul Afacerilor Externe (2004-2007),
secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe (1998-2000) – mesaj înregistrat;
Adrian Cioroianu, prof. univ. dr. Facultatea de Istorie, UB, manager al Biblio-
tecii Naþionale a României, Ministrul Afacerilor Externe (2007-2008); Mihail E.
Ionescu, prof. univ. dr. ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative;
Constantin Hlihor, prof. univ. dr. Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I“;
Florin Abraham, reprezentant al României în Comitetul de Coordonare al Reþelei
Europene Memorie ºi Solidaritate; Radu Carp, director general al Institutului
Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe (2010-2012), director al Depar-
tamentului de Politici Publice, Relaþii Internaþionale ºi Studii de Securitate,
Facultatea de ªtiinþe Politice, Universitatea din Bucureºti.
În discursul transmis online, Mircea Geoanã a propus ca Parteneriatul Stra-

tegic sã fie transformat într-un parteneriat pentru prosperitate care trebuie mereu
reînnoit, reîmprospãtat. Vorbind despre vizita preºedintelui SUA Bill Clinton la
Bucureºti dupã Summitul de la Madrid unde România nu primise invitaþia de
aderare la NATO, Geoanã a afirmat cã momentul din Piaþa Universitãþii, alãturi
de preºedintele Emil Constantinescu ºi de sute de români entuziaºti, „a fost poate
cel mai frumos“ al mandatului acestuia, iar pentru români „un moment de
imensã transformare“. De asemenea, oficialul NATO ºi-a exprimat convingerea
cã „semnarea, în urmã cu 25 de ani, a Parteneriatului strategic România – SUA
a fost un moment deosebit de reflecþie, de introspecþie, dar mai ales de
prospecþie“.
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Dupã mesajul transmis la deschiderea evenimentului de preºedintele
Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, în care a fost subliniatã importanþa
acestui act pentru istoria recentã a României, într-o abordare a istoriei ca analizã
comparatã a evenimentelor pe plan universal, fostul preºedinte Emil Constantinescu
a conturat cadrul internaþional premergãtor semnãrii Parteneriatului strategic
România – SUA, marcat de destrãmarea URSS ºi a Pactului de la Varºovia, ca
ºi de evenimentele tragice din fosta Iugoslavie. Dat fiind cã „Statele Unite ale
Americii erau atunci singura superputere mondialã din punct de vedere politic,
militar, economic, social ºi cultural ºi ideologic“, semnarea acestui parteneriat „a
fost o victorie a ideologiei wilsoniene, ca extindere a spaþiului libertãþii“ ºi acest
eveniment care produce consecinþe pentru un timp îndelungat, poate fi adecvat
evocat din perspectiva istoriei trãite de o parte a elitelor politice.
În acelaºi spirit, Iulian Chifu, consilier de stat pentru Politicã Externã, Secu-

ritate ºi Afaceri Strategice al prim-ministrului României, a vorbit despre „greu-
tatea personalitãþii în istorie“ ºi „munca asiduã“ a oamenilor care contribuie la
mersul real al istoriei, la desfãºurarea evenimentelor cu consecinþe pe o perioadã
îndelungatã.
Mulþumiri doamnei Alice Boboc, Consilier Comunicare, Institutul de Studii

Avansate pentru Cultura ºi Civilizaþia Levantului, pentru invitaþia la aceastã
conferinþã despre istoria recentã, în cele mai vii aspecte privitoare la trans-
formarea societãþii româneºti în context diplomatic ºi al relaþiilor internaþionale.

Lorena Stuparu

AL 30-LEA CONGRES MONDIAL BIENAL
AL ASOCIAÞIEI INTERNAÞIONALE PENTRU FILOSOFIA

DREPTULUI ªI FILOSOFIA SOCIALÃ

Congresul internaþional al Asociaþiei Internaþionale pentru Filosofia Dreptului
ºi Filosofie Socialã, abreviat IVR dupã denumirea din limba germanã, a ajuns la
a 30-a ediþie ºi s-a desfãºurat la Bucureºti, la Universitatea Creºtinã „Dimitrie
Cantemir“, în perioada 3-8 iulie 2022, sub egida “Justice, Community and
Freedom” ºi i-a omagiat pe G. W. F. Hegel ºi John Rawls.
În cadrul secþiunii de lucru SW5 „Philosophy of Human Rights: Questions on

Dignity and Social Construction“, CS II dr. hab. HENRIETA ªERBAN, Institutul
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române, MC–AOSR, a investigat relaþia multi-faþetatã dintre demnitate, drepturile
omului ºi dreptate, în lucrarea intitulatã MEANINGFUL LAW, MEANINGFUL
JUSTICE – „BLIND SWORD“ OR „GUARDIAN OF DIGNITY“.
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