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Aniversarea a 90 de ani a academicianului Mircea Maliþa mi-a prilejuit o
incursiune în cariera mea diplomaticã ºi realizez cã drumul pe care aveam sã-l
parcurg în decursul acestei cariere mi-a fost trasat de Mircea Maliþa. Micile abateri de la acest drum, în a doua parte a anilor ’80 ºi prima parte a anilor ’90,
s-au datorat conjuncturii politice de la noi.

Pregãtirea pentru activitatea diplomaticã

L-am cunoscut pe Mircea Maliþa în 1962, la Cursul Postuniversitar de Relaþii
Internaþionale, organizat din iniþiativa Ministerului Afacerilor Externe la Facultatea
de Drept a Universitãþii din Bucureºti.
Aveam sã aflu cã, prin acest curs, ministrul de externe de atunci, Corneliu
Mãnescu – ocupând aceastã poziþie în 1961 – ºi adjunctul sãu Mircea Maliþa –
de curând numit, dupã ce a fost timp de 5 ani consilier la Misiunea Permanentã
a României la New York, dupã admiterea României în ONU – au urmãrit profesionalizarea aparatului diplomatic român. Era un lucru firesc în perioada acelor
ani, când România a început sã adopte o politicã externã proprie, pornind de la
interesele reale ale þãrii, distanþându-se treptat de politica externã a statelor din
zona de influenþã a Uniunii Sovietice, stabilitã la Moscova, pe cât posibil fãrã a
antagoniza statele din bloc.
Eram încã student la Cursul Postuniversitar când unul din aceste momente de
afirmare a unei politici proprii s-a produs, cu un mare impact în cercurile diplomatice internaþionale ºi în presa vremii. A fost momentul în care, în 1963, Adunarea
Generalã a ONU a discutat ºi aprobat prin vot o Rezoluþie privind Denuclearizarea
Americii Latine, când România a votat în favoarea acestei rezoluþii, în timp ce
URSS ºi toate celelalte state membre în Tratatul de la Varºovia s-au abþinut, iar
Cuba a votat împotrivã. Aveam sã aflu în scurtã vreme cã Mircea Maliþa a fost iniþiatorul acestei decizii, aprobatã de autoritãþile statului de la vremea respectivã.
În cel de-al patrulea semestru al Cursului Postuniversitar, întâmplarea a fãcut
sã-mi elaborez teza de absolvire a Cursului sub îndrumarea directã a lui Mircea
Maliþa. Teza avea ca temã rolul diplomaþiei române în înfãptuirea unirii ºi independenþei Principatelor Române. A fost o perioadã de întâlniri frecvente, în care
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îl consultam asupra conþinutului tezei ºi asupra lucrãrilor de cercetat pentru documentare. Mi-am format o imagine clarã a rolului extrem de important pe care
l-a avut activitatea diplomaticã pregãtitoare desfãºuratã de marii oameni de stat
ºi de culturã din Þara Româneascã ºi Moldova în realizarea Unirii din 1859 ºi a
Independenþei de stat din 1877.

Activitatea în Ministerul Afacerilor Externe

La 1 septembrie 1964 m-am prezentat la Ministerul de Externe, aºteptând
semnarea Ordinului Ministrului privind încadrarea mea în Minister ºi stabilirea
Direcþiei în care urma sã lucrez. Prin absolvirea Cursului aveam gradul diplomatic
de ataºat ºi mã aºteptam sã fiu repartizat la Direcþia pentru relaþiile cu America
Latinã, dat fiind cã limba strãinã principalã pe care am studiat-o în timpul Cursului
a fost spaniola.
M-a chemat Mircea Maliþa ºi mi-a propus sã lucrez la Direcþia Organizaþii
Internaþionale, dat fiind cã, dupã ce m-a cunoscut mai bine în timpul elaborãrii
tezei de absolvire a Cursului, crede cã mi s-ar potrivi mai mult. M-a încredinþat
cã diplomaþia multilateralã oferã o viziune mai amplã asupra problemelor internaþionale ºi posibilitatea de a lucra cu diplomaþi din mai multe þãri, conducând
la un proces mai rapid de pregãtire diplomaticã. Fireºte cã am acceptat. Mi-a
propus atunci sã încep sã lucrez la secþia care se ocupã de instituþiile specializate
ale ONU, urmând ca mai târziu sã lucrez la secþia care se ocupã de ONU.
La Direcþia Organizaþii Internaþionale mi s-au repartizat relaþiile cu Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii de care m-am ocupat timp de doi ani, dupã care am lucrat
pentru scurtã vreme la relaþiile cu Organizaþia Internaþionalã a Muncii.
În vara anului 1967, Mircea Maliþa m-a detaºat la cabinetul sãu. Participam la
audienþele, întâlnirile cu oaspeþii strãini ºi cu ambasadorii acreditaþi la Bucureºti,
ca ºi la majoritatea deplasãrilor sale în strãinãtate în interes de serviciu. Era perioada în care s-a lansat candidatura României la preºedinþia Adunãrii Generale a
ONU din acel an, în persoana ministrului de externe Corneliu Mãnescu. A fost o
mare mobilizare a întregului corp diplomatic român – demersuri bilaterale prin
ambasade, consultãri neoficiale, în special cu reprezentanþii statelor în care nu
aveam ambasade, cu ocazia participãrii la diverse reuniuni internaþionale. Obiectivul s-a realizat, România fiind prima þarã din Grupul Europei de Est aleasã în
aceastã poziþie de la constituirea ONU în 1945, poziþie deþinutã prin rotaþie de
reprezentanþi din cele 5 grupuri regionale în care au fost repartizate Statele
Membre ale ONU.
Mircea Maliþa m-a inclus în delegaþia românã la sesiunea Adunãrii Generale
din 1967, precum ºi în delegaþiile la reuniunile consultative premergãtoare –
Consfãtuirea þãrilor din sfera de influenþã a URSS de la Sofia ºi Consultãrile
bilaterale de la Belgrad cu Dimce Belovsky, adjunct al secretarului de stat pentru
afaceri externe al Iugoslaviei. La New York, am luat parte practic la toate activitãþile preºedinþiei române a Adunãrii Generale ºi ale delegaþiei române – reuniuni
ale plenarei ºi comisiilor Adunãrii Generale, consultãri bilaterale ºi multilaterale
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la nivelul ºefilor de delegaþii, acþiuni protocolare – din care a decurs ºi obligaþia
de a scrie note de convorbire, informãri pentru Ministerul de Externe de la Bucureºti,
informãri pentru presã, toasturi la dejunurile ºi dineurile oficiale, care erau vãzute,
modificate dacã era cazul ºi aprobate de Mircea Maliþa.
Cele trei luni la New la York au fost o adevãratã ºcoalã diplomaticã pentru mine.
Reþin ºi acum insistenþa lui Mircea Maliþa de a folosi în discuþiile cu ceilalþi diplomaþi, în intervenþiile din Adunarea Generalã ºi organismele sale subsidiare,
precum ºi în corespondenþa diplomaticã pentru a formula în termeni clari ºi conciºi mesajul pe care vrei sã-l transmiþi, folosind un limbaj civilizat, mai ales cu
interlocutorii cu care eºti în dezacord.
Am continuat sã lucrez cu Mircea Maliþa în anul urmãtor. Am fãcut din nou
parte din delegaþia românã la sesiunea din 1968 a Adunãrii Generale a ONU alãturi
de el, continuând astfel procesul meu de pregãtire în diplomaþia multilateralã.
În vara anului 1969, când a aflat cã nu va mai lucra în MAE, urmând a fi numit
ministru al învãþãmântului, mi-a propus sã plec la post la Misiunea Permanentã
a României pe lângã ONU, ceea ce s-a întâmplat, începând cu luna septembrie,
cu puþine zile înaintea începerii sesiunii Adunãrii Generale a ONU din acel an.
Aveam sã rãmân la post pânã în 1974.
Cei aproape 5 ani petrecuþi la New York au contribuit în mod decisiv la formarea mea ca diplomat.

Viziune personalã

În viziunea mea, Mircea Maliþa este arhitectul politicii României în organizaþiile internaþionale, care de fapt continuã ºi în zilele noastre, de a face din activitatea noastrã în organizaþiile internaþionale – intervenþii în dezbateri, iniþiative
privind demararea unor activitãþi concrete de cooperare, participare activã la
procesul de luare a deciziilor – una din pârghiile de acþiune pentru consolidarea
independenþei ºi suveranitãþii României.
Pe un plan mai larg, Mircea Maliþa este, alãturi de Ion Gheorghe Maurer ºi
Corneliu Mãnescu, unul din arhitecþii construirii treptate a unei politici externe
româneºti bazate pe interesele reale ale þãrii ºi pe respectul faþã de Dreptul
Internaþional, ºi care, lãsând la o parte deformãrile din epoca totalitarã trãitã de
România, este bazatã ºi astãzi pe aceeaºi principii.

