
 

75 

CAPITOLUL IV.  
DREPTUL TRATATELOR 

INTERNAŢIONALE 

4.1. Consideraţii generale 

Dreptul internaţional este creaţia statelor şi 
organizaţiilor internaţionale, adică a subiectelor sale, care îşi 
stabilesc regulile principale prin intermediul tratatelor. Rolul 
esenţial al tratatelor decurge din faptul că în ele sunt consfinţite 
drepturile şi obligaţiile statelor, normele de conduită pe plan 
internaţional, măsurile comune de luat. 

Importanţa tratatelor a facut necesară gruparea tuturor 
normelor dreptului internaţional din acest domeniu (privitoare 
la modalitatea lor de încheiere, la intrarea în vigoare şi efectele 
produse, la suspendarea lor şi încetarea valabilităţii etc.). Astfel, 
vorbim despre dreptul tratatelor ca parte integrantă a dreptului 
internaţional. Totalitatea normelor la care ne referim au fost 
codificate, astfel că în principal, în prezentul capitol atenţia va 
fi concentrată asupra Convenţiei de la Viena asupra dreptului 
tratatelor, adoptată în anul 1969. 

Intrată în vigoare în anul 1980, Convenţia reprezintă 
atât un instrument de codificare, dar conţine şi prevederi ce 
constituie expresia „dezvoltării progresive”103 a dreptului 
internaţional.  

4.2 Definiţia şi clasificarea tratatelor 

În accepţiunea cea mai largă, prin tratat înţelegem un 
acord de voinţă între subiectele dreptului internaţional. 
Convenţia de la Viena defineşte tratatul ca fiind un „acord 
internaţional încheiat în scris între state şi guvernat de dreptul 

                                                 
103 A se vedea secţiunea referitoare la codificarea dreptului internaţional. 
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internaţional, fie că este consemnat într-un instrument unic, fie în două 
sau mai multe instrumente conexe şi oricare ar fi denumirea sa 
particulară”. 

Definiţiile date tratatului în literatura de specialitate 
diferă ca formulare. Astfel, tratatul este „orice angajament 
consensual făcut în baza dreptului intrenaţional şi constituie unul din 
mijloacele prin care subiectele de drept internaţional dobândesc drepturi şi 
îşi asumă, unul faţă de altul, obligaţii prin care se obligă în conformitate 
cu dreptul internaţional”104 dar şi un „acord încheiat între membrii 
comunităţii internaţionale şi destinat să producă anumite efecte de 
drept”105. 

Sintetizând, putem spune că ceea ce deosebeşte tratatul 
de celelalte acte internaţionale sunt elementele sale definitorii: 

 tratatul este un act juridic de drept internaţional 
public; 

 este încheiat între două sau mai multe subiecte de 
drept internaţional; 

 tratatul este încheiat în scopul de a produce efecte 
juridice între părţile contractante; 

 este guvernat de dreptul internaţional şi consacră 
voinţa părţilor contractante. 

În definiţia pe care o formulează Convenţia de la Viena 
se face vorbire despre „denumirea particulară” a tratatului. 
Dacă procedăm la o trecere în revistă a actelor încheiate de 
state, vom observa că într-adevăr acestea poartă denumiri 
diferite. Deşi s-a spus că nu există criterii clare pentru a stabili 
ce aspecte trebuie să avem în vedere pentru a defini fiecare tip 
de înţelegere internaţională, în practica statelor întâlnim: 

                                                 
104 I. M. Anghel, Dreptul tratatelor, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
1993, p. 22 şi urm. 
105 C. Rousseau, Droit international public, tome I, Introduction et Sources, Editura 
Sirey, Paris, 1970, p. 61. 
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 denumirea de tratat, care este una generică, utilizată 
pentru tratatele solemne, cele de pace, de arbitraj, de 
neutralitate, de prietenie; 

 acordul, care sugerează un anumit caracter tehnic sau 
administrativ al înţelegerii; tendinţa actuală este de a folosi 
termenul pentru tratatele bilaterale sau pentru cele multilaterale, 
dar având un număr restrâns de participanţi; 

 denumirea de convenţie, folosită în cazul 
înţelegerilor multilaterale care creează norme cu vocaţie 
universală; de asemenea, instrumentele negociate în cadrul 
organizaţiilor internaţionale capătă această denumire (spre 
exemplu, Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului Mării 
din 1982) sau la nivelul unor organe ale organizaţiilor (spre 
exemplu, Convenţia asupra drepturilor copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a ONU în 1989); 

 declaraţia, prin care se confirmă existenţa unui drept 
preexistent, fără a aduce modificări sau a crea noi reguli106; 
denumirea se mai foloseşte pentru actele importante de politică 
externă; unele declaraţii nu sunt încheiate pentru a lega statele 
pe plan internaţional, în timp ce altele sunt generatoare de 
efecte juridice similare tratatelor (spre exemplu, Declaraţia 
Comună dintre Regatul Unit şi China privind chestiunea Hong 
Kong-ului, din 1984); 

 denumirea de protocol, care se aplică de regulă 
actelor ce completează, interpretează, modifică, prelungesc un 
tratat; 

 act final, care reprezintă documentul adoptat în 
cadrul unei conferinţe internaţionale, a unui congres şi, în 
acelaşi timp, enumeră tratatele, convenţiile, deciziile adoptate în 
acel cadru; 

                                                 
106 N. Ecobescu, V. Duculescu, Dreptul tratatelor, Editura Continent XXI, 
Bucureşti, 1995, p. 16. 
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 act general, folosită tot pentru a desemna 
documentul adoptat la finalul unei conferinţe internaţionale, 
dar care cuprinde în anexă textul propriu-zis al actelor 
adoptate; 

 denumirea de pact, folosită pentru înţelegerile 
solemne; 

 concordatul, care desemnează documentul încheiat 
de un şef de stat şi Papă, în interesul Bisericii Catolice; 

 modus vivendi, care sugerează un acord cu caracter 
provizoriu, care urmează să fie înlocuit cu un alt instrument 
detaliat; 

 avenant, desemnând acordul ce modifică un 
instrument anterior cu caracter comercial. 

 
Clasificarea tratatelor se face în funcţie de mai multe 

criterii.  
Un prim criteriu îl constituie obiectul lor de 

reglementare, în funcţie de care distingem tratate generale şi 
speciale, tratate politice şi tratate economice (sau fără caracter 
politic).  

Tratatele politice includ: tratatele de alianţă, de prietenie 
şi bună vecinătate, tratatele privind soluţionarea pe cale paşnică 
a diferendelor internaţionle, cele pentru delimitarea 
frontierelor, tratatele de pace şi cele adoptate în domeniul 
drepturilor omului. 

Dintre tratatele care nu au caracter politic putem aminti 
acordurile economice (tratate de comerţ, acorduri de navigaţie) 
şi tratatele privind domenii juridice şi de cooperare juridico-
administrativă. 

În funcţie de numărul participanţilor, tratatele sunt 
bilaterale şi multilaterale. 

După criteriul subiectelor, putem vorbi despre tratate 
încheiate între state şi tratate încheiate între alte subiecte de 
drept internaţional. 
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Din punctul de vedere al duratei, tratatele pot fi cu 
termen şi cu durată necondiţionată în timp. 

În funcţie de efectele pe care le produc, tratatele se 
împart în tratate creatoare de drept sau tratate normative (law 
making treaties) şi tratate contract. Tratatele normative, în opinia 
autorilor107, stabilesc reguli de drept, obiectiv valabile pentru un 
număr mare de state sau chiar pentru majoritatea statelor. 
Tratatele contract sunt considerate acte cu caracter subiectiv, ce 
implică prestaţii reciproce în sarcina părţilor contractante, 
fiecare dintre ele urmărind, practic, lucruri diferite. Acestea 
sunt încheiate de un număr redus de state şi efectele lor 
încetează imediat ce prestaţiile au fost îndeplinite108. Doctrina 
de drept internaţional are rezerve în ceea ce priveşte acceptarea 
acestei distincţiii, care nu are importanţă juridică deosebită câtă 
vreme nu există un regim propriu fiecăreia dintre aceste 
categorii109. 

În fine, în funcţie de procedura folosită, distingem 
între tratate în formă solemnă şi acorduri în formă simplificată. 
De asemenea, putem vorbi despre tratate încheiate sub 
auspiciile unei organizaţii internaţionale (când o anumită 
organizaţie încurajează, favorizează adoptarea lor) şi tratate 
încheiate sub semnul unei organizaţii internaţionale (când un 
organ al organizaţiei se implică efectiv în elaborarea textului)110.  

4.3. Încheierea tratatelor 

De-a lungul timpului, statele au contribuit la stabilirea 
pe cale cutumiară a unor reguli de procedură pentru încheierea 
tratatelor. Acestea presupun parcurgerea mai multor faze 
procedurale (negocierea, semnarea, exprimarea 

                                                 
107 C. Rousseau, Droit…, 1970, p. 68, N. Ecobescu, V. Duculescu, op. cit., p. 
19; I. M. Anghel, Dreptul tratatelor, 1993, p. 53. 
108 R. Miga-Beşteliu, Drept international public, 1995, p. 262. 
109 Pentru detalii, a se vedea I. M. Anghel, op. cit., pp. 55-56. 
110 N. Q. Dinh, op. cit., p. 123. 
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consimţământului). După codificarea acestor reguli prin 
Convenţia de la Viena din 1969, statele recurg la textul acestui 
instrument, dar în acelaşi timp au o anumită autonomie de 
voinţă la încheierea unui tratat. Aceasta rezultă din faptul că, 
aşa cum vom observa, sunt numeroase situaţii când articolele 
Convenţiei, după ce enunţă o anumită regulă, introduc 
formularea „în cazul în care părţile nu convin altfel”. 

4.3.1. Negocierea  

este prima etapă de parcurs în vederea elaborării textului unui 
tratat internaţional. Această etapă este deosebit de importantă, 
fiind decisivă în ceea ce priveşte structura tratatului, 
prevederile, clauzele etc. Ea poate acoperi o durată foarte mare 
de timp (dacă este vorba despre adoptarea unui tratat cu un 
obiect foarte controversat sau cu o largă participare) sau poate 
fi foarte rapidă.  

Iniţiativa o pot avea unul sau mai mulţi dintre parteneri 
sau, în cazul acordurilor multilaterale, statele sau organismele 
internaţionale.  

În scopul participării la negocieri, reprezentanţii 
statelor111 trebuie să fie împuterniciţi cu anumite documente, 
numite depline puteri (full powers, pleins pouvoirs), care sunt definite 
de Convenţia de la Viena, în art. 1 lit. c, ca fiind documentele 
„emanând de la autoritatea competentă a unui stat şi desemnând una sau 
mai multe persoane împuternicite să reprezinte statul pentru negocierea, 
adoptarea sau autentificarea textului unui tratat, pentru a exprima 
consimţământul statului de a fi legat printr-un tratat sau pentru a 
îndeplini oricare alt act cu privire la tratat”. 

De la regula prezentării deplinelor puteri, unele 
persoane având o anumită autoritate în stat, datorită funcţiei pe 
care o deţin, sunt exceptaţi: 

                                                 
111 În mod tradiţional, agenţii diplomatici, numiţi plenipotenţiari, sunt cei 
însărcinaţi cu negocierea şi semnarea tratatelor. 
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 şefii statului, şefii de guvern şi miniştrii de externe, 
pentru toate actele referitoare la încheierea tratatului; 

 şefii misiunilor diplomatice, în vederea participării la 
negocierea în scopul încheierii tratatelor bilaterale dintre statul 
acreditant şi acreditar; 

 reprezentanţii acreditaţi de state la conferinţele 
internaţionale112 sau pe lângă o organizaţie internaţională, ori pe 
lângă un organ al acesteia, pentru adoptarea unui tratat în 
cadrul conferinţei, organizaţiei sau respectivului organ. 

În funcţie de tipul tratatelor care se negociază, există 
anumite particularităţi. Astfel, negocierea tratatelor bilaterale se 
încheie cu convenirea textului, iar în cazul tratatelor 
multilaterale, finalizarea negocierii înseamnă adoptarea textului 
tratatului în ansamblul său. Dacă în trecut tratatele multilaterale 
erau adoptate prin votul unanim al statelor participante, în 
prezent majoritatea de 2/3 este suficientă pentru adoptarea 
textului tratatului negociat. 

Ca structură, textul tratatului internaţional cuprinde: 

 preambulul, adică partea introductivă, în care sunt 
indicate părţile contractante, expunerea motivelor ce au condus 
la adoptarea tratatului, scopul şi obiectul acestuia; 

 dispozitivul sau corpul tratatului, care este format 
din totalitatea articolelor113, materia care îi formează conţinutul 

                                                 
112 În practica statelor s-a făcut distincţia între „conferinţe”, la care statele 
participau pe baze de egalitate, pentru crearea unor norme de drept 
(conferinţele de la Haga din 1899 şi 1907), şi „congrese”, convocate atunci 
când conjunctura internaţională impunea soluţionarea unor probleme 
politice (congresele de la Paris din 1856, Berlin, din 1878 şi 1885). În 
prezent, tendinţa este aceea de generalizare a termenului de conferinţă – a se 
vedea N. Q. Dinh, P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit intrenational public, 
ed. a IV-a, Editura LGDJ, Paris, 2009, p. 185. 
113 Carta ONU are 111 articole, Convenţia de la Montego Bay asupra 
dreptului mării are 320, Tratatul de la Roma privind crearea CEE numără 
248 de articole. 
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(pot fi grupate pe părţi, capitole, secţiuni etc, în funcţie de 
întinderea textului); 

 partea finală a textului sau clauzele finale, care 
conţine informaţii asupra modalităţilor de intrare în vigoare a 
tratatului, a posibilităţilor de aderare, a datei şi locului încheierii 
etc);  

 anexe, dacă este cazul, care formează, împreună cu 
textul tratatului, un tot unitar. Pentru a se evita încărcarea 
textului, în practică anexele114 îmbracă adesea forma unor 
protocoale.  

4.3.2. Semnarea tratatului  

este actul prin care reprezentantul împuternicit semnează textul 
negociat, în scopul autentificării sale. Totodată, semnarea 
reprezintă una dintre modalităţile de exprimare a 
consimţământului unui stat de a fi legat printr-un tratat. În 
acest caz vorbim despre semnare definitivă a tratatului. 
Consimţământul de a fi legat de un tratat se exprimă prin 
semnătura reprezentatului statului, potrivit Convenţiei de la 
Viena, atunci când: tratatul prevede că semnătura va avea acest 
efect; s-a stabilit pe altă cale că statele au convenit ca semnătura 
să aibă acest efect; intenţia statului de a conferi acest efect 
semnăturii rezultă clar din conţinutul deplinelor puteri. 

Etapa negocierii nu este, însă, întotdeauna urmată 
imediat de semnarea definitivă. Aceasta poate fi precedată de o 
operaţiune numită parafare sau semnare ad referendum. Se 
recurge la parafare atunci când statele nu au dat 
reprezentanţilor lor depline puteri pentru a semna tratatul sau 
când există o anumită incertitudine legată de acceptarea 
definitivă a tratatului de către unul dintre state. Semnarea cu 

                                                 
114 De exemplu, Tratatul de la Roma privind crearea CEE are 4 anexe şi 10 
protocoale, Convenţia de la Montego Bay are 9 anexe, Acordul de la 
Marrakech din 1994, prin care a luat naştere OMC (Organizaţia Mondială a 
Comerţului), are 6 anexe.  
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menţiunea ad referendum înseamnă că reprezentanţii statelor 
autentifică textul, dar acesta are caracter provizoriu.  

4.3.3. Exprimarea consimţământului 

După autentificarea textului tratatului, statele urmează 
să îşi exprime consimţământul de a deveni părţi la tratat. 
Modalităţile prin care acest lucru se poate realiza sunt: 
semnarea definitivă, ratificarea, aprobarea sau acceptarea, 
aderarea. 

Semnarea definitivă, după cum am menţionat, 
echivalează cu exprimarea consimţământului de a fi parte la 
tratat.  

Tratatele la care statele devin părţi de îndată, prin 
semnarea definitivă, sunt denumite acorduri în formă 
simplificată (executive agreements, în dreptul american). Ele sunt 
din ce în ce mai răspândite în prezent datorită avantajelor 
practice pe care le prezintă. În categoria acordurilor simplificate 
sunt incluse şi angajamentele de onoare, fără efecte juridice, dar 
care leagă părţile din punct de vedere moral, cunoscute sub 
numele de gentlemen’s agreements115. 

De pildă, schimbul de note din 22-23 noiembrie 1912 
dintre ministrul britanic de externe (Sir Eduard Grey) şi 
ambasadorul Franţei la Londra (Paul Cambon), care a 
constituit faza scrisă a Antantei Cordiale şi a completat 
înţelegerea verbală anterioară. La fel, înţelegerea numită „Carta 
Atlanticului”, din 14 august 1941, dintre preşedintele SUA, 
Theodore Roosevelt, şi premierul britanic, Winston Churchil, 
prin care cei doi doreau „să facă cunoscute unele principii 
comune ale politicii naţionale a ţărilor lor, care să stea la baza 

                                                 
115 Gentlemen’s agreements sunt acorduri la nivel politic care nu leagă statele din 
punct de vedere juridic, dar a căror respectare se impune ca o chestiune de 
onoare şi de bună-credinţă. Sunt calificate ca acte neconvenţionale. A se 
vedea, în acest sens, M. Virally, Annuaire de l’Institut de droit international, 
Cambridge session, 1983, p. 288. 
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unui viitor mai bun al lumii”116, sunt gentlemen’s agreement. Dacă 
iniţial asemenea angajamente se încheiau la nivelul marilor 
personalităţi politice sau al diplomaţilor, mai târziu, odată cu 
diminuarea importanţei elementului personal, practica 
internaţională a acceptat gentlemen’s agreements la nivel 
interguvernamental, care angajau participanţii chiar dacă din 
punct de vedere juridic nu constituiau obligaţii. În acest sens 
putem aminti angajamentele privind numirea Comisiei de 
Drept Internaţional (din cadrul O.N.U.) sau „Compromisul 
Luxembourg” (din 1966) privind metoda de vot în cadrul 
instituţiilor Comunităţilor europene.  

4.3.4. Ratificarea tratatelor.  

Ratificarea este un act extrem de important al dreptului 
tratatelor, constituind momentul când statul îşi manifestă 
deplin şi irevocabil consimţământul de a fi legat de un tratat la 
a cărui adoptare a participat. De menţionat că nu toate tratatele 
sunt supuse ratificării, ci numai cele care prezintă o importanţă 
deosebită, datorită obiectului lor. În acelaşi timp, ratificarea 
presupune pentru un stat posibilitatea de a verifica, prin 
intermediul autorităţilor interne competente, dacă 
reprezentanţii săi nu au depăşit limitele deplinelor puteri şi dacă 
se poate angaja definitiv vis-à-vis de acel tratat. 

Ratificarea este un act de suveranitate al statului. În 
practică s-au înregistrat numeroase situaţii în care tratatele nu 
au intrat în vigoare117 din cauza refuzului ratificării de către 
părţile contractante. Un asemenea refuz nu poate fi considerat 
un act ilicit din punct de vedere juridic, deşi ca act politic ar 
putea fi calificat drept inamical.  

                                                 
116 EPIL, p. 105. 
117 Dacă ne referim în acest context la raportul dintre tratat şi cutumă, 
putem sublinia tendinţa actuală a statelor de a considera că numeroasele 
tratate neratificate dau naştere la norme cutumiare (spre exemplu, dreptul 
extraatmosferic) - a se vedea P. Reuter, op. cit., p. 108. 
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Ratificarea are un rol constitutiv, conducând la crearea 
unei situaţii juridice noi. Nu există, aşa cum am subliniat, o 
obligaţie pentru state de a ratifica, după cum ele nu sunt ţinute 
să procedeze la ratificare într-un anumit termen. Este motivul 
pentru care unele tratate au intrat în viogare la intervale foarte 
mari de timp de la data adoptării lor118.  

Documentul efectiv prin care se face ratificarea poartă 
numele de instrument de ratificare, el cuprinzând declaraţia 
organului care a ratificat că a luat la cunoştinţă textul tratatului. 
Instrumentul de ratificare poate conţine şi unele rezerve sau 
declaraţii interpretative ale statului, referitoare la unele articole 
ale tratatului. Instrumentele de ratificare se schimbă între 
statele contractante în cazul încheierii de tratate bilaterale, caz 
în care intrarea în vigoare are loc chiar în momentul 
schimbului119. La tratatele multilaterale, de regulă se prevede în 
clauzele finale că intrarea în vigoare va avea loc când va fi atins 
numărul cerut de instrumente de ratificare. Acestea, pentru 
simplificarea procedurii, nu se schimbă între state, ci se depun 
la un depozitar (care poate fi statul pe teritoriul căruia s-a 
negociat tratatul, un grup de state, Secretarul General al ONU 
etc.). 

                                                 
118 De exemplu, Pactele internaţionale referitoare la drepturile civile şi 
politice şi, respectiv, drepturile economice, sociale şi culturale, ambele 
adoptate în anul 1966, au intrat în vigoare în 1977, când a fost atins numărul 
cerut de instrumente de ratificare.   
119 Există posibilitatea ca statele să convină o dată ulterioară pentru intrarea 
în vigoare, după schimbul instrumentelor de ratificare (a se vedea Convenţia 
consulară româno-irakiană din martie 1981, care a intrat în vigoare la 30 de 
zile de la data schimbului instrumentelor). 
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