EVOCARE – MIRCEA MALIÞA
ION DIACONU
Ambasador

Este o personalitate complexã – om al celor mai îndrãzneþe idei, om de creaþie,
cercetãtor ºi pedagog, diplomat de excepþie, vizionar în toatã puterea cuvântului,
academician, un intelectual de facturã enciclopedicã în domeniul relaþiilor internaþionale.
Tânãr diplomat, am venit în contact cu Dl. Maliþa la revenirea din misiunea
pe care am efectuat-o împreunã cu alþi colegi reprezentând România la Conferinþa de codificare a dreptului consular din 1963. Aveam atunci o disputã în legãturã cu poziþia activã a unora din noi, care nu þinuse seama de poziþiile altor þãri
socialiste, ºi poziþia „cuminte“ a celorlalþi care stãtuserã în umbra lor. Atunci
Mircea Maliþa a reþinut poziþia mea ºi faptul cã scriam scurte intervenþii direct în
francezã.
Diplomat ºi negociator de excepþie. În 1964 l-am însoþit în delegaþia României
la prima Conferinþã pentru Comerþ ºi Dezvoltare, ºi ca secretar personal în Biroul
Conferinþei. A fost o delegaþie condusã de vice-prim ministrul Gheorghe Rãdulescu,
cu participanþi precum Victor Ionescu, ministrul comerþului exterior, mulþi adjuncþi
ai ministrului ºi alte personalitãþi. Mircea Maliþa ºi-a fãcut relaþii multiple, era ca
peºtele în apã, mã lãsa adesea singur în Biroul Conferinþei, cu amendamente ºi
poziþii de susþinut în faþa multor ambasadori ºi altor participanþi de înalt nivel pe
lângã care eu eram un tânãr ataºat lipsit de experienþã. Nu pot sã uit faptul cã ne
cerea ca în fiecare intervenþie sã avem cel puþin un dicton provenind de la o personalitate politicã sau literarã, pe o temã legatã de subiectul intervenþiei.
La aceastã Conferinþã, Mircea Maliþa a venit cu ideea extraordinarã ca România
sã devinã membru al Grupului celor 77 al þãrilor în curs de dezvoltare (care atunci
lua naºtere), a convins conducerea delegaþiei ºi a transmis în þarã propunerea.
Eram în primãvara anului 1964, nu era probabil momentul ºi propunerea nu a
fost acceptatã. România urma sã devinã membrã a acestui Grup abia în deceniul
urmãtor, cu mari dificultãþi, cu sprijinul Grupului þãrilor Latino-Americane. A fost
ºi un diplomat de excepþie, reprezentând þara cu demnitate ºi profesionalism în
Elveþia, la ONU (Geneva) ºi la Washington.
Mircea Maliþa ºi-a urmãrit în continuare ideea de a deschide pentru România
noi orizonturi de cooperare ºi participare la organisme internaþionale. În 1972 el
a promovat cu succes ideea aderãrii României la Fondul Monetar Internaþional
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ºi la Banca Mondialã. Am fost trimis la Ministerul Comerþului împreunã cu colegul
Victor Cosac de la Direcþia Economicã sã traducem statutele celor douã organizaþii,
cu indicaþia clarã sã nu vorbim despre aceasta .
Pedagog, creator de ºcoalã. Mircea Maliþa a creat ºcoala de formare a
diplomaþilor prin Cursurile postuniversitare ale MAE, la care a fost principalul
protagonist. Mulþi dintre viitorii ambasadori ai României au urmat aceste cursuri. A rãmas ca rezultat ºi monumentala lucrare „Diplomaþia, ºcoli ºi instituþii“,
tipãritã în 1970 ºi retipãritã în 1975, de referinþã ºi astãzi. Nu trebuie uitat cã
Maliþa a fost iniþiatorul introducerii în teoria ºi practica negocierilor internaþionale a metodelor matematice de analizã. De la domnia sa am reþinut cã o negociere
de succes nu este un „zero sum game“.
Vizionar, generator ºi promotor de idei. Om al timpului sãu, ancorat în permanenþã în realitãþi, Mircea Maliþa a înþeles importanþa evoluþiei economiei
mondiale ºi a orientãrii relaþiilor economice în funcþie de aceasta. A fost membru
al celebrului Club de la Roma, alãturi de alþi renumiþi analiºti ºi a contribuit la
fundamentarea unor politici economice de dezvoltare a þãrii în anii 1970-1980.
A fost unul din promotorii ºi protagoniºtii dezbaterilor pe probleme internaþionale la Asociaþia Românã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale; au
reþinut atenþia mai ales reuniunile privind securitatea ºi cooperarea în Europa,
din anii 1969-1970 care au pregãtit viitoarea conferinþã de la Helsinki, cu participarea multor eminenþi analiºti ºi oameni de ºtiinþã. Mai recent, a iniþiat ºi condus
dezbateri pe problema negocierilor, pe care le-a considerat întotdeauna principalul
mod de desfãºurare a diplomaþiei ºi de reglementare a disputelor internaþionale.
A iniþiat ºi coordonat elaborarea unei lucrãri privind reglementarea paºnicã a diferendelor, la care am fost asociaþi câþiva din tinerii diplomaþi din MAE ºi care este
ºi acum actualã.
Iniþiator de structuri de analizã ºi acþiune. Înþelegând bine rolul pe care urma
sã-l aibã zona Mãrii Negre în evoluþia relaþiilor internaþionale din aceastã regiune
ºi necesitatea de a promova un climat bazat pe interesele comune ale popoarelor
respective, a creat în România Universitatea Mãrii Negre cu sediul la Constanþa.
De asemenea, a propus organismelor Organizaþiei Cooperãrii în Zona Mãrii Negre
crearea Federaþiei Universitãþilor din Zona Mãrii Negre, la reuniunea de la Bucureºti
din 1997 a Comitetului pentru Afaceri Culturale, Educative ºi Sociale al Organizaþiei ºi a stabilit legãturile necesare cu universitãþi din celelalte þãri riverane.
Federaþia a împlinit recent 20 de ani de existenþã.
Om al ideilor ºi analizelor profunde, al promovãrii idealurilor nobile ºi a intereselor comune, Mircea Maliþa a elaborat ºi a practicat cu succes metodele diplomaþiei convingerii ºi negocierilor în relaþiile internaþionale ºi a contribuit esenþial la
formarea în acest spirit a diplomaþilor români ºi a unor largi cercuri universitare.

