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 „Sunt cu entuziasm european;  

nicio persoană informată nu ar putea să își dorească în mod serios 

 să se întoarcă în cercul încolțit,  

antagonist reciproc al națiunilor suspicioase și introvertite, 

 care a fost continentul european în trecutul destul de recent.  

Dar este un lucru de a gândi un rezultat dorit,  

altul să presupunem că este posibil.  

Este argumentul meu că o Europă cu adevărat unită,  

este suficient de puțin probabil pentru ca ea să fie înțeleaptă 

 și înfrântă de sine să insiste asupra ei.  

Prin urmare, cred că eu sunt un euro-pesimist” 

Tony Judt 

 

 
Rezumat: Cum se poate remedia actuala criză a Uniunii Europene? Pe termen scurt, imposibil. Suntem în situaţia în 

care UE, ca atare, nu poate pretinde că se poate reforma sau modifica pentru a răspunde actualelor provocări şi angoase, 

pentru că nu are cum. Pe de-o parte, asistăm la elitismul inevitabil al Bruxellesului şi la o atitudine care aminteşte de secolul al 

XVIII-lea, al „despotismelor luminate”. Pe de altă parte, într-un fel, cum bine s-a sesizat, „UE este acuzată că este elitistă, dar 

devine şi mai elitistă, pentru că doar la acest nivel se mai poate accepta un aranjament pan-european”. Este o tendinţă riscantă, 

însă, pentru că ridică cu şi mai multă acuitate problema democrației europene sau a deficitului democratic. Acesta este secretul 

lui Polichinelle în UE. Nu există „democraţie europeană”, pentru că nu există nici spaţiu public european, nici reprezentare 

adecvată, nici cicluri electorale, nici candidaţi la nivel continental. Problema principală a Europei este că noi folosim şi cerem 

„limbajul democratic care vorbeşte despre participare şi transparenţă” şi facem asta la nivel UE, dar „dacă facem din 

participare şi transparenţă cei doi piloni pe baza cărora vrem să reformăm UE, atunci o vom distruge. 

 

Cuvinte cheie: România; Uniunea Europeană; dreptul românesc; dreptul european; identitate; suveranitate; unitate 

naţională; deficit democratic al UE; participare; transparenţă. 

 

 

Argumentum 

 

De fapt, titlul materialului de faţă cuprinde într-o singură frază două momente istorice diferite în timp şi 

spaţiu, dar unite prin acelaşi epilog - eşecul. Şi acestea sunt numai două exemple luate la întâmplare; istoria şi lumea 

sunt pline de oameni şi locuri - palate, unde odinioară regii, ţarii, sultanii, împăraţii ori preşedinţii se lăfăiau, 

crezându-se nemuritori, devenite astăzi morminte la care se mai reculeg sau pe care le vizitează turişti curioşi şi 

nostalgici, sau, de cele mai multe ori, întinderi de pământ pe care pasc nepăsătoare turme de animale. Cele două 

construcţii omeneşti sunt legate cu un arc peste vremuri de o altă „operă” umană - Uniunea Europeană - al cărei final 

nu este greu de anticipat. Singura împărăţie veşnică este cea a lui Dumnezeu care, de peste două mii de ani, ţine în 

mâinile sale acest pământ dăruit oamenilor şi pe care ei se „străduiesc” necontenit să-l distrugă. Să ne explicăm şi să 
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la luăm pe rând. Despre creştere şi descreştere a scris odată un român: Dimitrie Cantemir (1673-1723), cel mai de 

seamă gânditor umanist român şi totodată autor al primelor scrieri filosofice originale româneşti, care a cunoscut în 

profunzime mediul musulman, învăţând pe lângă limbile occidentale şi pe cele orientale (turca, persana şi araba), 

adăugând, la instrucţia deja amplă, şi cunoştinţe de logică, medicină, ştiinţele naturii, astronomie şi de muzică. Solid 

informat în variate domenii, politolog, diplomat înnăscut, beizadeaua creştină a câştigat încrederea sultanului Ahmed 

al III-lea, de la care a obţinut favoarea de a consulta documentele istoriei imperiale, pe care le-a utilizat în realizarea 

celebrei opere „Creşterea şi descreşterea Curţii Otomane”, [1], rămasă şi astăzi o lucrare de referinţă în bibliografia 

de specialitate.  

Dimitrie Cantemir este primul istoric modern al românilor, în primul rând pentru că el depăşeşte categoric 

tradiţia cronicărească anterioară. Personalitatea lui, de dimensiuni europene prin enciclopedismul cuprinderii sale, 

încheie o epocă în istoria politică a ţărilor române, deschizând în acelaşi timp una nouă în domeniul culturii. 

Contribuţia sa majoră la cercetarea istoriei şi civilizatiei otomane şi implicit a orientului musulman s-a concretizat în 

cele două opere fundamentale: Incrementa adque decrementa aulae otomanicae şi Sistemul sau întocmirea religiei 

muhamedane. Cele două lucrări au fost elaborate complementar una celeilalte, pentru a oferi cititorului o viziune de 

ansamblu asupra civilizaţiei islamului. Prima dintre ele încorporează o informaţie fundamentală, dobândită de autor 

în anii petrecuţi la Istanbul, care se completează fericit cu câteva izvoare esenţiale, provenite din istoriografia creştină. 

Teoria creşterii şi descreşterii o elaborează pornind de la cele două lucrări aparţinând lui Machiaveli: Istoriile 

florentine şi Discursurile. Istoria Imperiului otoman surprinde în ansamblu fenomenul otoman din perspectiva ideii 

de creştere şi descreştere. În viziunea sa, orice casă domnitoare, orice dinastie - deci şi cea otomană - prezintă 

caracteristicile definitorii pentru orice guvernare care se naşte, evoluează până la un punct maxim, de unde începe 

rapidul drum spre declin. Viziunea sa se întemeiază pe folosirea expresă în lucrarea lui de filosofie a istoriei ideii, 

potrivit căreia imperiile sunt socotite în rândul „particularelor”. Cantemir a cunoscut din lecturile sale personale 

ascensiunea otomană şi a fost un martor ocular al începutului declinului, marcat prin dezastrul de la Zenta [2]. 

Istoriografia tradiţională, evoluând pe clişeele anterioare, nu reuşeşte decât arareori să realizeze o imagine 

complexă asupra turcilor, care să se detaşeze de stricta consemnare a evenimentului. Cronistica sfârşitului secolului 

al XVIII-lea, sub impresia războaielor ruso-turce şi al opoziţiei faţă de regimul turco-fanariot, îi prezintă, în 

continuare, pe otomani în culori nefavorabile. Turcii rămân aceiaşi păgâni neîndurători sub jugul cărora gem, pe mai 

departe, Ţările Române. Secolul al XVIII-lea în plan istoriografic a fost marcat de triumful concepţiei raţionaliste, 

laice, preocupată de cauzele fenomenelor şi proceselor istorice, în acord cu spiritul analitic al gândirii iluministe. 

Noua epocă istorică a contribuit masiv la redimensionarea sensului istoric, care părăseşte treptat concepţia 

tradiţională, înscriindu-se pe coordonate noi, ce urmează îndeaproape direcţiile expansiunii europene.  

În acest context se îmbogăţeşte şi tematica orientală, în paralel cu informaţiile despre această lume, pe măsură 

ce politica europeană este tot mai mult interesată în această zonă. Istoriografia secolului al XVIII-lea a investigat noi 

teritorii ale istoriei, cele exotice ocupând un rol primordial în ambiţia de a reconstitui istoria civilizaţiei islamice. 

Demersul este însoţit şi de specializarea cercetării destinate orientului, în cadrul căreia Imperiul otoman avea un loc 

central. Între aceste tentative, opera lui Dimitrie Cantemir şi o dată cu ea istoriografia română se asociază demersului 

european. Permanenţa contactelor româno-otomane şi deci o mai bună cunoaştere a turcilor conferă scrisului istoric 

românesc o sferă de cuprindere largă, distinctă de cea a restului Europei. Pentru europeni, imaginea oferită de turci 

era una neclară, adesea în contradicţie cu adevărul istoric. Mai vechiul clişeu impus de scrierile misionarilor catolici, 

ce prezentau Imperiul otoman ca aliat potenţial al protestantismului, nu mai rezistă în epocă, nefiind conform realităţii 

politice a timpului, căreia îi corespunde o viziune comparabilă cu imaginea contemporană a „lumii a treia” bazată pe 

ideea de exploatare şi spoliere economică a ţărilor supuse. Istoriografia românească este mai apropiată de adevăr 

atunci când reconstituie imaginea Porţii, datorită condiţiilor concret istorice ale ţărilor române, cuprinse în sistemul 

economic şi politic otoman [3]. 

 

Dat fiind faptul că evenimentele din istoria otomană sunt în general cunoscute, vom părăsi acele vremuri 

pentru a poposi spre zilele noastre. Mai exact, vom vedea şi o construcţie românească, un proiect care a înfierbântat 

minţile multor confraţi ai noştri. Insuficient studiat în spațiul autohton și prezentat adesea doar ca o curiozitate 

istorică, falansterul de la Scăieni (1835-1836) se înscrie în eforturile de modernizare și de racordare a societății 

românești la valorile Occidentului european. Modelul acestei noi organizări sociale a fost pionerat de gânditorul 

francez Charles Fourier (1772-1837). Preconizând o societate bazată pe egalitate economică și socială, Fourier 

urmărea reorganizarea spațiului social în comunități locale autarhice. În centrul acestora se afla falansterul - clădire 

în care membrii comunității locuiau, mâncau și lucrau împreună. Beneficiile acestei noi organizări sociale urmau a 

fi considerabile, Fourier considerând că odată cu implementarea ideilor sale, Pământul va trece într-o nouă eră. 
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Aceasta, urma a fi o delimitare istorică de circa șaptezeci de mii de ani de prosperitate și de progres, perioadă în care 

se vor împlini felurite preziceri fabuloase: leii vor sluji oamenii și îi vor transporta cu ajutorul carelor dintr-un capăt 

al Franței în celălalt în mai puțin de o zi, vasele vor fi trase de către balene, iar oceanul planetar se va transforma în 

limonadă. Printre numeroșii discipoli pe care Fourier i-a adunat în jurul său la Paris s-a numărat și un tânăr intelectual 

român, care va încerca implementarea modelului societal fourierist în Principatele Române. Teodor Mehtupciu 

(1810-1841), fiul al vistierului Iamandache Mehtupciu, zis Diamandi, a fost caracterizat de Ion Ghica  drept „om de 

spirit, învăţat, plăcut la vorbă”. Diamant a urmat cursurile şcolii Sfântul Sava din Bucureşti, iar din 1828, obţinând o 

bursă din partea Aşezămintelor mitropolitului Soditei Filitti, a urmat cursurile Școlii de cadeţi din München. Din 

1830, Diamant se află în Paris, pentru a-şi continua studiile; aici, el intră în contact cu mediile intelectuale dominate 

de ideile fourieriste. Popularitatea acestui curent de gândire printre tinerii boieri români aflaţi la studii în metropola 

franceză e reliefată de scrierile lui Ion Ghica, care prezintă legătura strânsă dintre Charles Fourier şi discipolul său 

român.  

Întors în Principate, Diamant va încerca implementarea ideilor fourieriste în contextul socio-economic local. 

Spaţiul ales pentru înfiinţarea primului falanster românesc („Societatea agronomică şi manufacturieră” sau „Colonia 

soţilor agronomi”) a fost moşia Scăieni, deţinută de micul boier Emanoil Bălăceanu. Această moşie de mărime medie 

în epocă se afla în judeţul Săcuieni, desfiinţat în anul 1845, care cuprindea părţi din actualele judeţe Prahova şi Buzău. 

Proprietar a patru moşii, cea de la Scăieni fiind cea mai importantă, Emanoil Bălăceanu denotă o personalitate duală: 

el apare, mai întâi, ca un speculant lipsit de scrupule, măcinat de datorii, abil în a amâna hotărârile autorităţilor, 

căutând mereu o sursă de a obţine fondurile necesare plătirii numeroaselor sale restanţe; în altă ordine de idei, este 

prezentat drept un tânăr boier cu vederi progresiste, fourierist convins, care a îmbrăţişat cu toată convingerea şansa 

istorică de a construi un nou model societal între graniţele moşiei sale.  

Imaginat de Teodor Diamant ca un tărâm fertil pentru desfăşurarea celui mai amplu proiect de restructurare 

a societăţii româneşti, falansterul de la Scăieni se va dovedi, în cei aproape doi ani de existenţă, o parte componentă 

şi profund legată de societatea românească a vremii. Numai că domnitorul Alexandru Ghica (1834-1842) dorea să 

exercite un monopol asupra tuturor societăţilor agronomice din Principat, dispunând în acest sens schimbarea 

titulaturii falansterului. Presiunile din partea Stăpânirii, dar şi conflictele dintre grupuri de colonişti şi Emanoil 

Bălăceanu au dus, în final, la dizolvarea efectivă a falansterului la sfârşitul lunii decembrie a anului 1836. Existenţa 

efemeră a falansterului de la Scăieni şi viaţa agitată a fondatorului său, Teodor Diamant, nu diminuează însă 

importanța lor istorică. Modul de organizare socială preconizat în cadrul falansterului conţinea elemente ce vor intra 

în componenţa societăţii româneşti de după 1848, unele chiar foarte târziu: eliberarea robilor ţigani, ziua de muncă 

de opt ore, egalitatea formală dintre sexe, condiţii de muncă decente. Destinul lui Teodor Diamant este, în acest caz, 

un exemplu bun pentru felul în care ideile şi interesul pentru ele dispar pe măsură ce realitatea istorică ce le-a dat 

viaţă şi-a dovedit, în scurt timp, eşecul precum în cazul unei utopii în care mai cred mulţi europeni şi care se numeşte 

Uniunea Europeană. 

În aceeaşi ordine de demonstraţie, Cartea profesorului Mancur Olson [4], Creşterea şi declinul naţiunilor: 

prosperitate, stagflaţie şi rigidităţi sociale, aduce o perspectiva inedită - multidisciplinară - asupra fenomenului 

economic. Economia devine astfel un instrument capabil să explice chestiuni aflate în afara sferei ei obişnuite de 

interes, precum neguvernabilitatea unor societăţi moderne, distribuţia foarte inegală a puterii şi a veniturilor 

caracteristică societăţii de astăzi, ascensiunea Europei Occidentale de la poziția relativ marginală din Evul Mediu, 

până la cea de dominaţie a lumii din secolul al XlX-lea. Studiul se concentrează asupra democraţiilor înfloritoare de 

după al doilea război mondial. Teza autorului este că stabilitatea politică îndelungată a unei societăţi duce la 

dezvoltarea unor puternice grupuri de interese speciale, care micşorează eficienţa economică a ţării. Acest mecanism, 

verificabil în numeroase cazuri, explică schimbările de loc în ierarhie, altminteri greu de înţeles, pe care le suferă de-

a lungul istoriei ţările lumii. Creşterea şi declinul naţiunilor pune în discuţie un mecanism interesant nu numai pentru 

economişti, dar şi pentru politologi, sociologi, istorici şi, de ce nu, pentru jurişti care pot formula opinii cu privire la 

obiectul cercetărilor lor, precum în situaţia demersului nostru de cercetare ştiinţifică, a fenomenului deficitului de 

democraţie al Uniunii Europene. 

 

1. Despre deficitul de democraţie al Uniunii Europene 

 

Suntem confiscați de actualitate! Adică de știri, analize politice, informații de ultimă oră, confruntări de 

partid și reportaje de front din peisajul instituțional al momentului. Toate fierbinți și trecătoare. Studiul de față 

încearcă să iasă din strânsoarea acestor actualități evanescente pentru a sonda teritoriul unor aparente „inactualități”: 

cele despre care nu prea vorbim, în ciuda relevanței lor universale și a impactului lor constant asupra vieților noastre. 
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„Inactualități” care ne macină subliminal, care constituie, de fapt, substanța inevitabilă a căutărilor, spaimelor și 

nedumeririlor noastre. Nu promit că, la capătul lecturii, cititorul va fi edificat asupra problemelor de care m-am 

ocupat: rostul Uniunii Europene, neliniștile și promisiunile dreptului european. Dar va regăsi, poate, un repertoriu de 

întrebări acute, cu a căror țesătură nu mai apucă, ocupat cum este, să se confrunte. Îmi fac iluzia că paginile acestea 

vor avea măcar efectul unor scurte promenade igienice, în afara hărțuielii cotidiene [5]. 

Binele și răul fac parte din rețeta lumii. Așa cum ziua și noaptea fac parte din viaţa noastră la fel şi această 

construcție, sui generis - Uniunea Europeană - prea lăudată de neomarxiştii de la Bruxelles, dar şi de la Bucureşti. 

Spre deosebire de aceştia, noi, nu din dorinţa de a epata sau a fi altfel, vom avea un punct de vedere diferit, argumentat 

prin câteva critici pe care le socotim întemeiate. Mai clar, vom constata modul cum este controlată Uniunea 

Europeană de către interesele corporatiste, iar UE se prezintă lumii ca un exemplu strălucit al democraţiei secolului 

XXI. Numai că, în realitate, nimic nu este mai departe de adevăr. Să ne explicăm. Într-o democraţie, toată puterea 

aparţine poporului. Principiul separaţiei puterilor între cele trei nivele de guvernare - executiv, legislativ şi juridic - 

stabileşte verificări şi echilibrări pentru a proteja împotriva abuzurilor. Acest principiu a fost universal acceptat, după 

ce omenirea a luptat pentru el timp de mii de ani. Prin contrast, UE este lipsită de acest principiu fundamental al 

separaţiei puterilor. Mai mult, populaţia Europei nu are niciun control asupra nivelului executiv, nici asupra 

procesului legislativ. Chiar mai rău, nici măcar parlamentul pe care oamenii îl aleg nu are niciun mijloc de a controla 

efectiv aceste ramuri. Pentru a-şi ascunde incapacitatea, în Tratatul de la Lisabona s-a introdus articolul 225 - aşa 

numitul „Articol al Frunzei de Smochin”. Această clauză oferă Parlamentului European posibilitatea de a „solicita 

Comisiei să facă o propunere” pentru legislaţie. Comisia, desigur, poate să refuze [6]. 

Acţionând contrar principiilor fundamentale ale democraţiei, UE este o dictatură, întrucât puterea poporului 

de a-şi determina forma de guvernământ a fost aservită intereselor corporatiste. Bruxelles se prezintă lumii ca o 

democraţie parlamentară în care Parlamentul UE joacă rolul decisiv. Totuşi, deciziile executive şi proiectarea întregii 

legislaţii sunt făcute de Comisia UE şi echipa sa de peste 54.000 oameni. Din birourile lor de la sediul Comisiei, 

această armată de birocraţi de carieră bine plătiţi, fabrică legile Europei în numele intereselor corporatiste. Angajaţii 

Comisiei operează dincolo de orice control democratic şi implementează dreptul Europei în numele aceloraşi interese. 

Prin contrast, Parlamentul UE format din 754 membri este format din politicieni din încă 28 naţiuni, care nu au putere 

de control asupra acestei armate de birocraţi. Parlamentul UE funcţionează ca un fel de fereastră împodobită, prin 

care UE este prezentată populaţiei Europei ca o democraţie parlamentară. De fapt, sistemul de guvernare UE răstoarnă 

toate realizările democratice ale civilizaţiei europene în timpul ultimului mileniu şi aruncă întregul continent înapoi 

în timpurile medievale când monarhi autocratici conduceau Europa în afara oricărui control democratic [7]. Peste 

99% din populaţia Europei - care numără peste 500 milioane oameni - nu a avut dreptul de a vota democratic într-un 

referendum pentru „Tratatul de la Lisabona”. La începutul secolului XXI omenirea se află la o răscruce. Trebuie să 

decidem dacă dorim să permitem intereselor cartelurilor să continue dominaţia asupra vieţilor sau dacă suntem gata 

să ne eliberăm din acest jug profitând de deficit democratic al UE. 

 

Dar de fapt,  ce este Uniunea Europeană? O sumară introspecţiune în dreptul comparat cu privire deosebită 

asupra teoriilor istorice ale federalismului, inclusiv cu sistemul american, ni se pare utilă pentru înţelegerea structurii 

ordinii juridice unionale. Din punct de vedere temporal, vom aborda marginal sistemul federalismului european din 

perspectiva Tratatului de la Lisabona. Dintru început constatăm că „în absenţa unei teorii a federalismului dincolo de 

stat, gândirea europeană a inventat un nou cuvânt - supranaţionalism - şi a anunţat cu mândrie caracterul sui generis 

al Uniunii Europene; or, ideea de sui generis nu este o teorie, ci o anti-teorie, pentru că refuză căutarea unor trăsături 

comune” [8]. Întrebarea cheie ridicată este aceea cum concepem Uniunea Europeană. Iar rezultatul obţinut constă 

într-o comparaţie de ordin constituţional între UE şi o altă uniune - Statele Unite ale Americii; de fapt, comparaţia se 

realizează urmând două paradigme ale federalismului - cea germană, respectiv cea americană. În puţine cuvinte, 

reunind cele două tipuri de federalism abordate, observăm modul în care primul tip de federalism (dual) a evoluat, 

înspre al doilea tip (federalismul de cooperare). În cazul UE, a fost urmată o perspectivă preponderent funcţională și 

nu instituţională, iar ambele tipuri privesc o metodă de împărţire a suveranităţii [9]. De aici şi evoluţia structurii în 

schimbare a dreptului european, dintr-o perspectivă multiplă: sporirea în timp a competenţelor UE; competenţele 

exclusive (predominante în stadiul iniţial al Uniunii); trecerea spre un federalism de cooperare; rolurile subsidiarităţii 

- în calitate de principiu constituţional, respectiv competenţelor complementare aflate în plină dezvoltare; statutul 

particular al competenţelor externe. Oare, UE urmează, mutatis mutandis, evoluţia americană, de la federalismul dual 

la cel de cooperare. Urmând evoluţia tipului de federalism în UE, regăsim spiritul de federalism de cooperare chiar 

în ordinea sa juridică, care a ridicat această formă de cooperare la rang de principiu constituţional, prin recurgerea la 

consacrarea principiului subsidiarităţii şi a competenţelor complementare, în calitate de alegere constituţională. Pe 
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fond, alegerea a fost în favoarea acestui tip de federalism cu observaţia că o coexistenţă a unui standard european şi 

a unui standard statal „mai ridicat” în cadrul aceluiaşi domeniu politic este paradoxală. 

Pornind de la rădăcinile dreptului internaţional public, problematica apariţiei federalismului ar putea fi 

analizată având în vedere cele trei tradiţii ale federalismului întrucât federaţia presupune existenţa unui raport între 

centru şi periferie. Aceste trei tradiţii ale federalismului au evoluat reprezentând trecerea de la organizaţie 

internaţională la federaţie, ca ordine naţională cu precizarea că noţiunile suferă un transfer de sensuri de-a lungul 

timpului [10]. În cadrul primei tradiţii (secolul al XVII-lea), principiul federal era asociat cu raporturile internaţionale 

între state suverane, federaţia constituind astfel o „uniune internaţională de state”; această tradiţie („clasică”) are ca 

trăsătură problematica suveranităţii devenită „etalonul aur” al dreptului internaţional public modern. Ideea clasică de 

federalism presupune o uniune internaţională de state suverane. A doua tradiţie, cea americană, prezintă un format 

„combinat” al principiului federal, întâlnită iniţial în cazul celor 13 state care au constituit confederaţia sub numele 

Statele Unite ale Americii [11]. Ea presupune îndepărtarea de la tradiţia clasică, momentul decisiv fiind adoptarea 

Constituţiei din 1787, care deturnează vechiul concept al federalismului de către adepţii consolidării naţionale, în 

detrimentul curentului internaţional. Constituţia din 1787, prin caracterul său mixt, recunoscut chiar de Tocqueville, 

reprezintă un compromis între structura internaţională şi cea naţională [12]. 

A treia tradiţie, cea europeană, a adus ca argument pentru constituţionalismul european, ideea absolută a 

suveranităţii împotriva acceptării de către federalismul american a unei gradaţii între (con)federaţie şi stat unitar: 

„Această redefinire statistă a principiului federal a dat naştere unei a treia tradiţii: formatul naţional al ideii federale”. 

Au fost dezvoltate două noţiuni: confederaţie, respectiv federaţie, iniţial ele fiind sinonime. Doctrinarul clasic al 

acestei tradiţii este Georg Jellinek; potrivit acestui autor, confederaţia este o creaţie de drept internaţional, astfel încât 

o atare uniune nu poate fi considerată a deţine competenţe proprii. În sens contrar, federaţia reprezintă un stat, având 

atâta suveranitate asemenea unui stat unitar. Or, de aici se deduce că statele care constituie o federaţie îşi pierd 

întreaga suveranitate (sau, potrivit lui Jellinek, suveranitatea statelor exclude federaţia). Urmând doctrina lui Jellinek, 

poporul, ca unitate naturală, precedă statelor, însă, prin stat, poporul de facto se constituie într-un popor în sens 

juridic; crearea unui stat coincide astfel cu crearea constituţiei, iar prima constituţie a unui stat este postulată prin 

existenţa sa. De aici, trecerea de la un tratat la constituţie, spre crearea unui stat, ca fapt, este generată de sentimentul 

unei unităţi naţionale. Am putea avea aici în vedere şi discutate tezele avansate de către Hans Kelsen şi Carl Schmitt 

(din perspectivă juridică, respectiv politică) [13]. 

 

Acestea fiind spuse,  ce tip de „stat” este Uniunea Europeană? Poate fi descrisă aceasta ca uniune 

federală? Analizarea UE din aceste perspective federale, urmăreşte o triplă dimensiune: fundaţională (originea şi 

natura juridică a noii ordini juridice), instituţională (compunerea „guvernului”), funcţională (întinderea şi caracterul 

competenţelor federaţiei), dar şi istorică. Astfel, din perspectivă istorică, fundaţională, prin CECO a fost operat un 

transfer de competenţe decizionale către Comunitate (reprezentând un transfer de suveranitate) deoarece Înalta 

Autoritate era autonomă faţă de statele membre şi avea competenţe de a adopta decizii împotriva voinţei statelor 

membre. Or, o atare situaţie postula o îndepărtare de la ideea internaţională, existând o independenţă duală a CEDO 

iar Tratatul CEE a renunţat la noţiunea de „supranaţionalism”. Temelia normativă ultimă (Grundnorm) în Europa 

este reprezentată prin Tratatul de la Roma ca atare, care, potrivit CJUE, se constituie într-o „cartă constituţională”. 

În plus, Tratatul şi-a asumat caracteristici „naţionale”; această semi-natură „naţională” nu este pusă în cauză de 

caracterul „internaţional” al procesului de amendare. În consecinţă, dacă statele membre (în mod colectiv) sunt 

„stăpânii tratatelor”, statele membre (în plan individual) şi-au pierdut kompetenz-kompetenz. Aceasta constituie 

dimensiunea fundaţională. În privinţa dimensiunii instituţionale, legiuitorul comunitar este prevalent, cu excepţia 

unanimităţii în Consiliu. Astfel, UE prezintă o combinaţie de elemente „internaţionale” şi „naţionale”, Parlamentul 

European reprezentând, cu anumite limite, poporul („european”), iar Consiliul statele. În sfârşit, referitor la 

dimensiunea funcţională a analizei UE, s-ar impune o discuţie mai amplă în privinţa directivelor, care combină 

elemente „internaţionale” şi „naţionale”, ceea ce ar constitui un demers mai profund asupra dreptului unional ceea ce 

va face obiectul altei secţiuni. Revenind, în plan executiv, accentuarea caracterului sui generis al UE constituie o 

explicaţie mai curând de ordin negativ şi, în plus, nu există un temei istoric pentru o atare tendinţă, în măsura în care 

fiecare uniune de state anterioară s-a plasat între dreptul internaţional şi cel naţional. Aici am putea aborda şi domeniul 

afacerilor externe, unde regula este aceea a exclusivităţii pentru federaţie a competenţelor externe, regulă ce a 

consacrat federalismul dual; în timp ce, în plan intern, competenţele legislative sunt divizate (în cadrul federaţiei), în 

plan extern, competenţele de încheiere a tratatelor sunt unificate (la nivel federal).  

De fapt, corolarul acestor dezvoltări teoretice îl constituie declinul exclusivităţii constituţionale şi al 

exclusivităţii legislative şi trecerea spre un alt tip de internaționalism proletar modern, mai pompos, denumit 
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globalizare prin intermediul dreptului. Limitele constituţionale ale universului juridic al Europei ne duc cu gândul la 

cedarea suveranităţii naţionale, aşa cum o vedea un fost lider sovietic, nu de mult contemporan nouă - Leonid Brejnev. 

În aceeaşi categorie a declinului exclusivităţii constituţionale poate fi încadrată şi situaţia declinului competenţelor 

exclusive. Astfel, în timp ce iniţial Tratatul nu preciza natura acestor competenţe, exclusivitatea competenţelor a fost 

avansată prin aportul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (în continuare CJUE), în cursul anilor ’70, pentru ca 

ulterior să fie adoptată teza competenţelor partajate, consacrată la articolul 5 CE. Aportul CJUE a fost concretizat, 

pe de o parte, în materia politicii comerciale comune, iar pe de altă parte, în cea a conservării resurselor biologice ale 

mării. Caracterul exclusiv al competenţelor în privinţa primei materii a fost recunoscut odată cu avizul 1/75, în sensul 

unei exclusivităţi constituţionale în UE, competenţa fiind deconectată de legislaţia europeană şi provenind din însăşi 

dispoziţiile Tratatului. Ulterior, CJUE a interpretat restrictiv competenţele externe. Aşadar, prin delegare, în cadrul 

politicii comerciale comune, dar şi în materia conservării resurselor biologice ale mării, statele membre acţionează 

ca reprezentanţi ai federaţiei. În această privinţă, Curtea de Justiţie a elaborat o teorie a statelor membre ca mandatari 

ai CE, acestea fiind ţinute să acţioneze în interes comunitar.  

Declinul suveranităţi naţionale a generat şi pe cel cultural, instituţional şi normativ. Dacă în privinţa celui 

dintâi, aceasta rezida în promovarea unei uniformităţi stricte, în privinţa celei de-a doua, uşor se poate observa lipsa 

de încredere a românilor în instituţiile fundamentale ale ţării, parlament, guvern, justiţie. Cât priveşte chestiunea 

declinului normativ, cu toată importanţa fundamentală a principiului priorităţii, principiului supremaţiei şi 

subsidiarităţii [14], nu este îndeplinită coexistenţa paşnică între legislaţiile europeană şi naţională. Mai mult, parcă, 

intenționat cineva încearcă alterarea până la dispariţie a dreptului nostru românesc, în ciuda recentei şi masivei 

recodificări a legislaţiei noastre. Şi mai mult, pentru a fi deplin, declinul suveranităţii naţionale poate fi privit şi prin 

prisma domeniului afacerilor externe. Potrivit teoriei clasice, dreptul internaţional public refuză relaţii externe 

autonome pentru organizaţiile internaţionale; abia în 1949 a fost recunoscută în mod indirect capacitatea 

organizaţiilor internaţionale de a se angaja în adoptarea de tratate, cu toate că ulterior a fost elaborată doctrina 

competenţelor externe implicite. Apariţia ulterioară a competenţelor externe paralele - „amalgam amorf de drept 

primar şi secundar” a încercat să remedieze situaţia chiar dacă argumentarea CJUE a reflectat ideea unei competenţe 

paralele de a încheia tratate internaţionale care se suprapune peste competenţe legislative interne ale CE [15]. 

Explicaţia excepţionalismului afacerilor externe pentru UE constă în aceea că tendinţa CE înspre federalism 

a împiedicat evoluţia statelor membre înspre dreptul internaţional; în acest context, se ridică două probleme: statutul 

acordurilor internaţionale, se încheiate de către toate statele membre, respectiv raportul între dreptul european şi 

acordurile internaţionale încheiate de state membre cu ţări terţe. Pentru ambele, doctrina supremaţiei a apărut lent, 

iar în acest context, UE a continuat federalismul. Referitor la acordurile încheiate cu ţări terţe este de precizat că, 

într-o federaţie, există două niveluri care se pot angaja în raporturi internaţionale cu ţări terţe; or, în ordinea juridică 

care acceptă supremaţia dreptului federal, relaţiile externe ale statelor membre vor deveni, prin definiţie, problematice 

în temeiul dreptului internaţional. Soluţia supremaţiei dreptului UE faţă de un tratat internaţional încheiat de către un 

stat membru poate fi considerată nesatisfăcătoare, din perspectiva răspunderii internaţionale a statelor membre faţă 

de ţări terţe. Fără a avea pretenţia epuizării subiectului dedus cercetării vom încerca să configurăm viitorul 

federalismului UE. Nu aşa, în culorile curcubeului, cum încercă să-l anticipeze decidenţii unionali, ci în alb şi negru, 

aşa cum un eurosceptic român încercă să fie realist. Mai ales că scopul acestei diversiuni istorice nu poate fi decât 

accelerarea integrării și edificarea Statelor Unite ale Europei, visul de aur al întregii birocrațimi. Fără Brexit, Trump 

sau alte accidente de parcurs, provocate de votul poporului stupid. Însă neo-kaghebiștii bruxellezi i-au depășit în 

ingeniozitate pe strămoșii lor din Piața Lubianka: în războiul perfid Stat contra Popor, cel din urmă ajunge să-i ceară 

celui dintâi să-l lovească, convins fiind că i se face un bine. Sinistrul sindrom al încrederii Victimei în Călău. Orwell 

s-a înșelat cu numai 33 de ani. De aceea, Uniunea Europeană challenge [16]. 

 

2. Uniunea Europeană challenge  

 

După Brexit una dintre problemele stringente care a început să-şi facă un loc tot mai bine definit în disputele 

teoretice pan-europene cu privire la destinul Uniunii este cea referitoare la schimbarea, într-un viitor mai mult sau 

mai puţin îndepartat, a formei instituţionale a UE; s-a subliniat astfel că actuala structură riscă în timp să se 

dovedească neviabilă, nefunctională. Se considera astfel că funcţionarea actualei structuri, eficientă într-o formulă 

restrânsă de state, va întâmpina dificultăţi în codiţiile unui număr sporit de ţări ce au de multe ori probleme şi interese 

divergente, fapt ce va duce la îngreunarea sau chiar la imposibilitatea atingerii consensului adică la o frecvenţă sporită 

a crizelor unionale. Concret, nu putine sunt vocile care subliniază că o construcţie europeană eficientă trebuie cladită, 

în contextul noilor realităţii europene, pe cu totul alte baze decât cele actuale, şi anume pe temelii federaliste [17]. 
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Conform partizanilor săi, federalismul este astfel destinat să ofere UE o capacitate sporită de actiune în faţa 

problemelor viitoare, legate de creşterea semnificativă a numărului de membri văzută nu doar ca o creştere a 

eterogenităţii, cât mai ales a diversităţii opiniilor şi intereselor. Temerea principală este că formula actuală a unei 

Europe cu mai multe viteze nu va mai functiona la fel de eficient şi după finalizarea Brexit-ului. Mai exact, formula 

care a adus succes Uniunii într-o formă restrânsă şi focusarea asupra problemelor economice, este văzută ca fiind 

potenţial neviabilă într-o situaţie viitoare a unei Europe confruntată cu mai multe crize care au afectat optimismul şi 

au alimentat euroscepticismul. O posibilă soluţie asupra viitorului federalist al Uniunii Europene ar fi o formulă care 

să se bazeze atât pe un tratat constitutiv centrat pe drepturile fundamentale ale omului cât şi pe o distribuire eficientă 

a puterilor între instituţiile europene - acest lucru incluzând un parlament european cu două camere, un guvern 

european şi chiar un preşedinte ales direct şi care să deţină puteri executive.  

Această transformare a Uniunii Europene ar putea fi ultima căramidă în construirea integrării europene, pasul 

final menit să transforme ansamblul iniţial de state (care a pornit la drum în anii '50 având preocupări centrate exclusiv 

pe domeniul economic) într-o entitate funcţională care să poată acţiona ca un actor politic de sine stătător pe scena 

internaţională întrucât uniunea are deja atribuţii importante într-un spectru întins de sectoare, plecând de la atribuţiile 

iniţiale din domeniul economic şi până la cea mai importantă achiziţie, Carta drepturilor fundamentale a UE; paşi 

importanţi s-au făcut şi în dezvoltarea unor atribuţii comunitare într-un spectru mai larg care incluse, comerţul, 

transportul, energia, protecţia mediului şi a consumatorului, sistemul bancar. Se remarcă de asemenea, o atributie 

crescândă a uniunii şi în domenii în care responsabilitatea statelor naţionale era până nu demult una exclusivă: ne 

referim aici la acorduri de securitate internă precum Schengen, Europol, Parchetul unional precum şi la faptul că în 

justiţie cetăţenii statelor membre se pot adresa instanţei europene împotriva statelor naţionale.  

Cu toate aceste „măreţe realizări”, atribuţii importante lipsesc Uniunii pentru a o putea considera ca fiind o 

federatie: în primul rând statele au o libertate deplină cât priveşte adoptarea, revizuirea sau denunţarea tratatelor cu 

privire la chiar apartenenta lor la uniune şi, în al doilea rând, din punct de vedere fiscal, desi colectează fonduri, 

uniunea nu are cu adevarat un sistem propriu de taxe, de venituri şi de cheltuieli. Atât ar mai trebui, pe lângă 

împovărătoarele noastre taxe şi impozite să mai achităm şi birurile unionale. În plus, sub aspectul controlului 

democratic, executivul uniunii nu este determinat nici direct, şi nici măcar indirect, de către cetăţeni. Despre deficitul 

de democraţie al UE am vorbit deja. 

  

Care sunt însă coordonatele fundamentale ce deosebesc o structură federală de una non-federativă în 

cazul UE? Este de remarcat faptul că există o serie întreagă de confuzii şi de neînţelegeri ale gândirii comune cu 

privire viitorul federalismului unional. Nu puţini sunt astfel cei care nu sesizează distincţia dintre federalism şi 

confederalism: dacă primul termen desemnează entităţi în care rolul deciziilor importante la nivel central aparţine 

instituţiilor care nu sunt sub controlul părţilor componente (adică instituţii precum autorităţile judiciare sau cele 

legislative ce reprezintă electoratul în ansamblu, mai degrabă decât împărţit pe state componente), confederalismul 

este o noţiune opusă şi nu apropiată federalismului, şi care se găseşte, ca semnificaţie, în apropierea 

interguvernamentalismului, ea desemnând grupări de state în care membrii nu au delegat şi continuă deci să deţină o 

mare parte din controlul asupra atribuţiilor-cheie ale rezolvării problemelor comune. Un binecunoscut exemplu 

istoric arată însă că uniunile tind, în condiţiile unei integrări complete, să se transforme din confederaţii în federaţii 

- în perioada de formare a Statelor Unite, ideea confederată a unui ansamblu de state independente, unite doar în 

abordarea unor anumite probleme, a fost înlocuită de cea federală, tocmai pentru că s-a crezut că o confederaţie nu 

poate funcţiona pe termen lung din pricina inevitabilelor disensiuni care apar atunci când numărul de membri (a se 

citi numărul de interese) tinde să crească. Trebuie să remarcăm că asemanarea cu Uniunea Europeană este până la un 

punct frapantă, chiar dacă fostele colonii britanice din America de Nord au convenit iniţial să îşi unească puterile în 

vederea respingerii unui adversar comun (fosta putere colonială stăpânitoare), în vreme ce în cazul Europei miza 

iniţială a fost una economică - diferențele sunt mai degrabă de grad decât de esenţă, ba chiar poziţia actuala a Europei 

apare ca fiind mai sigură, deoarece problemele de tip economic, spre deosebire de cele politice, sunt permanente.  

 În mod radical diferit însă faţă de situaţia americană, federalismul european se confruntă cu un adversar 

latent, dar mult mai dificil: eterogenitatea extrem de complexă care caracterizează continentul nostru; dacă 

transformarea unei uniuni iniţiale într-o federaţie puternică a reuşit cu deplin succes în cazul unor foste colonii ce 

aveau o limbă comună, o istorie scurtă şi o cultură proprie practic inexistentă, lucrurile pot fi mult mai complicate în 

cazul a 28 de entităţi, ce numară de la cateva sute de mii până la 80 de milioane de locuitori, care au limbi şi culturi 

diferite, precum şi o istorie comună nu doar îndelungată, ci şi marcată de evenimente nu de puține ori sângeroase. 

Dacă adăugăm la asta şi o serie întreagă de probleme teritoriale ce nu au fost pe deplin clarificate şi două războaie 

mondiale, încă proaspete în memoria multora, situaţia pare parcă un pic mai complicată. Nu sunt foarte mulţi ani de 
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când umbrele trecutului au condus la cel mai tensionat moment din istoria Uniunii Europene: reacţia franceză la ideea 

de reunificare a Germaniei - fostul cancelar german Helmuth Kohl a afirmat chiar că cea mai glacială întâlnire oficială 

la care a participat vreodată a fost cea în care a dezbătut această problema cu Francois Mitterrand. In acelaşi sens, 

chiar mai recent, procentajul electoral ridicat al unui partid catalogat de extremă dreapta, într-o ţară de limba germană 

(Austria), a stârnit deopotrivă îngrijorarea şi indignarea unanimă a tuturor membrilor uniunii. Aceste exemple arată 

că există, pe lângă provocările procedurale ce ţin, în fond, doar de acordul, de bună-voinţa şi de disponibilitatea la 

compromis a statelor membre, chestiuni substanţiale mult mai complicate care arată că pasul de la formula actuală la 

federalism este departe de a fi o continuare firească, lipsită de probleme şi care intervine în mod natural pe masură 

ce Uniunea Europeană are un număr sporit de membri şi vine în contact cu o serie de noi probleme.  

Până acum, ordinea politică europeană s-a bazat pe principiul fundamental al suveranităţii statale şi al 

autodeterminării naţionale - principiu derivat din faptul că Europa este un continent constituit din popoare diferite, 

având culturi, limbi şi istorii proprii. In acest sens, principalul adversar al reuşitei federalismului european pare să fie 

unul de netrecut, tocmai pentru că ţine de esenţa şi particularitatea Europei: diversitatea şi eterogenitatea spaţiului 

european - nu puţini sunt cei care cred că această diversitate este o realitate peste care nu se poate trece şi a cărei 

nesocotire poate fi extrem de periculoasă. Popoare din culturi diferite pot convieţui sub aceeaşi umbrelă economică, 

chiar dacă au o istorie comună sângeroasă, dar asta nu implică în mod necesar o convieţuire la fel de bună şi sub 

forma modificată a unei veritabile federaţii, care să acopere şi să decidă în toate domeniile de importanţă vitală pentru 

naţiunile componente. In acest sens, dezbaterea asupra federalismului se transformă mai degrabă într-o dezbatere 

asupra fundamentelor conştiinţei umane europene în genere: este componenta economică atât de importantă, încât 

să-i facă pe oameni să uite de multe dintre aspectele care diferenţiază popoarele Uniunii Europene şi să-i determine 

să depăşească problemele ce ţin de apartenenţa la o cultură şi la o istorie proprie? Se vor simţi ei confortabil în cadrul 

unui organism federativ în care principiile suveranităţii şi autodeterminării de grup (care se împletesc practic cu felul 

în care europenii au înţeles politica cel puțin în ultimele două secole) nu îşi vor mai găsi decât un loc limitat?  

Evoluţia Europei postbelice arată că putem fi încrezători în componenta economică: oamenii tind să 

recepteze, în timpuri pașnice, problemele economice ca fiind suficient de importante încât să justifice delegarea unei 

părţi, chiar importante din autodeterminarea natională, către un organism suprastatal. Ce se întamplă dacă evenimente 

tragice, neaşteptate, îi fac brusc pe oameni să reflecteze şi asupra costurilor implicate de creşterea economică, 

siguranţa locului de muncă ori stabilitatea monetară? Evenimente relativ recente - atentatele care se ţin lanţ - ne arată 

că o evoluţie constantă, prin identificarea la anumite principii, poate fi brusc întreruptă atunci când cetăţenii unui 

anumit stat tind să conştientizeze că a face politica unei entităţi străine poate să implice, pe lângă avantaje, şi costuri 

nebănuite. Mai concret, în situaţii de criză, o linie politică neîntreruptă de susţinere a unei idei (obligaţiile derivate 

din apartenenţa la NATO, faţă de un anumit aliat, lupta anti-teroristă, etc.), pot să se curme brusc, prin sesizarea 

nemijlocită a riscurilor pe care un anumit grup şi le asumă atunci când susţine în mod direct o cauză care nu îi este 

totuși proprie. Revenind la problema noastră, nu e deloc forţat să ne imaginăm că, în viitorul mai mult sau mai puţin 

îndepartat al unei Europe federaliste, unii dintre europeni, cum englezii deja au făcut-o, vor ajunge să regrete că şi-

au delegat în mod permanent către instituţiile Uniunii dreptul de a decide asupra unor chestiuni fundamentale. 

Asemeni englezilor, ei pot ajunge să se întrebe de ce anume trebuie să suporte riscurile şi costurile unor iniţiative 

care nu doar că nu îi privesc în mod direct, dar nici măcar nu au fost luate prin consultarea lor. Schimbarea rapidă de 

opinie a englezilor cu privire la apartenența la o organizaţie suprastatală, cu un mare deficit de democraţie, poate fi, 

în conditii neprielnice, schimbarea atitudinii unor europeni cu privire la sustinerea ideii de Europă federală unită. 

Oamenii tind să accepte anumite costuri doar atunci când se simt în mod direct legaţi de ele, fie individual, fie prin 

intermediul grupului cu care se identifică; nimeni nu este însă dispus să accepte costuri care provin de pe urma 

avantajelor ori problemelor care îi privesc doar pe alţii.  

Am căutat să arătam că problema federalismului este în realitate una mult mai adâncă, decât pare la prima 

vedere. Pe lângă provocările instituționale şi procedurale, există şi chestiuni de ordin latent (dar poate tocmai de asta 

chiar mai importante), care se pot opune federalismului. Este puţin probabil ca disoluţia sentimentelor de apartenenţă 

la grup să se diminueze într-atât de mult încât să nu îşi facă simţită prezenţa şi într-o viitoare federaţie europeană; pe 

de altă parte însă, riscurile continuării construcţiei europene în actuala formulă, nefederalistă, şi care lasă o libertate 

însemnată fiecărui stat în parte, se poate dovedi extrem de periculoasă, în condiţiile în care decidenţii unionali de la 

Bruxelles au optat pentru mai multă integrare, chiar cu viteze diferite. Numai Bunul Dumnezeu poate să ştie cum 

anume ar evolua lucrurile într-o ipoteză federalistă: aşa precum atentatele din Europa au arătat, evenimente 

neaşteptate pot schimba foarte lesne evoluţii îndelung aşteptate. Problema construcţiei europene, a disputei pe 

marginea federalismului, pare să se apropie aici de un sfârşit paradoxal - nu se poate da un răspuns, nimeni nu poate 

să aibă în mod absolut dreptate, pentru că nimeni nu poate să cunoască în mod cert viitorul. Acceptarea federalismului 
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seamănă izbitor cu acceptarea unor riscuri necunoscuste, şi mai ales incalculabile: vrem să mergem mai departe pe 

drumul integrării depline, dar nu putem şti care vor fi costurile unei asemenea iniţiative - alegerea acestei căi ţine mai 

degrabă de măsura în care suntem dispuşi să renunţăm la identitatea şi specificul culturii noastre juridice, înlocuindu-

o cu alta străină şi neadecvată tradiției noastre milenare. 

 

3. Identitatea şi spiritul dreptului românesc în contextul dreptului Uniunii Europene 

 

Dreptul Uniunii Europene este ca un fel de Pat al lui Procust. Toţi participanţii la construcţia unională trebuie 

să se lase măsuraţi, pentru a se decide dacă încap sau nu în limitele acestei creaţii. În vederea încadrării în aceste 

limite, europenii urmează a fi „scurtaţi” sau, după caz, „alungiţi”. Operaţiunea de scurtare sau alungire vine din 

exterior, de la un terţ, care nu anunţă pe nimeni că există un asemenea „pat”, și nici care sunt dimensiunile reale, 

previzibile, ale „patului” ordinii juridice unionale, iar beneficiul potrivirii cu limitele „patului” este incert, atât ca 

posibilitate  de apariţie, cât și ca perioadă de „gestaţie”. Nu se poate ști aproape niciodată cât de lung sau scurt este 

„patul” european, căci limitele acestuia se modifică permanent. 

De aici pornind, intenţionăm să supunem atenţiei doctrinei juridice, problema complexă a apariţiei unei noi 

tipologii juridice, şi anume tipul dreptului Uniunii Europene. Lucrarea urmăreşte astfel să răspundă întrebării: este 

dreptul Uniunii Europene un nou tip de drept, cu determinaţii calitative specifice? Numai printr-un studiu 

multidisciplinar, care îmbină elemente de teoria generală a dreptului cu elemente de drept comparat şi de dreptul 

Uniunii Europene, putem socoti o atare abordare ca fiind justificată. Mai ales că, în prezent, suntem martorii unor 

fascinante provocări în ceea ce priveşte Uniunea Europeană - se discută despre integrarea într-o ordine juridică 

supraetatizată, despre racordarea la interese supranaţionale, despre reconfigurarea suveranităţii, despre împletirea 

valorilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene şi despre armonizarea legislaţiei. Dar, crearea unei Europe Unite 

ridică o problemă delicată - compatibilitatea dintre valorile naţionale şi cele ale Uniunii Europene. Din nefericire, 

cele douăzeci şi opt de identităţi naţionale sunt ameninţate de acest proces, astfel că ne întrebăm, pe de altă parte, 

dacă popoarele Europei sunt pregătite să renunţe la elementele lor de specificitate şi să îmbrăţişeze „unitatea în 

diversitate”.  

Poate dreptul Uniunii Europene, care este caracterizat de multilingvism şi multijuridism, să fie considerat 

un nou tip de drept, apărut în panorama sistemelor de drept ale lumii? Apreciem că, doar în măsura în care Uniunea 

Europeană se fundamentează pe o voinţă juridică autonomă, şi pe principii şi valori care se situează în zona eternului 

juridic, atât pentru raţiunea individului, cât şi pentru identitatea naţională a Statelor, este posibilă „unitatea în 

diversitate” şi, deci, existenţa unei noi familii juridice. Din acest motiv, am considerat concludent a examina şi 

jurisprudenţa CJUE în conturarea principiilor de drept caracteristice acestei noi ordini juridice. Inventarierea şi 

analiza principiilor generale ale dreptului Uniunii Europene constituie, totodată, un demers important şi folositor 

pentru lumea juridică, datorită importanţei covârşitoare a acestui izvor de drept în ordinea juridică europeană, dar şi 

în ordinea juridică internă a Statelor Membre. Constituind un pilon al legalităţii Uniunii Europene, principiile 

generale de drept se impun instituţiilor europene, aflându-se pe un loc superior dreptului derivat în ierarhia normelor 

Uniunii Europene. Trebuie subliniat că aceste principii se aplică şi Statelor Membre, atunci şi în măsura în care ele 

acţionează în domeniul dreptului european. De asemenea, subliniem că pentru a putea vorbi despre o nouă tipologie 

juridică, este nevoie mai întâi de existenţa unei voinţe autonome, care comandă procesul decizional juridic al Uniunii, 

voinţă care nu reprezintă o simplă sumă aritmetică a voinţelor individuale ale Statelor Membre; astfel, Statele se 

angajează să se supună unei voinţe juridice distincte de a lor. În afara unei voinţe autonome care comandă creaţia 

juridică, noua tipologie implică şi existenţa unor principii generale, care să comande direcţiile esenţiale ale construirii 

şi ale dezvoltării ordinii juridice europene, dar şi naţionale. 

Pentru România, 10 ani de la aderarea la UE reprezintă un moment de reevaluare în diferite domenii a 

parcursului juridic al unui stat membru. In acest scop, textul de faţă include atât observații de natură doctrinară, cât 

şi de natură empirică. Corpul reglementărilor europene care procedează la armonizarea minimală sau, dimpotrivă, 

completă a legislațiilor naționale ale statelor membre, ansamblul reglementărilor circumscrise dreptului european, 

proliferarea fără precedent a grupurilor internaționale de lucru, numeroasele proiecte academice de mare anvergură, 

codificările doctrinare din materia dreptului european, rezoluțiile ambițioase ale Parlamentului European, alături de 

proiectele și comunicările Comisiei Europene descriu, în linii generale, creuzetul europenizării progresive a dreptului 

naţional și al configurării unui drept european. Împreună, toate aceste tendințe, care converg în direcția apropierii 

graduale a diverselor legislații naționale ale statelor Uniunii Europene, au fost întotdeauna animate, printre altele, de 

obiectivul pragmatic al facilitării extinderii comerțului transfrontalier în cadrul pieței interne. Comisia Europeană, 

antrenată de forța acestei traiectorii, avansează în direcția unei intervenții mai largi în materia dreptului european. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

Cerințele comerțului transnațional și, în particular, ale comerțului european, impun existența și aplicarea normelor 

materiale uniforme aplicabile tranzacțiilor comerciale transeuropene. Cu toate acestea, crearea unui drept european, 

prin intermediul instrumentelor instituționale ale UE, devine un obiectiv din ce în ce mai nefezabil. Ca atare, calea 

convențională sau privată rămâne singura soluție prin care mediul de afaceri poate transcede dificultățile generate de 

diversitatea legislațiilor naționale în materie contractuală, de lacunele acestora și caracterul lor inadecvat tranzacțiilor 

transeuropene. Exempli gratia, în acest context, lex mercatoria, nu mai reprezintă doar o simplă trimitere istorică la 

reguli preluate de legile comerciale naționale și/sau de codificările uzanțelor și principiile comerțului internațional, 

ci constituie reguli specifice comerțului transnațional actual, reguli permanent restructurate pentru a corespunde 

transnaționalității afacerilor. În aceeaşi ordine de argumentare, Comisia Europeană a prezentat în mai 2015 strategia 

privind piața unică digitală. Reglementările europene propuse urmăresc amenajarea accesului pe această piață, 

încurajarea inovării online în Europa și garantarea dreptului la servicii digitale mai bune. Impactul asupra încheierii 

contractelor în mediul electronic poate fi semnificativ, iar implementarea strategiei pieței unice digitale va conduce 

la o revizie a modului de formare și de executare a acestui tip de contracte, respectiv a utilizării mijloacelor de probă 

a tranzacțiilor electronice. 

 

În urma analizei comparative a reglementărilor naționale și europene, o ipoteză din ce în ce mai des întâlnită, 

este aceea în care părțile invocă în fața instanțelor române teorii consacrate la nivel european, în special în sistemul 

de common law (de exemplu: „doctrina estoppel”, „no oral modification clause”, „piercing the corporate veil”, „alter 

ego liability”), în susținerea cererilor și apărărilor lor. Ținând cont de faptul că, de cele mai multe ori, părțile nu 

anticipează o trimitere expresă la aceste teorii în contract și că, judecătorii/arbitrii sunt obligați să se pronunțe asupra 

tuturor motivelor de fapt și de drept pe care părțile le invocă, este necesar a fi clarificat în ce măsură instanța/tribunalul 

arbitral și-ar putea întemeia soluția pe ele. Întrebarea este în ce circumstanțe poate judecătorul/arbitrul să aplice 

anumite teorii, consacrate în sistemul de common law și acceptate la nivel european, și care ar fi ipotezele și reperele 

pe care aceștia le-ar avea în vedere pentru motivarea în drept a soluției lor. Răspunsul poate fi în sensul dacă interesul 

armonizării dispozițiilor dreptului la nivel european, rezonează cu cel al continuării dezvoltării și integrării pieței 

interne a UE. Diferențele normative constituie obstacole pentru statele membre în vânzarea de bunuri și prestarea de 

servicii, generând costuri suplimentare care pot fi reduse și chiar eliminate prin adoptarea unui cadru unitar al 

dreptului. Acest parcurs a fost deschis deja prin adoptarea de directive și regulamente care conturează cadrul legal 

aplicabil, sincronizează drepturi și obligații, stabilesc criterii de recunoaștere ale hotărârilor judecătorești. În acest 

context, întărit de demersurile efectuate de Comisia Europeană în consolidarea dreptului european și a legislației 

europene, își delimitează importanța principiilor generale ale dreptului, astfel cum sunt acestea aplicate la nivelul 

UE. Interesul armonizării dispozițiilor dreptului la nivel european rezonează cu cel al continuării dezvoltării și 

integrării pieței interne a UE. O asemenea metodologie mixtă, permite redarea ştiinţifică a unor concluzii informate 

din reala aplicare a dreptului unional de către instanţele din România. 

 

4. Dimensiuni europene și naționale ale științei și practicii dreptului 

 

Prin modul preponderent juridic al abordării, dedus din tratarea Uniunii Europene, în care, desigur, a fost 

prezentat şi un alt punct de vedere, celor interesaţi de dreptul unional (în general) şi de dreptul românesc (în special), 

aceste rânduri pot fi supuse unei critici așteptate chiar în scopul realizării unei cercetări în materie. Demersul nostru 

are şi un fundament teoretic întemeiat şi pe abordarea istorică inerentă, istorie care în cazul UE se rezumă în ani 

numai la două cifre. Or, omenirea nu a apărut odată cu UE şi nici nu se va termina cu UE, iar la o analiză sumară și 

de suprafață ne dăm seama că societatea zilelor noastre este de departe o societate nesigură, asimetrică, haotică, 

riscantă și turbulentă, aflată într-o continuă schimbare care afectează inclusiv dimensiunea naţională a ştiinţei şi 

practicii dreptului nostru românesc. Mai ales că oricărei societăți îi este specifică normativitatea; adică existența și 

impunerea unor norme, a unor reguli sociale, fără de care viața în societate nu ar fi posibilă. Aceasta presupune şi o 

empatie  în relațiile sociale. Empatia este capacitatea sau aptitudinea omului de a percepe, a înţelege şi a accepta 

trăirile sau sentimentele celor cu care relaționează, mergând până la identificarea afectivă cu aceștia. Prin comparație 

cu empatia, care în circumstanțe obișnuite se înfățișează ca o virtute umană, indiferența, în aceleași împrejurări firești, 

se manifestă ca un cusur omenesc, fiindcă ea constă în nepăsare, impasibilitate, insensibilitate sau răceală față de 

gândurile sau sentimentele unei persoane. Într-adevăr, în timp ce empatia înseamnă transpunerea celui care 

interacționează cu altul, în pielea interlocutorului, a celui cu care relaționează, indiferența constă în păstrarea propriei 

stări și rămânerea în inerție afectivă. Omul empatic metamorfozează din punct de vedere emoțional și ajunge pe 
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aceeași lungime de undă cu cei cu care intră în contact, în timp ce omul nepăsător respinge sau nu acceptă 

transformarea afectivă într-o modalitate similară cu cea a interlocutorului [18]. 

În mediul economic, prestatorii de servicii sau ofertanții de produse acționează, de multe ori, folosindu-se de 

particularitățile clienților și prin simularea afectivității sau chiar prin empatizarea reală cu aceștia. Plecând de la 

butada: „Clientul nostru, stăpânul nostru!”, mulți întreprinzători își organizează afacerile pe baza principiului 

înțelegerii nevoilor reale ale clienților sau partenerilor de afaceri. Mai mult, unii dintre oamenii de afaceri merg mai 

departe cu empatia economico-socială, oferind servicii sau produse personalizate pentru fiecare client. În lumea 

afacerilor și, în general, în relațiile interumane este foarte important să ştim să-i ascultăm pe ceilalţi şi să empatizăm, 

în special, cu oamenii care ne sunt apropiați din punct de vedere social sau economic. Succesul în afaceri, precum și 

construirea unor relații sociale solide, sunt, în multe situații, condiționate de factori multipli, printre care la loc de 

cinste se numără și empatia, însușire ce ocupă un loc important pe lista calităților umane importante. Din păcate, sunt 

organizații economice sau administrative, mai ales publice (de pildă, autorități sau instituții publice), dar și din 

domeniul privat, în cadrul cărora, în loc de empatie sau respect pentru consumatori sau cetățeni care apelează la 

servicii ori care doresc achiziționarea de produse, se manifestă indiferența sau nepăsarea. 

În secolul XXI, comunicarea sau relaționarea între oameni poate fi mult optimizată, comparativ cu secolele 

trecute, deoarece există posibilitatea utilizării unor mijloace sau instrumente foarte eficiente (de exemplu, 

comunicarea extrem de lesnicioasă la distanță, prin imagini și sunet), indiferent de locul unde oamenii se află. Acesta 

este, de fapt, un paradox, respectiv că, deși au crescut posibilitățile de comunicare și oamenii comunică mai mult, 

aceștia empatizează mai puțin, deoarece instrumentele sau mijloacele de comunicare actuale au natură prevalent 

virtuală, iar nu reală. Potrivit lui D. Goleman, empatia este una dintre trăsăturile inteligenței emoționale, alături de 

conștientizarea de sine (autocunoașterea) și autodisciplina [19]. Comunicarea pozitivă este importantă în orice 

domeniu și în orice relație interumană, dar presupune printre cerințele sine qua non, conștientizarea trăirilor afective 

proprii și ale celor din jur. Cunoașterea de sine, autocontrolul afectiv, precum și transpunerea emoțională în mintea 

și trăirile interlocutorilor sunt indispensabile pentru stabilirea și derularea unor raporturi sociale puternice și 

sănătoase. Persoanele care nu empatizează nu au conștiință socială, sunt indiferente față de nevoile apropiaților, 

partenerilor sau clienților, și nu pot gestiona pozitiv relațiile sociale la care participă, fie activ, fie pasiv. Procesul 

empatizării este controlat de creier, ceea ce înseamnă că nivelul acestei calități umane poate fi reglat în mod favorabil 

prin exerciții și informare. In nuce, oamenii care au deficit de empatie pot fi, totuși, educați să dobândească această 

calitate socială, iar cei care au exces de afectivitate, față de persoanele cu care se află în relații, se pot autodisciplina. 

Într-o altă ordine de idei, în multe situații, oamenii care, din punct de vedere emoțional, nu au fost formați în 

mod corespunzător, sunt conflictuali sau antisociali. Arhitectura afectivă a creierului uman este receptivă la stimuli 

interni și externi, care pot, după caz, fie să îmbunătățească din punct de vedere calitativ trăirile sau sentimentele 

oamenilor, fie să le deterioreze. Astfel, dacă înțelegem modul cum funcționează creierul uman și factorii ce-l pot 

influența pozitiv, starea afectivă negativă (furie, frică, durere, etc.) poate fi înlăturată și transformată într-o stare 

emoțională pozitivă (liniște sufletească, bucurie, încredere, s.a.). Dacă procesele emoționale nu sunt cunoscute sau 

dacă, deși știute, sunt ignorate, se poate ajunge la inversarea trăirilor și dintr-o stare bună se poate ajunge într-una 

proastă, negativă. Altfel spus, capătă substanță teza că aptitudinea oferită de materia cenușie a omului poate fi educată 

sau, dimpotrivă, poate fi degradată de către subiectul în cauză sau de către cei din jurul său. Formarea și dezvoltarea 

inteligenței emoționale este posibilă, în principal, în timpul minorității, întrucât ulterior, pe măsură ce omul se 

maturizează, rezultatele pozitive sunt din ce în ce mai greu de obținut, deoarece scade regresiv capacitatea de 

schimbare. Consider că, cel mai important rol pentru dezvoltarea inteligenței afective, îl pot avea familia și instituțiile 

de învățământ. 

Sunt anumite categorii profesionale, precum medicii, avocații, judecătorii, procurorii, psihologii, asistenții 

sociali, pompierii, polițiștii, etc., ce exercită funcții, profesii, meserii sau ocupații care presupun o manifestare 

rezervată a empatiei. De exemplu, avocații sau judecătorii trebuie să-și limiteze empatia față de clienți, respectiv 

justițiabili, până la punctul în care transpunerea în situația acestora din urmă să nu riște să se transforme în identificare 

afectivă totală. Excesul de empatie, cel puțin în cazul anumitor profesii, precum sunt cele menționate mai sus, este 

toxic sau dăunător, întrucât influențează calitatea activităților sau serviciilor prestate, generând rezultate profesionale 

negative. Medicul nu trebuie să plângă bolnavul, avocatul nu trebuie să trăiască sentimentul de teamă și suferință al 

unui client, judecătorul nu trebuie să devină impresionabil, când în fața lui se află un inculpat care imploră îngăduință 

sau o victimă care suferă, etc. Judecătorul, avocatul medicul, procurorul și toți cei care desfășoară activități ce implică 

o empatie rezervată, trebuie să manifeste inteligență emoțională, care presupune, alături de transpunerea în pielea 

interlocutorului, autocunoaștere și autocontrol [20]. 
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Cititorul va constata, frecvent, o anumită disproporţie între anvergura problemelor atacate şi tratarea lor 

laconică, dacă nu, adesea, expeditivă. Scris cu un constant sentiment al urgenţei, textul se complace, tot timpul, în 

sugestie rămânând, nu o dată, la stadiul de degrosaj, la consemnarea maselor mari, nefinisate, ale temei. Ansamblul 

e mai curând o indicare de axe şi delimitări elementare decât o expunere sistematică şi adâncită. La limită, ne-am fi 

putut mulţumi cu publicarea sumarului, înţeles ca un inventar de probleme nuanţabile la infinit. Totul e efort de primă 

instanţă, ton al diapazonului, dinaintea unei orchestre absente. Refuzăm, prin urmare, cu toată energia, postura 

ştiutorului care deţine reţete de viaţă şi le poate livra, la cerere. Refuzăm să mai fim români! Cât de dureros. A apărut 

acum, de curând, o nouă modă printre tinerii intelectuali: a nu mai fi români, a regreta că sunt români, a pune la 

îndoială existența unui specific național și chiar posibilitatea inteligenței creatoare a elementului românesc. Să ne 

înțelegem bine: tinerii aceștia nu depășesc naționalul pentru a simți și gândi valorile universale; ei nu spun: „Nu mai 

sunt român, pentru că sunt înainte de toate om, și cuget numai prin acest criteriu universal și etern”. Tinerii aceștia 

nu disprețuiesc românismul pentru că sunt comuniști sau anarhiști, sau mai știu eu ce sectă social-universală. Nu. Ei, 

pur și simplu, regretă că sunt români și ar vrea să fie orice altă nație de pe lume, chinezi, nemți, scandinavi, spanioli; 

orice, numai români - nu. S-au săturat până în gât de destinul acesta de a fi și a rămâne român. Și caută prin orice fel 

de argumentare să demonstreze că românii sunt o rasă incapabilă de gândire, de eroism, de probleme filozofice, de 

creație artistică și așa mai departe. Unul dintre ei se îndoiește demult de realitatea unui neam românesc războinic, 

încât își propune să citească istoria Imperiului Otoman a lui Hammer, ca să verifice dacă într-adevăr s-au luptat 

vreodată românii cu turcii și i-au învins! Altul crede că orice creier care contează în istoria și cultura românească nu 

e de origine română. Cantemir, Kogălniceanu, Eminescu, Hașdeu, Conta, Maiorescu, Iorga, Pârvan etc., - toți, dar 

absolut toți sunt străini. Sunt slavi, ovrei, armeni, nemți, orice; dar nu pot fi români; românii nu pot crea, nu pot 

judeca; românii sunt deștepți, sunt șmecheri, dar nu sunt nici gânditori, nici creatori [21]. 

Dacă le pronunți vreun nume despre care se știe sigur că e românesc, au alte argumente. Este din Oltenia? 

Sânge sârbesc. Este din Moldova? Moldova întreagă e slavizată. Din Transilvania? Sânge unguresc. Singura lor șansă 

de a fi oameni adevărați este de a-și dovedi că originea lor nu este curat românească. Nu cred că se află țară europeană 

în care să existe atâția intelectuali cărora să le fie rușine de neamul lor, să-i caute cu atâta frenezie defectele, să-și 

bată joc de trecutul lui și să mărturisească, în gura mare, că ar prefera să aparțină, prin naștere, altei țări. Toți tinerii 

aceștia au de făcut obiecții neamului românesc. Mai întâi, spun ei, românii sunt deștepți, și asta îi împiedică să aibă 

drame interioare, să cunoască profunzimile sufletului omenesc; îi împiedică să aibă probleme. Românii sunt deștepți 

- ce oroare! Unde poate duce deșteptăciunea? La ce-ți folosește faptul că poți cunoaște, superficial, realitatea, când 

îți lipsește facultatea de a imagina probleme, îți lipsește boala prin care poți întrezări moartea și existența, îți lipsesc 

însăși elementele dramei lăuntrice? Tinerii aceștia sunt supărați pe neamul românesc pentru că românii nu au drame, 

nu au conflicte și nu se sinucid din desperare metafizică. Tinerii au descoperit o întreagă literatură europeană de 

metafizică și etică a desperării. Și, pentru că desperarea este un sentiment necunoscut românului, tinerii intelectuali 

au dedus stupiditatea iremediabilă a acestui neam. Alimentați de lecturi europene, mimând drame europene, voind 

cu orice preț o spiritualitate care să semene, chiar numai exterior, cu spiritualitatea occidentală - tinerii n-au înțeles 

nimic din geniul acestui popor românesc, bântuit de atâtea păcate, având nenumărate lipsuri, dar strălucind totuși cu 

o inteligență și o simțire proprie. Tinerii au reacționat împotriva curentului de acum 10-12 ani, pornit de la Gândirea 

și Ideea Europeană (Pârvan, Lucian Blaga, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, N. Iorga), care proclamase autohtonismul, 

specificul etnic în artă și în gândire și încercase cea dintâi filozofie ortodoxă prin crearea tipologiei românești [22]. 

Cauzele acestei reacțiuni sunt mult prea interesante și prea aproape de noi, ca să ne încumetăm să le discutăm 

în acest articol. De altfel, nici n-am încercat aici să cercetăm întreg fenomenul „a nu mai fi român”, ci numai să 

denunțăm câteva din aberațiile ultimei mode intelectuale. Aceia care desperează de destinul de a se fi născut români 

judecă strâmb meritele și defectele poporului. Ei vor problematici, îndoieli, eroism - iar poporului român îi e cu totul 

străină îndoiala și despre eroi are o concepție cu totul familiară. Pentru un tânăr intelectual, credința și îndoiala au 

valoare filozofică, deschid căile meditației, pun probleme; pentru un țăran român nu există îndoială, el crede firesc, 

fără probleme. Este adevărat că poporul român suferă de multe păcate, este adevărat că ne lipsesc multe axe - dar 

aceasta e condiția noastră umană, acestea sunt posibilitățile noastre de a atinge universalitatea. Putem pleca de la ele 

sau le putem ignora pur și simplu. Dar nu e nici cavaleresc, nici eficace să ne fie rușine că ne-am născut români numai 

pentru simplul motiv că nu găsim în valențele românești ceea ce vrea Dostoievski. Din moment ce societatea 

românească supravieţuieşte, rezultă că are un anumit potenţial, adică are resurse, și umane şi materiale, dar, din 

moment ce evoluează cu mult sub nivelul potenţialului, rezultă că nu şi-l valorifică în mod corespunzător şi că, deci, 

îi lipsește atât un ceva-anume, apt să o propulseze, cât şi un altceva-anume să o direcţioneze. Mai clar, îi este necesar 

un stat de drept adevărat, nu doar declamat. 
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 Cred că Parlamentul „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării” 

pentru realizarea funcţiei legislative, care este de esenţa activităţii parlamentare, poate adopta măsuri specifice, 

inclusiv de constituire a unor comisii speciale pentru asanarea legislaţiei noastre, atât de alterată în aceşti 27 de ani. 

Cadrul constitutional de referinţă este dat de prevederile art. 64 alin. (4) teza a 2-a din Constituţie, potrivit cărora 

„Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii 

comune”. Conform art. 8 alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului, „(1) 

La nivelul Parlamentului se pot constitui comisii speciale pentru avizarea unor acte normative complexe, pentru 

elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte scopuri precizate in hotararile de constituire a respectivelor 

comisii”. De asemenea, Instantele judecătoresti au rolul constituţional de a realiza justiţia (art. 126  din Constituţie). 

Potrivit art.124 alin. (1) din Constituţie, „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii”. La fel,  potrivit art. 124 alin. (3) din 

Constituţie, „Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii”. Prin urmare, judecătorii nu legiferează, ci se 

supun legii şi înfăptuiesc justitia în baza şi în numele legii. Aici se impune un scurt comentariu. Tot în virtutea unor 

prevederi constituţionale, normele dreptului UE au prioritate şi se aplică cu precădere faţă de dreptul naţional. Numai 

că dreptul unional este produsul judecătorilor de la CJUE, care numiţi fiind, nu aleşi, dispun de o putere discreţionară 

de a legifera la nivelul Uniunii. Dacă judecătorilor români le este interzis prin constituția ţării să legifereze pentru 

România, cum pot legifera nişte străini, oricât de buni profesionişti ar fi pentru mine cetăţean român!? Este un 

nonsens, o contradicţie în terminis, o „favoare” pe care englezii au abandonat-o [23]. 

În acelaşi sens, Ministerul Public, în activitatea judiciară, reprezintă interesele generale ale societăţii şi 

apără  ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor (art.131 din Constituţie). Potrivit art. 132 alin. 

(1) din Constituţie, "procurorii îşi desfășoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al 

controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei". Prin urmare, Ministerul Public, procurorii, apără ordinea de 

drept, adică ordinea creată prin lege. Mai mult, Consiliul Superior al Magistraturii este „garantul independenţei 

justiţiei" (art. 133 alin. 1 din Constituţie). În condiţiile legii, în realizarea rolului său constituțional, „Plenul CSM 

avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoresti" (art. 38 alin. 3 din Legea nr. 

317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii). Aşa cum Curtea Constituţională a statuat, însă, „Consiliul 

Superior al Magistraturii, ca parte componentă a autorităţii judecătoresti, potrivit dispoziţiilor Legii fundamentale, 

cu rol de garant al independentei justiţiei, nu poate fi transformat într-un organ consultativ al Parlamentului, 

autoritatea legiuitoare primară, [sau Guvernului, autoritate legiuitoare delegată], fără a fi afectate valori 

constituţionale precum statul de drept sau principiul separației şi echilibrului puterilor în cadrul democraţiei 

constitutionale” [24]. 

 

Unele concluzii 

 

În concluzie, potrivit aceleiași decizii a Curţii Constituţionale, general obligatorie în conformitate cu 

dispozitiile art. 147 din Constituţie, în virtutea principiului separaţiei puterilor, consacrat în art. 1 alin. (4) din 

Constituţie, precum şi a prevederilor art. 61 alin. (1), Parlamentul şi, prin delegare legislativă în condiţiile art. 115 

din Constituţie, Guvernul, au competenţa de a institui, modifica şi abroga norme juridice de aplicare generală. 

Instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii, componente ale autorităţii 

judecătoreşti, în virtutea capitolului VI, al titlului III - Autorităţile publice, din Constituţia României, au misiunea 

constiţutională de a realiza justiţia, în temeiul art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală, adică de a soluţiona, aplicând 

legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existenţa, întinderea şi exercitarea drepturilor lor subiective, de 

a reprezenta interesul general al societăţii şi de a apăra ordinea de drept, în activitatea judiciară, în temeiul art. 131 

alin. (1) din Constituţie, respectiv de a realiza rolul de garant al independenţei justiţiei, în temeiul normei 

constituţionale cuprinse în art. 134 alin. (4), şi nicidecum un rol în activitatea de elaborare a actelor normative, prin 

participarea la procedura de legiferare”. Şi toate aceste considerații se pot regăsi în cultura juridică şi în legislaţia 

constituţională a unui stat de drept, organizat pe principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, precum statele membre 

ale UE. Mai puţin în acest pat al lui Procust, creație sui generis a neomarxiştilor care conduc destinele atâtor popoare 

supuse prin forţa dreptului unional. 

Mai departe, pe aceeaşi linie de demonstraţie, iniţiativa legislativă aparţine, potrivit art. 74 din Constituţie, 

Guvernului, deputaţilor, senatorilor, cetăţenilor. Dacă în privinţa deputaţilor, respectiv senatorilor, iniţiativa 

legislativă poate aparţine oricaruia dintre aceştia, în privinţa Guvernului nu se poate reţine  un drept de iniţiativă 

legislativă, în sens constituţional, pentru niciunul dintre ministerele care alcătuiesc Guvernul. Tot astfel, pentru 

exercitarea iniţiativei legislative cetăţeneşti există reguli speciale. In acelaşi timp, nicio normă constituţionala nu 

oferă temeiul juridic pentru împiedicarea vreunui deputat sau senator de a avea iniţiativă legislativă, după cum nicio 
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normă constituţională nu oferă temeiul juridic de a împiedica exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă al 

deputaţilor şi senatorilor cu privire la propuneri legislative cu acelaşi obiect iniţiate la nivelul Guvernului sau de către 

cetăţeni.  Dimpotrivă, Curtea Constituţională a României a constatat existenţa unui conflict juridic de natură 

constituţională între Parlament şi Guvern, atunci când acesta din urmă a intervenit în procesul de legiferare, adică şi-

a angajat  răspunderea  în faţă Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, asupra 

proiectului Legii educaţiei naţionale, în condiţiile în care  proiectul de lege se afla în proces de legiferare la Senat, în 

calitate de Cameră decizională   Ca urmare, indiferent de domeniul de reglementare şi activitate a Guvernului în 

legătură cu respectivul domeniu, o hotărâre a Parlamentului de constituire a unei comisii speciale pentru realizarea 

unei unificări a reglementărilor specifice acelui domeniu, respectă cadrul constituţional şi legal de referință, fiind 

menită asigurării dezideratului securităţii juridice. Cu atât mai mult este susţinută această iniţiativă, atunci când 

domeniul în discuţie este cel al justiţiei,  pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în acest 

domeniu, în sensul unei coordonări a reglementărilor în domeniul menţionat. Astfel fiind, atât iniţiativa legislativă la 

nivelul UE, precum şi înfăptuirea justiţiei în ţările membre, pot fi catalogate drept acte de cooperare constituţională 

neloială, întrucât nu respectă cadrul constituțional naţional de referintă.  

În acest context, inițiativele parlamentare, care ar putea privi acelaşi domeniu de reglementare sau aceleaşi 

soluţii legislative, promovate la nivelul Guvernului, ţin de voinţa Parlamentului, care nu poate fi cenzurată nici de 

autoritatea executivă şi nici de cea judecătorească, şi cu atât mai mult de una străină, total ostilă intereselor naţionale. 

Afirm, în aceste rânduri, că suntem martorii unei deturnări a procesului de legiferare prin simplul fapt al preluarii, 

din iniţiativă străină - unională, iar nu naţională,  a unui proiect de lege definitivat în cadrul ordinii juridice 

constituţionale naţionale, de către o putere suprastatală, nesocotesc cadrul constituţional şi legal de referinţă. O astfel 

de preluare a unor solutii legislative deturnate,  constituie o abandonare a suveranităţii naţionale, care este lipsită de 

eficienţă şi intrată în derizoriu. În plus, complexitatea procesului legislativ în cadrul Parlamentului, cu implicarea a 

numeroşi actori instituţionali, în condiţii de transparenţă, sunt tot atâtea garanţii ale realizării funcţiei legislative în 

concordanţă cu principiile unui stat democratic, iar simplul fapt al ignorării intereselor poate fi reţinut ca fiind de 

natură să împiedice realizarea acestor proceduri constituţionale, şi are semnificaţia plasării autorităţii în cauză 

deasupra legii. 

În fine, potrivit art. 1 alin. (4) din Constituţie, Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi 

echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. În realizarea 

acestui principiu, toate autorităţile publice trebuie să dea dovadă de loialitate constituţională, respectându-şi 

competenţa constituţională, şi să coopereze în respectarea şi realizarea principiilor şi normelor 

constituţionale.  Autoritatea judecătorească, chiar de la nivelul UE, nu are competenţa de a deţine iniţiativă 

legislativă. Dacă autoritatea judecătorească unională ar avea îndrituirea constituţională să împiedice Parlamentul 

naţional să legifereze, ar fi pusă în pericol însăşi existenţa statului de drept, aceasta constituind o limitare nepermisă 

a  rolului Parlamentului, de a cărui esenţă este reprezentativitatea acestuia, spre deosebire de autorităţile executivă şi 

judecătorească, autorităţi ce au alt rol şi functii în statul de drept.  

Pentru descoperirea acelor factori determinanți, care să salveze dreptul şi cultura juridică română de la 

dispariţie, propunem cititorului să parcurgă partea a doua a studiului ce urmează a fi prezentată în numărul viitor al 

revistei. 
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