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Abstract: În ultimul timp soarta Europei este hotărâtă de un nucleu de putere din ce în ce mai restrâns, 

statele membre fiind constrânse, într-o formă sau alta, să execute întocmai deciziile acestui grup, fie că le sunt sau 

nu convenabile. După ce au constatat că popoarele nu agreează planurile lor de integrare politică şi constituirea 

unei autorităţi suprastatale, liderii europeni au hotărât să impună tuturor statelor membre ale Uniunii Europene 

procedura parlamentară de ratificare a tratatelor. Experienţa a demonstrat că parlamentele pot fi controlate şi deci 

nu există riscul ca vreunul dintre ele să respingă măsurile pe care le adoptă acel nucleu de putere al Uniunii. Prin 

urmare, fiind ignorată cu bună ştiinţă voinţa popoarelor, în dezbaterile publice se vorbeşte tot mai des de o 

înlocuire a democraţiei populare cu o „democraţie a elitelor”. Dar şi la nivelul aşa-ziselor elite se produce o 

stratificare şi ierarhizare, astfel încât se ajunge ca puterea de decizie să fie acaparată de un grup restrâns de 

indivizi, situaţie care contravine valorilor democraţiei. Dacă avem în vedere că alternativa democraţiei este 

dictatura, putem constata, chiar în politica decizională a Uniunii Europene, tendinţe tot mai accentuate de 

autoritarism.  
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INTRODUCERE 

 

După un proces de mai bine de 60 de ani de integrare, Europa a ajuns într-o situaţie în care 

problema menţinerii ei, cel puţin în actuala formulă de unitate, ocupă un loc prioritar pe agenda de lucru a 

principalilor lideri politici. Moneda euro este percepută ca fiind principalul factor de stabilitate şi unitate. 

„În cazul în care euro cade, afirma recent Angela Merkel, se prăbuşeşte şi Europa”.[1] O asemenea 

ipoteză este vehiculată şi de către principalele ziare pro-europene cum ar fi Le Monde din Franţa şi Die 

Zeit din Germania. Presa britanică, având în vedere poziţia rezervată a Marii Britanii faţă de politica de 

integrare europeană, lansează scenarii şi mai apocaliptice.  

Uniunea Europeană a ajuns în acest stadiu de integrare mai mult prin acţiunea liderilor, popoarele 

nefiind, de regulă, antrenate în acest amplu proces. Atunci când s-a ajuns şi la consultarea lor, „elita 

europeană”a avut surpriza să constate că ceea ce vrea ea nu prea concordă cu aspiraţiile europenilor. De 

aceea s-a decis ca în problemele de integrare europenii să nu mai fie consultaţi. Dar, atâta timp cât 

europenii occidentali s-au bucurat de prosperitate şi n-au fost afectaţi în privinţa condiţiilor de viaţă, nici 

nu şi-au pus problema că cineva decide pentru ei, fără ca măcar să-i consulte. Nu ia preocupat faptul că 

prerogative de suveranitate nu sunt exercitate exclusiv de autorităţi naţionale.  

În schimb, pe măsură ce efectele crizei se resimt tot mai acut în viaţa de zi cu zi a europenilor şi 

cuvântul „austeritate”se află pe buzele tuturor, se ridică tot mai insistent şi probleme de legitimitate 

democratică în ceea ce-i priveşte pe liderii politici ai Uniunii Europene. Însă, criza financiară dezvăluie pe 

zi ce trece că între suprastructura politică a Uniunii Europene şi interesele de bază a locuitorilor săi există 

o acută incompatibilitate. Cetăţenii sunt forţaţi să suporte costurile crizei, fără să aibă niciun drept de a se 

apăra împotriva măsurilor impuse de „elita”europeană, în timp ce aristocraţia financiară continuă să se 



îmbogăţească în complicitate cu guvernele naţionale care, treptat, încep să nu mai fie chiar atât de 

naţionale. 

Această realitate s-ar cere privită cu mai multă prudenţă de către popoarele europene, pentru că 

alternativa democraţiei este dictatura, iar dictatura înseamnă pierderea libertăţii la care europenii ţin foarte 

mult. Europa s-a mai confruntat în decursul istoriei cu astfel de experienţe şi nu trebuie să se creadă că 

tentaţiile imperiale ar fi dispărut. Metodele s-au schimbat, sunt mai subtile. Scopul a rămas însă acelaşi, 

adică dominaţia celor mulţi de către o aristocraţie care, pe măsură ce-şi întăreşte puterea, devine tot mai 

agresivă şi mai autoritară.  

 După cum vom arăta în cuprinsul acestui studiu, procesul are rădăcini mai vechi. El a devenit 

astăzi mai transparent şi ni se dezvăluie atât prin deciziile ce se adoptă fără consultarea cetăţenilor cât şi 

prin poziţiile exprimate de lideri. Faptul că până în prezent puterea de la Bruxelles nu s-a confruntat cu 

vreo rezistenţă notabilă din partea popoarelor europene, acţionând în continuare din ce în ce mai autoritar, 

s-ar putea s-o încurajeze şi să nu-şi mai disimuleze scopul.  

România, prin liderii săi, face parte din acea categorie de ţări care, practic, s-au abandonat în 

mâna acestei aristocraţii financiare. În timp ce alţi lideri i-au atitudine, critică deciziile UE, ţin la 

suveranitatea statelor pe care le reprezintă[2], preşedintele ţării noastre se manifestă ca un activist înfocat 

al transformării Europei într-un suprastat, fără ca mandatul ce-l exercită să includă şi o asemenea sarcină. 

De aceea şi noi românii ar trebui să fim mai atenţi la acţiunile celor care ne reprezintă în Uniunea 

Europeană, să ne punem problema dacă sunt mandataţi de popor să-şi asume anumite angajamente. De 

asemenea, s-ar cere să fim mai circumspecţi şi în privinţa „valorilor democratice europene”deoarece, aşa 

cum vom arăta în cuprinsul studiului, acest concept a fost demult golit de conţinut.  

 

I. UNITATEA POLITICĂ A EUROPEI – UN PROIECT ASCUNS POPOARELOR 

BĂTRÂNULUI CONTINENT 

 

Oficial, ştim că începuturile actualei construcţii europene se plasează în timp în perioada care a 

urmat celui de-al doilea război mondial. Efectele dezastruoase ale conflagraţiei au creat un climat extrem 

de favorabil pentru a se da curs unor proiecte mai vechi de management european. Prin urmare, când s-a 

propus o nouă geografie politică a Europei, ca soluţie pentru prevenirea pe viitor a conflictelor, întreaga 

populaţie a bătrânului continent a devenit partener, susţinând cu tărie actele politice iniţiate şi întreprinse 

în acest scop.  

Însă, ideea unei Europe Unite este mult mai veche şi, după cum se ştie, toate încercările istorice 

de a fi realizată au eşuat, fiind chiar repudiată de opinia publică europeană. Cu toate acestea ea n-a fost 

abandonată. În anii ’20, teoreticieni de marcă încep să susţină mai insistent ideea unităţii şi cooperării 

între statele europene. Doi dintre aceştia, Jean Monnet [3], care avea să devină părintele Europei, şi 

Arthur Salter nu s-au limitat doar la o unitate bazată, în principal, pe cooperare ci au mers mai departe, 

avansând ideea unui „guvern supranaţional”care să conducă „Statele Unite ale Europei”. În mai multe 

eseuri, Arthur Salter a susţinut ideea subordonării totale a statelor europene faţă de o unică autoritate 

politică, economică şi militară, parlamentele şi guvernele naţionale urmând să devină simpli 

administratori locali.[4] 

Climatul politic european, de după primul război mondial, nu s-a dovedit însă prielnic pentru 

implementarea unui asemenea proiect. De abia se constituise statele naţionale şi, prin urmare, orice idee 

de „unitate europeană”le provoca temeri cu privire la riscul de a-şi pierde integritatea, independenţa şi 

libertatea, recent dobândite.  



Când însă în 1940 pericolul ca Franţa să fie ocupată de Germania devenise iminent, iniţiatorii 

proiectului au avut o primă tentativă de a începe realizarea lui. S-a propus o uniune franco – britanică, nu 

sub forma unei colaborări interstatale ci, crearea chiar a unei noi naţiuni, care urma să aibă un guvern 

unic, o armată unică, cetăţenie unică şi monedă unică. Cu excepţia, monedei unice, proiectul a fost 

acceptat de cabinetul britanic, dar a fost respins de francezi cărora li s-a inoculat teama c-ar putea să 

devină un dominion britanic.  

După al doilea război, situaţia devenise mult mai favorabilă, atât prin starea de spirit europeană, 

traumatizată de consecinţele războiului şi preocupată de găsirea unor soluţii pentru ca asemenea tragedii 

să nu se mai întâmple, cât şi prin atragerea de partea acestui proiect a celor mai importanţi oameni politici 

ai momentului, aşa cum au fost Charles de Gaulle şi Winston Churchill, a căror anvergură şi credibilitate 

se consolidase în anii războiului şi se bucurau de un imens capital politic. Întrucât o uniune franco-

britanică eşuase, s-a recurs la a doua variantă, adică un parteneriat Franţa – Germania, susţinut de 

Winston Churchill încă din septembrie 1946, la Universitatea din Zürich, unde a şi folosit sintagma 

„Statele Unite ale Europei”. La 9 mai 1950 s-a lansat un prim plan, acceptat de cele două ţări, care 

prevedea ca producţia lor de cărbune şi oţel să fie supusă unui control supranaţional exercitat de o Înaltă 

Autoritate. Prin aderarea şi a Italiei, Olandei, Belgiei şi Luxemburgului ia naştere în 1952 Comunitatea 

Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. A fost o chestiune de tactică inspirată de primul ministru al Belgiei 

de atunci, Paul-Henri Spaak. El a considerat că, dat fiind contextul istoric, nu se putea avansa de la 

început ideea unei uniuni politice. Prin urmare soluţia a fost să se deghizeze scopul politic sub masca 

cooperării economice. Aşa s-a ajuns ca în 1957 să se semneze Tratatul de la Roma care punea bazele 

Comunităţii Economice Europene.  

Un alt colaborator important al lui Jean Monnet a fost şi Altiero Spineli, comunist italian, care 

avea să rămână relativ anonim până în zilele noastre[5], deşi a susţinut intens realizarea „The Single 

European Act”, pact care a stat la baza armonizării legislaţiei ţărilor membre şi apoi a Tratatului de la 

Maastricht care marchează o altă etapă în evoluţia procesului de integrare europeană. 

Deşi atenţia a fost îndreptată tot timpul asupra integrării economice, treptat s-a realizat şi un 

transfer al deciziei politice către organismele administrative europene. Se spune că proiectul „Jean 

Monnet”a însemnat, de fapt „o lovitură de stat cu încetinitorul”. În tot acest proces naţiunile europene au 

fost doar reprezentate, nu şi consultate, deşi, ca titulare al dreptului de suveranitate, ar fi fost cazul ca 

renunţarea la aceasta să se facă printr-un consimţământ transparent şi neviciat.  

Este greu de spus acum ce anume au dorit, cu adevărat, iniţiatorii şi toţi cei care, pe parcursul a 

peste 60 de ani, au contribuit, într-un fel s-au altul, la realizarea acestui vast proiect. Se crezuse oare că 

500 de milioane de locuitori, de naţionalităţi diferite, vorbind limbi diferite, provenind din tradiţii istorice 

şi culturale totalmente diferite şi, nu în ultimul rând, locuind în ţări cu mari diferenţe de civilizaţie şi 

dezvoltare economică ar putea avea o guvernare unică? Şi, mai mult decât atât, cum anume o astfel de 

guvernare ar putea fi şi democratică?  

Fără a suspecta de rea intenţie pe iniţiatorii acestui proiect şi fără să punem la îndoială c-ar fi 

urmărit, în mod cinstit, binele europenilor, trebuie totuşi să observăm că etapele care s-au parcurs până 

acum şi actele politice înfăptuite n-au antrenat şi naţiunile europene, masele largi de cetăţeni. Participarea 

acestora a fost pe undeva şi ocultată, ei fiind ţinuţi la distanţă faţă de procesul integrării politice, bine 

deghizat, aşa după cum s-a arătat, în cadrul unei cooperări economice.  

Înainte de 1990, populaţia occidentului n-a fost implicată efectiv în procesul politic. Un complex 

de factori a contribuit la ridicarea standardului ei de viaţă şi de civilizaţie, fapt ce a făcut să n-o intereseze 

prea mult afacerile publice, acestea fiind lăsate pe seama guvernanţilor, în care se investise un anumit 



capital de încredere, tot pe fondul bunăstării şi al prosperităţii. Un anumit rol a jucat, din acest punct de 

vedere, şi „cortina de fier”. Sub presiunea ei, guvernanţii occidentali s-au simţit obligaţi să nu 

dezamăgească masele de cetăţeni, asupra cărora se exercitau puternice influenţe ideologice şi exista riscul 

ca acestea să producă tulburări sociale. Însă, acest factor a dispărut odată cu prăbuşirea regimurilor 

dictatoriale din ţările central şi est europene. Mai mult decât atât, aceste ţări au fost atrase şi ele în 

procesul integrării europene, fapt ce a dus la apariţia unor noi probleme pe agenda proiectului european. 

În aceste condiţii, dispărând echilibrul de forţe, existent înainte de 1990, administraţia europeană s-a 

simţit dintr-odată mai relaxată şi deci mai puţin temătoare de consecinţele actelor sale politice. În mod 

subtil, a apărut în structura acestei administraţii o anumită categorie selectă, cu pretenţii de a fi 

considerată „elită”, care a monopolizat în mare parte procesul decizional european şi continuă să-şi 

întărească autoritatea, clamând însă valorile democratice şi interesele popoarelor bătrânului continent, pe 

care nu se încumetă să afirme că le slujeşte şi le apără. Această „elită”a dobândit într-adevăr prea multă 

putere şi după cum puterea nu poate fi oprită decât tot de putere, ar fi cazul ca europenii, indiferent de 

naţionalitate, să nu mai fie indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă la Bruxelles.  

 

II. RESPINGEREA TRATATULUI CONSTITUŢIONAL 

 

Consiliul Europei, întrunit la Lacken (Belgia) în zilele de 14 şi 15 decembrie 2001, analizând 

stadiul evoluţiei Uniunii Europene şi perspectivele sale de dezvoltare, a convocat o Convenţie Europeană 

cu sarcina de a formula, în acest scop, propuneri pe trei teme: apropierea cetăţenilor de proiectul european 

şi de instituţiile europene; structurarea vieţii politice şi a spaţiului politic european într-o Europă extinsă; 

transformarea Uniunii într-un factor de stabilitate şi un punct de referinţă în noua ordine mondială. 

 Convenţia a ajuns la concluzia că aceste obiective ar putea fi îndeplinite pe următoarele căi: o mai 

bună repartizare a competenţelor ce revin Uniunii şi statelor membre; fuziunea tuturor tratatelor care au 

pus bazele Uniunii Europene şi atribuirea de personalitate juridică Uniunii; stabilirea instrumentelor de 

acţiune ale Uniunii; creşterea democraţiei, a transparenţei şi a eficacităţii Uniunii Europene prin 

dezvoltarea contribuţiei parlamentelor naţionale la legitimarea proiectului european, prin simplificarea 

procesului decizional şi prin redarea cât mai transparentă şi mai inteligibilă a funcţionării instituţiilor 

europene; îmbunătăţirea structurii şi întărirea rolului fiecăreia din cele trei instituţii ale Uniunii, ţinând 

cont în special de consecinţele extinderii. 

 În declaraţia de la Lacken s-a subliniat ideea că dezvoltarea în continuare a Uniunii şi realizarea 

obiectivelor formulate chiar în primele sale documente ar necesita elaborarea unui document unic cu 

valoare constituţională. La baza acestuia ar trebui să se afle tratatele simplificate şi reorganizate. 

După cum se constată, în formularea acestor obiective există o gravă contradicţie conceptuală. Pe 

de o parte, se afirmă necesitatea întăririi democraţiei prin apropierea cetăţenilor de proiectul european şi 

de instituţiile europene, iar, pe de altă parte, se insistă pe contribuţia parlamentelor naţionale la 

legitimarea acestui proiect. Un asemenea mod de abordare, îndrăznim să spunem, este dea dreptul ipocrit, 

deoarece democraţia este invocată doar formal, ca o perdea de fum, în realitate producându-se un transfer 

al dreptului de ratificare a actelor politice unionale de la cetăţeni către parlamentele naţionale, mult mai 

docile faţă de autoritatea instituţională a Uniunii Europene Acest transfer avea să se extindă mai ales după 

ce unele consultări populare nu i-au legitimat acestei „autorităţi”propunerile ce subminează identitatea 

naţională, oferite ca o soluţie pentru întărirea „unităţii europene”. 

 În baza celor stabilite la Lacken, Convenţia, avându-l ca preşedinte pe Valery Giscard d’Estaing, 

a elaborat un proiect de constituţie. Proiectul, având 338 articole, definea politicile Uniunii Europene şi a 



instituţiilor sale. Totodată se mai stabileau şi simbolurile Uniunii Europene, respectiv un steag de culoarea 

albastru închis cu 12 stele galbene poziţionate în cerc, un imn, acesta fiind „Odă bucuriei" din Simfonia a 

9-a de Beethoven, o Zi a Europei, convenţia hotărând ca aceasta să fie 9 mai pe considerentul că la 

această dată, în 1950, a debutat marele proiect european. 

Despre o Constituţie europeană s-a vorbit la început cu reţinere, lucru justificat, de alt fel, 

deoarece Constituţia este percepută ca fiind legea fundamentală a statului. Ori dacă se adoptă, la nivel 

european, o Constituţie, înseamnă că Europa devine un suprastat, perspectivă avută în vedere de 

„elita”europeană, chiar din momentul lansării acestui proiect, ferit însă cu grijă faţă de opinia publică 

europeană. Când la Convenţia Europeană investită să elaboreze proiectul constituţional, preşedintele ei, 

Valery Giscard d’Estaing, declara că va fi adoptată o „Constituţie europeană”, i s-a replicat chiar de către 

francezi că cel mult Convenţia ar putea adopta un tratat care să reprezinte acordul de voinţă al statelor 

membre cu privire la anumite norme constituţionale şi nu o Constituţie după modelul naţional. Aceeaşi 

atitudine au avut şi reprezentanţii altor state participante, în mod deosebit cei ai Marii Britanii. 

În iunie 2003, Valery Giscard d’Estaing, a predat Consiliului European, întrunit la Porto Carras, 

Proiectul de Tratat Constituţional. Cu acest prilej el a declarat că „predă proiectul Constituţiei Statelor 

Unite ale Europei, ca putere rivală a Statelor Unite ale Americii”.[6] În acel moment „Statele Unite ale 

Europei”aveau deja, din ianuarie 2002, monedă proprie, prezentată de Romano Prodi, fostul preşedinte al 

Comisiei Europe, ca fiind un important „pas politic”. Englezii, însă, precum şi alte state europene n-au 

vrut să facă acest „pas politic”. Margaret Thatcher declarase în acel moment că „cine nu are controlul 

asupra monedei proprii, nu are nici controlul asupra propriei identităţi”.  

Tratatul Constituţional, semnat de şefii de stat şi de guvern din cele 25 de state membre ale 

Uniunii Europene a fost supus unei proceduri de ratificare. Potrivit Tratatului de la Maastricht, el trebuia 

ratificat în fiecare stat membru, deci în unanimitate, pentru a putea intra în vigoare. La timpul respectiv, 

procedura de ratificare nu era aceeaşi peste tot, multe state menţinându-şi ca procedură referendumul. 

Interesant de observat este faptul că ratificarea a decurs fără probleme în statele unde procedura era 

parlamentară, dar s-a împotmolit acolo unde s-a recurs la referendum. În 2005, locuitorii Franţei şi 

Olandei au respins în masă Constituţia Europeană. În Marea Britanie trebuia să se organizeze un astfel de 

referendum în primăvară lui 2006, dar pentru a nu se mai înregistra un eşec similar, s-a renunţat şi s-a 

recurs la procedura parlamentară. La fel s-a procedat şi în celelalte state.  

Acest test demonstrează că popoarele Europei încep să realizeze că proiectul unităţii lor s-a 

modificat mult faţă de cel iniţial şi în prezent la Bruxelles se întăreşte tot mai mult o autoritate ce se 

îndepărtează, pe zi ce trece, de interesele şi voinţa lor. Cele două referendumuri mai arată că europenii au 

descoperit deja că şi-au pierdut treptat libertatea şi dreptul propriilor state de a se guverna singure şi 

tânjesc după sistemul în care au trăit şi de care au fost deposedaţi fără ştirea lor. Şi astăzi, în analizele ce 

se fac cu privire la viitorul Uniunii Europene este evocată opinia preşedintelui Cehiei, Vaclav Klaus, care, 

în 2004, după adoptarea Tratatului Constituţional, îşi exprima temerea că ţara sa va înceta să mai existe ca 

entitate independentă şi suverană în momentul în care va intra în UE şi că s-ar cere să se facă tot posibilul 

pentru ca existenţa lor, ca individualitate, de peste o mie de ani să nu se năruie şi să se piardă.[7] 

 

III. IMPUNEREA TRATATULUI DE LA LISABONA 

 

Prin cele două referendumuri, francezii şi olandezii le-au atras atenţia liderilor europeni că ceea 

ce vor ei să construiască trebuie să aibă şi acceptul popoarelor continentului şi că ar fi fost mai bine ca 

înainte de a se trece la elaborarea proiectului, care nu s-a făcut fără cheltuieli, să se evalueze opinia 



publică europeană. Ar fi trebuit ca birocraţia nealeasă de la Bruxelles[8] să ţină seama de punctul de 

vedere al lui Jean-Jacques Rousseau care spunea că „aşa cum arhitectul, înainte de a ridica un mare 

edificiu, observă şi sondează terenul, pentru a-şi da seama dacă-i în stare să-i susţină greutatea, tot aşa şi 

legislatorul înţelept nu începe prin a redacta legi bune în sine, ci mai întâi cercetează dacă poporul căruia 

îi sunt destinate este în stare să le suporte”.[9]  

În studiile de referinţă publicate după cele două referendumuri s-a reamintit că o Constituţie este 

actul normativ fundamental al unui stat şi că adoptarea unei Constituţii pentru o uniune de state ar 

semnifica topirea identităţii statelor naţionale într-un suprastat, iar personalitatea naţiunilor componente ar 

fi pusă în umbră şi, cu timpul, ar fi înlocuită cu o „personalitate europeană”. Au revenit în atenţia 

popoarelor continentului întrebări ca: ce fel de Europă Unită construim? O Europă a cooperării naţiunilor 

sau o Europă a subordonării celor cu o putere economică şi militară mai redusă de către cei mai puternici? 

O Europă de tip federal sau o confederaţie europeană, în care statele membre să nu-şi piardă dreptul de a 

decide asupra destinelor proprii? 

Disputa politico-diplomatică cu privire la construcţia europeană s-a dovedit mai accentuată nu 

între lideri, ce se pretind a fi o „elită”, ci între ei şi cetăţeni, aceştia pronunţându-se din ce în ce mai 

hotărât pentru conservarea identităţii lor naţionale într-o Europă unită, lucru pe care „elita”, după cum se 

observă, nu-l agreează. Dacă ea continuă să decidă în numele celor 500 de milioane de cetăţeni ai 

Europei, dar ignorând voinţa acestora, înseamnă că scopul lor nu coincide cu interesele şi speranţele pe 

care popoarele şi le pun în această uniune.   

După doi ani de aşteptări, liderii Uniunii s-au întrunit în Consiliul European, ce şi-a desfăşurat 

lucrările la Bruxelles, în zilele de 21 - 22 iunie 2007, fixându-şi ca obiectiv să depăşească obstacolul creat 

prin respingerea Tratatului Constituţional. Au luat în discuţie Declaraţia de la Berlin, din martie 2007, cu 

prilejul aniversării a 50 de ani de la adoptarea Tratatului de la Roma, în care s-a menţionat, desigur 

formal, că „nu se pot promova decizii contrare curentului popular”.[10] Prin urmare au decis să renunţe la 

titulatura de Constituţie precum şi la toate simbolurile ce induc ideea de federaţie, cum ar fi drapel, imn, 

zi simbolică etc., şi să elaboreze un nou Tratat de reformă, urmând ca acesta să fie finalizat la Lisabona în 

octombrie 2007.  

În varianta Bruxelles - iunie 2007, acest tratat ţinea seama de obiecţiunile francezilor, olandezilor 

şi a altor popoare din Uniune la adresa Tratatului constituţional. Pe lângă renunţarea la denumirea de 

„constituţie”şi simbolurile de stat se mai prevedea ca atribuţiile preşedintelui Consiliului European să fie 

reduse substanţial, iar funcţia de ministru al Afacerilor Externe să fie înlocuită cu cea de Înalt 

Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă şi de Securitate. Au fost acceptate, de 

asemenea, obiecţiunile Marii Britanii cu referire la prioritatea reglementărilor europene, cele ale Olandei 

privind creşterea competenţei parlamentelor naţionale şi recunoaşterea capacităţii acestora de a respinge 

propunerile legislative ale Comisiei Europene care contravin competenţelor naţionale, ale Poloniei privind 

sistemul de vot etc. În privinţa sistemului de vot, s-a convenit ca, în continuare, până în 2014, să se aplice 

regulile din Tratatul de la Nisa, urmând ca după această dată să se introducă sistemul dublei majorităţi 

care presupune acordul a 55 la sută din statele membre, reprezentând 65 la sută din populaţia Uniunii. 

Reprezentanţii Marii Britanii au mai obţinut, în urma negocierilor, dreptul de a decide ce probleme de 

justiţie şi afaceri interne vor fi cedate pentru a fi coordonate de organismele UE. S-a considerat, la timpul 

respectiv, că toate aceste revizuiri ar fi reuşit să depăşească punctele controversate din Tratatul 

Constituţional şi s-ar fi calmat tensiunile existente cu privire la pierderea identităţii naţionale, în mod 

deosebit de către ţările mai mici.  



La Lisabona însă, în 18-19 octombrie 2007, soluţiile stabilite la Bruxelles au fost anulate, 

revenindu-se la prevederile Tratatului Constituţional, respins de francezi şi olandezi. Printr-o diversiune, 

numită de unii analişti „inginerie juridică”[11] sau „revoluţie birocratică ascunsă”[12], Tratatul de 

reformă a devenit o nouă formă a Tratatului Constituţional. Astfel, prin 64 de declaraţii anexă soluţiile 

negociate la Bruxelles, care au avut ca efect deblocarea situaţiei şi continuarea procesului de reformă, au 

fost, practic, anulate. Deci, evitând consultarea şi informarea democratică, adică procesul democraţiei 

însuşi, „elita”europeană, continuă să transforme Europa după cum crede ea de cuviinţă şi, printr-o 

propagandă mincinoasă, încearcă să ne convingă că acest lucru îl face pentru binele cetăţenilor europeni.  

Renunţarea la Tratatul Constituţional a fost, deci, o chestiune pur formală sau, mai bine zis, o 

problemă de tactică pentru a manipula opinia publică precum şi pe acei lideri care încă se mai menţin pe o 

poziţie rezervată. Proiectul unităţii politice continuă, esenţa acestuia însemnând, de fapt, transferul 

atributelor de suveranitate naţională către angrenajul instituţional al Uniunii Europene. Pentru că niciun 

popor nu este dispus să renunţe la independenţă, „elita europeană”îşi deghizează acţiunile în camuflaj 

democratic. Discursul politic şi chiar preambulul deciziilor şi actelor ce se adoptă de către diversele 

organisme europene abundă în mod demagogic în formule şi concepte democratice, insistând că tot ce se 

întreprinde se face în numele şi interesul cetăţenilor.  

„Uniunea – se arată în tratatul de la Lisabona – se întemeiază pe valorile respectării demnităţii 

umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, 

inclusiv a dreptului persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre 

într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între 

femei şi bărbaţi”.[13] Dar pentru faptul că, în concepţia liderilor europeni, popoarele şi cetăţenii, încă 

păstrători ai identităţii naţionale, n-ar recepta aceste valori, nici chiar pe cele ce ţin de democraţie şi statul 

de drept, „elita”europeană a găsit de cuviinţă că „spre binele europenilor”aceştia n-ar mai trebui 

consultaţi.  

Aceasta au înţeles liderii europeni din respingerea Tratatului Constituţional în urma celor două 

referendumuri, adică faptul că ei vor să construiască o Europă pe care oamenii de rând, ca „beneficieri”n-

o înţeleg şi, din ignoranţă, le resping proiectul. Chiar în seara zilei în care s-a anunţat respingerea de către 

francezi a tratatului, Adrian Severin, deputat în Parlamentul României, la timpul respectiv, şi fost ministru 

de externe, a afirmat că „problemele construcţiei europene trebuie să rămână în competenţa elitelor şi nu a 

maselor, care nu înţeleg prea bine cursul evenimentelor.” [14] Realitatea este că oamenii sesizează foarte 

bine că proiectul unei Europe unite, pe care această „elită”insistă să-l realizeze, nu-i vizează pe ei, nu de 

grija lor se „sacrifică”„tehnocraţii”europeni. Când vom afla ce costuri suportă europenii pentru 

întreţinerea acestei „elite” şi opulenţa în care s-a obişnuit ea să trăiască ni se va lămuri scopul pentru care 

sunt sacrificate popoarele bătrânului continent.  

Deci, pentru a duce mai departe acest proiect, fără a se mai confrunta cu rezistenţa maselor, liderii 

europeni au înţeles că trebuie să se renunţe la referendum. Aşa s-a şi întâmplat. Tratatul de la Lisabona, 

preluând în mare parte conţinutul Tratatului Constituţional, a fost ratificat prin procedură parlamentară în 

toate statele din Uniune, cu excepţia Irlandei, care şi-a menţinut referendumul. Însă faptul că aici, la prima 

consultare, votul a fost negativ arată care este adevărata opţiune a europenilor. Asistăm deci la instaurarea 

unei „democraţii a elitelor”, cum se exprima fostul preşedinte al Poloniei, Lech Kaczynski, criticând 

opţiunea unor lideri vremelnici ai Uniunii de a ignora votul popular în probleme de mare importanţă 

privind soarta popoarelor Europei. „Secolul 21 – se întreba fostul preşedinte polonez – implică oare 

înlocuirea democraţiei clasice cu democraţia elitelor şi trecerea de la o construcţie europeană democratică 

la o construcţie europeană aristocratică, în interiorul căreia unii decid, iar alţii se supun?” [15]  



 

IV. REFERENDUMUL IRLANDEZ – UN NOU TEST AL OPOZIŢIEI POPOARELOR  

EUROPENE FAŢĂ DE RISCUL PIERDERII IDENTITĂŢII LOR NAŢIONALE  

 

Pentru că liderii europeni şi-au propus, nu să consulte popoarele din Uniune cu privire la viitorul 

Europei şi să le respecte voinţa, ci să le impună propriul lor plan, gândit din perspectiva interesului lor 

exclusiv sau al celor sub puterea cărora se află, acţiunile lor se îndepărtează tot mai mult de esenţa 

democraţiei, de care se folosesc doar pentru a-şi deghiza mai bine planurile. „Nimic nu este mai 

primejdios decât amestecul intereselor private în treburile publice...”[16] spunea marele gânditor francez 

Jean Jacques Rousseau şi se pare că tocmai acest factor subminează şi în prezent un proiect care părea 

generos şi plin de speranţe pentru popoarele Europei. 

Dacă noile prevederi ale Tratatului de reformă, negociate în iunie 2007 la Bruxelles, n-ar fi fost 

acceptate doar pentru a se da impresia că valorile democraţiei sunt respectate şi că instituţiile europene 

acţionează în conformitate cu voinţa europenilor, precum şi spre binele lor, n-ar mai fi fost necesar să se 

impună statelor membre să renunţe la procedura de ratificare a tratatelor prin referendum. Parlamentele, 

după cum s-a arătat mai sus, sunt mai docile şi, într-un fel sau altul, şi membrii lor, având în vedere 

privilegiile de care dispun, nu mai sunt atât de ataşaţi de cetăţeni, pe care de alt fel, după alegeri, nici nu-i 

mai reprezintă, aşa cum statuează şi Constituţia României (art. 69). Pentru că planul „elitei”europene a 

fost să nu modifice esenţa Tratatului Constituţional ci doar să-i dea o aparenţă de schimbare, ei s-au şi 

asigurat, prin obligarea liderilor naţionali să adopte procedura parlamentară de ratificare, împotriva unor 

eventuale respingeri. 

Singura ţară în care s-a mai menţinut referendumul ca procedură de ratificare a fost Irlanda. La 

data de 12 iunie 2008, irlandezii au respins Tratatul de la Lisabona cu un procent de 53,45%. Acest eşec, 

deşi s-a înregistrat într-o ţară cu o populaţie reprezentând mai puţin de 1% din întreaga populaţie a 

Europei, totuşi, pentru faptul că a blocat din nou proiectul european dorit de „elită”, a generat numeroase 

comentarii, mai mult sau mai puţin elaborate. Din evaluarea acestora se desprind câteva cauze de fond 

care i-ar fi determinat pe irlandezi să voteze împotriva tratatului.  

În primul rând, asupra lor s-a exercitat o presiune exagerată, insistându-se pe varianta votului 

pozitiv. Nu s-au organizat dezbateri alternative, pentru a permite o corectă informare a publicului atât 

asupra avantajelor cât şi a dezavantajelor respingerii tratatului. Mai mult decât atât, şeful diplomaţiei 

franceze, încercând să-i determine pe irlandezi să voteze în favoarea tratatului, n-a făcut decât să-i 

enerveze, când la 9 iunie, cu trei zile înainte de vot, le-a spus c-ar fi profitat mai mult decât alţii de 

sprijinul Europei şi dacă vor vota împotriva tratatului vor fi primele victime. Acest fapt i-ar fi iritat pe 

irlandezi cărora, conform The Irish Times, „nu le place să li se spună ce să facă”.[17]  

În al doilea rând, fermierii irlandezi, beneficiari ai unor subvenţii acordate de guvern prin Politica 

Agricolă Comună a Uniunii Europene, au simţit că le-ar putea pierde în condiţiile în care se insistă pe o 

politică neprotecţionistă în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, al cărui promotor este tocmai 

comisarul european pentru probleme de comerţ.  

În al treilea rând, irlandezii s-au temut c-ar putea pierde statutul de neutralitate. Prin Tratatul de la 

Lisabona s-a stabilit ca Uniunea să desfăşoare o politică externă şi de securitate comună, ori acest fapt 

contravine politicii lor tradiţionale de neutralitate.  

În al patrulea rând, Irlanda a stimulat dezvoltarea economică şi printr-un regim de fiscalitate mai 

relaxat pentru companii. Cunoscându-se că Franţa insistă ca impozitelor plătite de companii să li se aplice 



un regim unitar la nivel european, irlandezii şi-au dat seama că, acceptând tratatul, pierd una dintre cele 

mai importante pârghii de creştere economică. 

În al cincilea rând, irlandezii, practicanţi prin tradiţie ai religiei catolice, nu sunt de acord cu 

liberalizarea avortului, susţinut de mai multe state membre ale Uniunii Europene.  

N-au lipsit nici acele puncte de vedere care au justificat votul negativ irlandez şi prin intermediul 

unor posibile influenţe americane, ştiindu-se relaţiile strânse existente cu comunitatea irlandezo-

americană din Statele Unite ale Americii. Chiar secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Jean-

Pierre Jouyet, a adus în dezbaterile privind referendumul irlandez o posibilă confruntare între interesele 

europene şi cele americane. De asemenea, se mai afirmă că Organizaţia irlandeză „Libertas”, care a dus o 

campanie susţinută împotriva Tratatului de Reformă, ar fi fost susţinută financiar de către o companie 

americană de telecomunicaţii.[18]  

Cercetările ştiinţifice efectuate în ultimii ani demonstrează că forţa economică a Uniunii 

Europene a crescut considerabil, concurând forţa economică a altor puteri ale lumii, cum ar fi economia 

Japoniei şi, mai ales, economia Statelor Unite ale Americii.  

Se pare însă că în acest proces de reformă americanilor le-a atras atenţia mai mult chestiunea 

emancipării militare a Uniunii Europene decât concurenţa economică a acesteia. Lucru pe deplin 

explicabil având în vedere poziţia de lider pe care o deţin SUA în NATO şi faptul că americanii îşi 

promovează din ce în ce mai mult interesele economice pe cale militară. Este deja binecunoscută doctrina 

„războiului preventiv”, pe care Administraţia SUA o promovează de mult timp iar de mai bine de un 

deceniu este chiar şi oficializată. De aceea, fără a ignora factorul economic, credem totuşi că mai mare 

importanţă prezintă pentru americani proiectele militare ale Uniunii Europene, gândindu-se că acestea i-ar 

putea submina poziţia în cadrul NATO, precum şi interesele geo-strategice în spaţiul european. 

În aceste sens este de subliniat că în secţiunea a doua a capitolului intitulat Politica de securitate 

şi apărare comună din Tratatul de Reformă s-a introdus un nou alineat potrivit căruia „Politica de 

securitate şi apărare comună face parte integrantă din politica externă şi de securitate comună. Aceasta 

asigură Uniunii o capacitate operaţională bazată pe mijloace civile şi militare. Uniunea poate recurge la 

acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii, pentru a asigura menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi 

întărirea securităţii internaţionale, în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite”[19] 

Putem fi siguri că influenţa americană asupra irlandezilor n-a lipsit, având în vedere atât relaţiile 

directe existente între cetăţeni cât şi faptul că ceea ce se întâmplă cu Europa nu-i poate lăsa indiferenţi pe 

americani. Confruntarea dintre marile puteri este o constantă a existenţei lor şi mijloacele la care recurg 

pentru a-şi realiza interesele nu sunt întotdeauna cele mai ortodoxe.  

Problema de fond care-i preocupă însă pe irlandezi, dar nu numai pe ei, este strâns legată de 

identitatea naţională, pe care simt că o vor pierde în condiţiile în care angrenajul Uniunii Europene se 

întăreşte şi devine tot mai distant de voinţa şi interesele popoarelor. Pe zi ce trece se adânceşte prăpastia 

dintre birocraţia administrativă şi cetăţeanul european, iar corupţia comunitară devine un fapt uzual.[20]  

Referendumul irlandez, singurul din întreaga Uniune, este unul dintre cele mai puternice 

argumente că proiectul european se construieşte de către o „elită”, o birocraţie tehnocrată, tot mai străină 

de cetăţeni, care îşi asociază în mod formal voinţa popoarelor pentru a-şi legitima acţiunile. Numai că 

popoarele simt că în planurile acestei „elite”destinul lor este pus la grea încercare şi sunt pândite de 

riscuri majore în ceea ce priveşte identitatea culturală, tradiţiile şi valorile ce le definesc. Aceasta este 

cauza împotrivirii, iar dacă s-ar fi consultat prin referendum şi alte popoare rezultatul ar fi fost, de 

asemenea, negativ. Sondajele de opinie realizate în acel moment arată că 53% dintre francezi şi 57% 

dintre olandezi ar fi votat împotriva Tratatului de Reformă.[21]  



În aceste condiţii ne permitem să afirmăm că alternativa democraţiei este dictatura, iar dacă într-o 

problemă atât de importantă cum este suveranitatea cetăţenii nu sunt consultaţi şi voinţa lor nu este luată 

în considerare, puterea, indiferent cum s-ar intitula, se află într-o acută criză de democraţie. Pericolul 

considerăm că este şi mai mare atunci când este vorba de o putere externă, care, acaparând prerogativele 

de suveranitate ale popoarelor, ajunge treptat să nu mai aibă nici o răspundere, să nu se mai confrunte cu 

nici o opoziţie. Iată de ce liderii europeni au insistat ca în problemele ce privesc politica decizională a 

uniunii Europene, să nu se mai recurgă la consultarea cetăţenilor, aceasta fiind prima etapă, pentru că în 

perspectivă s-ar putea să se renunţe şi la rolul pur formal al parlamentelor naţionale. Experienţa Cehiei şi 

Poloniei, care au ratificat cu greu, după multe insistenţe, controversatul tratat, nu cred că-i lasă indiferenţi 

pe liderii europeni şi nu-i face să se gândească şi la o asemenea măsură.  

Aşa după cum rezultă din practica democratică şi fundamentările ştiinţifice şi cum s-a subliniat de 

nenumărate ori în dezbaterile publice care au avut loc după respingerea Tratatului de reformă de către 

irlandezi, referendumul reprezintă opţiunea liberă a cetăţenilor consultaţi cu privire la decizii importante 

pentru ei. Această opţiune nu trebuie să fie alterată prin niciun fel de presiuni politice sau economice şi 

are un caracter definitiv. A repeta un referendum până când opţiunea devine una convenabilă pentru 

iniţiatori nu face altceva decât să-l transforme într-un act politic fals, aservit unor interese care nici într-un 

caz nu-i privesc pe cei care votează.  

Cu toate acestea, pentru liderii europeni, după cum se constată, regulile democraţiei nu sunt 

altceva decât nişte formalităţi pe care le pot adapta în funcţie de interesele lor. Imediat după primul 

referendum, fostul preşedinte al Franţei, Valéry Giscard d’Estaing a cerut ca acesta să fie repetat până 

când tratatul va fi acceptat. S-a apreciat, desigur, de către diverşi analişti că repetarea referendumului este 

o gravă încălcare a principiilor democratice care trebuie să guverneze Uniunea Europeană, însă această 

critică n-a oprit procesul şi nici n-a fost luată-n seamă.  

După intense presiuni exercitate asupra guvernului irlandez, luând chiar forma unor ameninţări, în 

data de 03 octombrie 2009 s-a organizat un nou referendum. De această dată rezultatul a fost mai mult 

decât mulţumitor, 67,13% dintre participanţi au spus „DA”Tratatului de Reformă, deschizând calea 

celorlalte măsuri pe care liderii europeni erau nerăbdători să le realizeze.  

Deci, trecând şi ultimul obstacol, dacă nu chiar singurul, Tratatul de la Lisabona a intrat în 

vigoare şi în baza lui birocraţia europeană instaurează guverne fără legitimitate democratică, justificându-

se că o face spre binele europenilor, însă aceştia constată, pe zi ce trece, că în cadrul acestor proiecte ei 

contează foarte puţin şi uneori aproape deloc. 

 

CONCLUZII 

 

Confruntările europene din ultimii ani aduc mereu în discuţie relaţiile dintre statele membre ale 

Uniunii şi instituţiile acesteia. Se atrage atenţia că dacă aceste relaţii se vor construi pe baza cooperării 

statelor membre, iar instituţiile europene vor respecta cu rigoarea necesară principiul subsidiarităţii, noua 

construcţie va fi trainică.[22] În schimb, dacă se continuă cu subordonarea statelor membre şi a 

popoarelor faţă de angrenajul birocratic de la Bruxelles, ajungându-se chiar să li se impune o nouă 

geografie, proiectul acestei construcţii va eşua ca şi în cazul încercărilor anterioare.[23] Se pune firesc 

întrebarea dacă cei care merg pe această linie ştiu de celelalte proiecte de uniune europeană şi dacă n-ar fi 

cumva necesar ca fiecare popor să-i desemneze pe acei funcţionari care se pricep şi au şi o cultură solidă 

în domeniu. Desigur problema se pune în varianta în care popoarele ar avea vreun rol din acest punct de 



vedere. De aceea „To be or not to be Eurozone ?”se rosteşte, tot mai des, în ultimul timp, la dezbaterile pe 

tema integrării europene. 
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