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Abstract: Uniunea Europeană a parcurs un îndelungat proces de integrare, înfăţişându-se astăzi ca o 

construcţie internaţională atipică. Deşi încă nu se recunoaşte că, în definitiv, este o federaţie, ci că se tinde 

către o federaţie de state-naţiuni, potrivit declaraţiilor recente ale lui Jose Manuel Barroso, totuşi după modul 

cum funcţionează ea de mai multă vreme, n-ar putea fi încadrată în vreo altă tipologie decât federaţia. Însă, din 

perspectivă democratică, se pune problema dacă o asemenea construcţie este ratificată de popoarele Europei şi 

dacă voinţa lor este luată în seamă de aparatului birocratic de la Bruxelles, a cărui legitimitate este, din păcate, 

trecut cu vederea. În acelaşi timp ne putem întreba pe ce se întemeiază puterea acestui aparat şi cine l-a 

mandatat să decidă în problemele de guvernare ale tuturor statelor ce compun Uniunea Europeană. 

Dând la o parte clişeele stereotip referitoare la principiile şi regulile democratice de gestionare a 

afacerilor publice, vom constata că angrenajul birocratic european funcţionează independent de voinţa 

popoarelor şi, de cele mai multe ori, chiar împotriva intereselor acestora. Mai grav decât atât ni se pare faptul 

că, în etapa în care s-a ajuns, popoarele nici nu se mai pot opune deciziilor pe care le adoptă acest sistem. 

 
Cuvinte cheie: democraţie, stat de drept, federaţie, popor, naţiune, putere publică, legitimitate, 

ratificare, suveranitate, independenţă, autonomie.    

 
 

I. Procesul subtil al integrării politice 

 

Într-un stat organizat pe principii şi reguli democratice sursa puterii o reprezintă voinţa liber 

exprimată a cetăţenilor, a poporului cu alte cuvinte. Fără a intra în detalii, tot ce întreprinde puterea, 

toate actele şi deciziile sale trebuie să fie mandatate sau ratificate de popor. Aceasta este măsura cea 

mai exactă a democraţiei. De fapt, aşa cum se constată, exponenţii puterii îşi şi justifică acţiunile ca 

fiind întreprinse în numele şi spre binele poporului. Chiar dacă în realitate lucrurile nu stau chiar aşa 

şi, nu de puţine ori, se invocă în mod fals şi ipocrit binele public, totuşi cei care deţin puterea provin 

dintr-un proces electoral, desigur discutabil şi acesta din punct de vedere al corectitudinii, dar, cel 

puţin formal, ei sunt mandataţi, prin vot popular, să guverneze statul. 

Pentru că şi organismul instituţional al Uniunii Europene pretinde că funcţionează după reguli 

democratice şi având în vedere că deciziile sale sunt obligatorii pentru statele membre, obligativitate 

întărită prin sancţiuni uneori deosebit de aspre, se naşte firesc întrebarea în legătură cu legitimitatea 

acestei puteri sau, cu alte cuvinte, pe ce se întemeiază dreptul acestor instituţii de a emite acte de 

autoritate pentru cetăţenii şi popoarele Europei.  

Constatăm, în prezent, că la nivelul Uniunii Europene s-a constituit, treptat, o putere autocrată 

suprastatală, care emite pretenţia de a guverna aproape întregul continent şi, deşi se declară a fi 

democrată, ea nu are nici măcar legitimitatea unei puteri statale derivată din alegeri fraudate. Procesul 

de constituire a acestei puteri a început cu mai bine de 60 de ani  în urmă, mai bine zis la sfârşitul celui 

de-al doilea război mondial şi a evoluat într-o manieră subtilă. Popoarele Europei sesizează de abia 

acum că li s-a diminuat substanţial statalitatea, dar acest fapt nu s-a produs spontan, ci cu fiecare pas 

spre integrare, legitimat de ele de cele mai multe ori în necunoştinţă de cauză. Atributele naţionale de 

suveranitate sunt acum absorbite în mare măsură de către structurile guvernamentale ale unei Europe 

unite, adică de o putere europeană suprastatală.  

Dar pentru a identifica sursa acestei puteri autocrate şi a înţelege cum de popoarele Europei, 

confruntate în decursul unei istorii zbuciumate cu nenumărate tipuri de dominaţie imperială, au ajuns 

să cedeze ceea ce aveau ele mai scump şi anume suveranitatea şi odată cu ea şi libertatea naţională, 
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credem că este necesară o scurtă privire asupra manierei în care s-a procedat pentru a se constitui 

aceste structuri de putere continentală.  

Până în prezent procesul integrării europene a parcurs un traseu relativ uşor Politica faptului 

împlinit şi a ratificării formale a diferitelor acte ale procesului de integrare s-au dovedit a fi pentru 

liderii europeni sarcini nu prea dificile. Popoarele europene fiind sensibile la oferta de pace, libertate, 

linişte şi prosperitate cu care au fost ademenite, atât după al doilea război mondial cât şi după căderea 

cortinei de fier, n-au opus, până în prezent, nici o rezistenţă notabilă la proiectul de integrare. Printr-o 

intensă propagandă care a ţintit cu dibăcie orizontul lor de aşteptare, ele au fost puse în situaţia de a 

ratifica, fără rezerve, măsurile ce s-au întreprins în direcţia unităţii europene. S-a putut întâmpla acesta 

pentru că integrarea, cel puţin în varianta oficială, n-a vizat decât domeniul economic şi bineînţeles că 

ar fi fost absurd ca europenii să se opună unui proces care să le facă viaţa mai bună.  

Multă vreme însă nu s-a înţeles că fără aportul politicului  procesul integrării economice n-ar 

fi fost posibil. Este lesne de înţeles că dacă politicul s-ar fi opus, Uniunea Europeană ar fi fost un 

proiect ratat. Dar într-o manieră mascată politicul s-a dovedit a fi factorul cel mai activ al integrării, iar 

acum când Europa are o structură instituţională unitară şi destul de autoritară asupra statelor şi deci nu 

mai există riscul vreunei opoziţii serioase, el îşi etalează în mod ostentativ prezenţa, revendicând 

necesitatea unei integrări politice.  De fapt, ceea ce se doreşte este legitimarea şi recunoaşterea oficială 

că unitatea Europei nu se rezumă doar la domeniul economic, iar ca procesul să poată continua cel 

puţin ca o soluţie pentru depăşirea sincopelor provocate de criză, ar fi necesară accentuarea integrării 

politice, adică transferul către structurile de putere bruxelleze şi a ultimelor atribute de suveranitate pe 

care statele le mai deţin. Ceea ce se intuia până acum în anumite cercuri de analize şi discuţii despre 

integrarea politică, dobândeşte, pe zi ce trece, tot mai multă autoritate prin vocea unor lideri marcanţi 

ai Uniunii Europene. Astfel, preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, insistă tot mai 

mult în ultimul timp pe ideea creării în Europa a unei federaţii de state-naţiuni. În acest scop, el s-a 

angajat să prezinte o „schiţă” a acestei noi arhitecturi instituţionale înaintea următoarelor alegeri 

europene din 2014. 

Surprinde totuşi faptul că Uniunea Europeană este organizată şi funcţionează în multe privinţe 

ca o federaţie de state. Deci, proiectul de care vorbeşte Barroso este în desfăşurare, el nu face altceva 

decât încearcă să-l legitimeze formal. Rezultă aceasta şi din declaraţia preşedintelui ceh Vaclav Klaus 

care respinge categoric un asemenea proiect, anticipând că în această federaţie ţara sa ar ajunge o 

provincie lipsită de importanţă. „Singurul lucru care îmi place în această propunere – afirmă 

preşedintele ceh -  este că actualii protagonişti ai aprofundării integrării europene au recunoscut pentru 

prima dată cu voce tare obiectivele lor reale.”  

Un susţinător înfocat al acestui proiect se dovedeşte a fi, în schimb, preşedintele României, 

fără însă ca activismul său să aducă vreun beneficiu ţării sale. Din contra, România este tratată în 

continuare din perspectiva intereselor cercurilor financiare externe, iar când se pune problema vreunui 

sprijin european pentru ţară ne întâmpină un refuz categoric şi, de cele mai multe ori, nici nu se invocă 

vreun motiv anume. Dar nu aceeaşi atitudine manifestă liderii europeni atunci când este vorba de 

preşedintele ţării, pe care-l apără necondiţionat, pentru că, aşa cum s-a arătat, le susţine politica de 

integrare. Dovada cea mai evidentă au produs-o pe timpul procedurii de suspendare, când lideri 

importanţi ai Uniunii Europene, aşa cum este preşedintele Comisiei, s-au alarmat, calificând acel act 

politic ca fiind, nici mai mult nici mai puţin, decât o lovitură de stat. 

Dar ce legitimitate au aceşti lideri pentru a decide ce trebuie să facă şi ce nu statele şi 

popoarele Europei? Treptat, puterea suverană a statele s-a transferat către organismele europene, fără 

să existe pentru aceasta vreun consimţământ din partea deţinătorilor de drept ai acestei puteri, 

respectiv popoarele.  

Din păcate, a trebuit ca europenii să resimtă efectele dramatice ale crizei pentru a constata că 

sunt guvernaţi de o putere ilegitimă care adoptă măsuri într-o manieră discreţionară. Abia acum când 

măsurile de austeritate le suporte doar unii dintre europeni apar şi semnele de întrebare cu privire la 

această putere autocrată şi bineînţeles cu privire la viitorul Uniunii Europene. „To be or not to be 

Eurozone ?” se rosteşte, tot mai des, în ultimul timp, la dezbaterile pe tema integrării europene.[1] În 

decursul timpului însă artizanii construcţiei europene şi ai globalizării, ne-au transmis anumite 

semnale în legătură cu proiectul lor, desigur la timpul respectiv poate de neînţeles. Dar astăzi când 

procesul este destul de avansat şi îi simţim din plin efectele, declaraţiile publice ale unor astfel de 

lideri, făcute cu mulţi ani în urmă, ne şochează prin limpezimea lor. 



Astfel Zbigniew Brzezinski, fondator al Comisiei trilaterale şi fost consilier al preşedintelui 

SUA, referindu-se la regionalizare, spunea că aceasta este  calea spre „convergenţa gradată a Estului şi 

Vestului către un Guvern unic Mondial...Suveranitatea Naţională nu mai este un concept viabil.” Dacă 

avem în vedere cât de mult se insistă şi la noi pe tema regionalizării, putem crede, fără teama de a 

greşi, că guvernul României este pe deplin angajat în realizarea acestui proiect şi urmează întocmai 

instrucţiunile unor asemenea structuri, misterioase încă pentru multă lume. Se poate însă constata, cu 

multă uşurinţă, că regionalizarea este calea dezmembrării statelor naţiune şi Brzezinski a intuit-o 

destul de bine încă acum 15 ani.   

Împotriva instaurării unui guvern mondial, un alt partizan al acestui proiect vedea că există 

două puternice forţe, respectiv religia şi patriotismul. Prin urmare, ele trebuiesc înlăturate pentru că, 

potrivit acestei opinii, omenirea ar evolua către o „societate ştiinţifică”, care nu poate fi stabilă decât 

sub conducerea unui guvern mondial. „Suntem într-un proces de transformare globală – mai constata 

şi David Rockefeller nu cu mult timp în urmă – Mai avem nevoie doar de o criză majoră necesară şi 

toate naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială”. Şi George Soros ne avertiza, în 1995, „că urmează 

o perioadă de puternică dezordine în lume” care v-a fi rezolvată prin instaurarea unei noi ordini 

mondiale. Iar în 2009, mulţumit că „acţiunile” sale şi ale elitei financiare din care face parte au avut 

succes, desigur pentru ei, declara că „actuala criză este punctul culminant al muncii mele de o 

viaţă...am parte de o criză foarte bună (excelentă)”.  

Planuri diabolice cu privire la viitorul omenirii s-au mai făcut în decursul timpului, ele eşuând, 

de fiecare dată, cu consecinţe dramatice pentru fiinţa umană. Ca şi în celelalte experienţe nefaste, 

aceste planuri sunt consecinţa nemijlocită a acumulării de către unii semeni de-ai noştri de prea multă 

avere şi putere, proces care se conjugă, nefiresc de straniu, cu nepăsarea maselor, deşi semnalele de 

avertizare sunt din ce în ce mai incisive şi mai argumentate. 

 

 

II. Condiţia juridică a funcţionarului european 

 

Se poate vorbi acum că Uniunea Europeană este guvernată de o putere care tinde să devină, pe 

zi ce trece, tot mai despotică? Pare destul de straniu să calificăm în aceşti termeni o administraţie care 

pretinde că acţionează în numele şi interesele popoarelor europene, legitimându-se, în acelaşi timp, ca 

fiind şi expresia voinţei acestora. Dând însă la o parte clişeele stereotip referitoare la principiile şi 

regulile democratice de gestionare a afacerilor publice, vom constata că angrenajul birocratic european 

funcţionează independent de voinţa popoarelor şi, de cele mai multe ori, chiar împotriva intereselor 

acestora. Mai grav decât atât ni se pare faptul că, în etapa în care s-a ajuns, popoarele nici nu se mai 

pot opune deciziilor pe care le adoptă acest sistem. În faţa acestei stranii realităţi, se ridică un mare 

semn de întrebare, deocamdată, până când mai putem uza de acest drept, respectiv, de a pune întrebări 

şi a ne explica anumite lucruri. Deci, ca europeni, ce am trăit experienţa unui regim discreţionar şi, 

poate datorită şi acestui fapt, preţuim mai mult decât alţii valorile democraţiei, ne încearcă o mare 

curiozitate şi anume care este sursa acestei puteri şi cum de reuşeşte ea să se impună europenilor, 

indiferent dacă deciziile pe care le adoptă le sunt sau nu favorabile acestora.  

Un prim factor de autoritate al acestui sistem credem c-ar putea fi statutul funcţionarului 

public european, caracterizat, mai presus de orice, printr-o „independenţă” absolută. Nu pregătirea, nu 

priceperea, nu talentul, nu integritatea morală sunt prioritare la investirea într-o funcţie în angrenajul 

birocratic european, ci independenţa faţă de origine. Indiferent de ce instituţie este vorba, toţi cei care 

sunt în „solda” uniunii sunt independenţi de statele şi popoarele din rândul cărora provin. Fie că este 

numit sau chiar ales, odată investit într-o asemenea funcţie, persoana respectivă nu mai are nici o 

legătură oficială, nici măcar cu cei care l-au votat, dacă, să zicem, este vorba de un europarlamentar. 

Orice funcţionar european reprezintă interesele Uniunii şi nu este răspunzător faţă de statul care l-a 

desemnat şi poporul din rândul căruia provine.  

Ni s-a justificat, pe diferite căi, că acest statut de independenţă îl protejează pe funcţionarul 

european de orice influenţă naţională care ar putea periclita interesele Uniunii. Ideea înlăturării 

diferenţelor naţionale pentru a se putea întări unitatea europeană a inspirat, pe undeva, şi acest statut 

de independenţă. În această situaţie răspunderea se transferă de la nivel naţional la cel european. Deci, 

funcţionarul european nu mai răspunde în faţa propriului popor, deşi şi această răspundere este destul 

de diluată,  ci faţă de cetăţenii Europei, în totalitatea lor, adică în faţa celor peste 500 de milioane de 



oameni cât numără în prezent populaţia Uniunii Europene. Oricine poate să-şi dea seama de 

absurditatea acestei răspunderi şi că o asemenea instituţie, respectiv a răspunderii, nu se poate 

concretiza, practic, în nimic. Atâta timp cât în gestionarea afacerilor publice nu este concretizată 

răspunderea celor investiţi cu atribute de autoritate faţă de beneficiarii deciziilor lor, statul de drept 

devine o formulă abstractă şi democraţia un concept lipsit de conţinut. Concomitent cu subminarea, 

până la dispariţie, a răspunderii faţă de cetăţeni, s-a întărit, în schimb, răspunderea faţă de sistem. Aşa 

s-a ajuns ca independenţa funcţionarului public european, justificată până într-un anumit punct, să se 

constituie într-o importantă sursă de putere birocratică.    

În aceeaşi idee se pronunţă şi profesorul Vernon Bogdanor de la universitatea Oxford, care 

afirmă despre Uniunea Europeană că este „o entitate care nu e responsabilă în faţa nimănui”[2]. Astfel, 

ea „dă naştere celui mai periculos dintre divorţuri – cel dintre clasa politică şi popor”[3]. Desigur, nu 

este o noutate pentru români. Ei sunt obişnuiţi cu comportamentul iresponsabil şi distant al clasei 

politice, cu ignoranţa şi aroganţa cu care sunt trataţi de cei aleşi, chiar din prima zi de mandat, dar, în 

cazul lor, peste starea de dezamăgire internă se suprapune acum decepţia provocată de birocraţia 

europeană, din partea căreia se aştepta la mai mult respect şi responsabilitate atunci când în urmă cu 

peste 5 ani, cu voia sau fără voia poporului, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. 

Atunci, românii sperau că acest nou statut va constrânge clasa politică internă la responsabilitate şi 

corectitudine, pentru ca acum să constate, cu dezamăgire, că birocraţia europeană poate fi şi mai 

coruptă şi chiar mai despotică decât cea internă.  

Citându-l pe profesorul John Gillingham[4], Mircea Platon[5] îndrăzneşte să afirme că 

„Uniunea Europeană este de fapt captiva unei birocraţii corupte, iresponsabilă politic şi fiscal, închisă 

şi răzbunătoare cu cei care îndrăznesc să atragă atenţia asupra neajunsurilor ei. Rupţi de ţările din care 

au venit, dând socoteală doar şefilor direcţi, care îşi conduc departamentele ca pe nişte domenii 

feudale, izolaţi unii de alţii şi mediocri, funcţionarii comunitari constituie o castă care are privilegiile 

unei elite fără a avea şi talentele şi obligaţiile ei”[6]. 

Răspunderea şi dependenţa faţă de sistem este întărită, mai ales, printr-o serie întreagă de  

privilegii cu totul speciale de care se bucură angajaţii Uniunii Europene. Astfel, ei câştigă până la 300 

000 de euro pe an, beneficiind, în acelaşi timp, de diverse indemnizaţii şi sporuri care le suplimentează 

consistent standardul de viaţă. Astfel, un spor de 16% este acordat pentru că trăiesc în străinătate, 200 

de euro plus 2% pe lună din salariul de bază se acordă pentru chirie, un bonus de 5 000 de euro pentru 

a deveni părinte, 8 000 de euro pentru fiecare copil până la vârsta de 25 de ani pentru a acoperi 

cheltuielile necesitate de învăţământ, asigurare medicală, pensii până la 70% din salariul de bază etc. 

Orice individ când ajunge să beneficieze de astfel de condiţii nu cred c-ar fi dispus să şi le pericliteze 

în numele a nu ştiu ce principii şi valori democratice. Aşa s-ar putea explica şi o anumită atitudine 

instaurată la Comisia Europeană, numită sugestiv „conspiraţia politeţii”. În virtutea acestei „culturi” 

dacă se mai întâmplă ca cineva să fie onest, încercând să-şi facă datoria, mai întâi i se atrage subtil 

atenţia şi dacă nu se poate „corecta” se poate trezi concediat. Pentru îndrăzneala de a încerca să dea de 

urma banilor dispăruţi din conturile europene sau de a aplica regulile disciplinei fiscale mulţi revizori 

şi investigatori OLAF au fost înlăturaţi din sistem. Descriind corupţia din sânul birocraţiei europene, 

europarlamentarul Jens-Peter Bonde spunea că: „Nu e vorba de un escroc, de doi, sau de cinci, ci de un 

întreg sistem paralel de finanţare”.[7] 

 

 

III. Componenta represivă a angrenajului birocratic european 

 

Orice putere publică ce tinde spre autoritarism, acţionând doar în beneficiul propriului sistem, 

ignorând voinţa şi interesele cetăţenilor, îşi pune, în mod firesc, problema rezistenţei în faţa reacţiilor 

de împotrivire socială. Această preocupare este sesizată şi din partea organismelor Uniunii Europene. 

Contextul actual este extrem de favorabil constituirii unor forţe operative la nivel european. Întărirea 

unui sistem de securitate european în faţa ameninţărilor şi riscurilor ce pun în pericol pacea şi liniştea 

europenilor devine, tot mai mult, un obiectiv prioritar pe agenda de lucru a liderilor europeni şi, având 

în vedere că evenimente foarte grave se succed la intervale din ce în ce mai scurte de timp, nimeni n-ar 

avea îndrăzneala să se împotrivească unui asemenea proiect. Europenii nu sesizează însă că în timp ce 

se întăresc aceste structuri operative la nivel european, pe diferite căi este subminată capacitatea 



internă de luptă împotriva criminalităţii, având loc, practic, un transfer de competenţe poliţieneşti şi 

judiciare de la nivel naţional către cel european.  

Prin Tratatul de la Maastricht, din 7 februarie 1992, s-a convenit înfiinţarea unui organism 

care să faciliteze cooperarea autorităţilor competente din statele membre pe linia prevenirii şi 

combaterii formelor grave de terorism şi criminalitate internaţională. În baza Tratatului a fost adoptată 

Convenţia privind înfiinţarea Oficiului de Poliţie al Uniunii Europene (Convenţia EUROPOL), care a 

intrat în vigoare la 1 octombrie 1998.[8] Nu este prima formă de cooperare internaţională pentru 

combaterea criminalităţii transfrontaliere şi, având în vedere că acest fenomen se amplifică, ea îşi 

dovedeşte cu prisosinţă utilitatea. Numai că de la data înfiinţării, EUROPOL şi-a depăşit cu mult 

atributul iniţial, respectiv cel de legătură dintre forţele naţionale de poliţie, devenind el însuşi un 

organism poliţienesc cu capacitate operaţională autonomă, situat deasupra autorităţilor interne ale 

fiecărui stat. Astăzi EUROPOL dispune de o organizare de poliţie federală, avându-şi sediul într-o 

clădire fortificată din Haga şi, poate nu întâmplător, aici a funcţionat în timpul războiului unul dintre 

sediile Gestapoului. Efectivele EUROPOL sunt în continuă creştere, condiţiile oferite fiind o atracţie 

irezistibilă pentru mulţi tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi a unor cât mai bune condiţii de 

viaţă. Ei pot interveni liber şi neîngrădit în orice ţară din Uniune Europeană, pot aresta şi extrăda orice 

persoană, indiferent de funcţie şi prevederile legislaţiei interne a fiecărei ţări, iar conform art. 12, 

Capitolul 5 al Protocolului despre privilegii şi imunităţi al Uniunii Europene, sunt apăraţi, printr-o 

imunitate totală, împotriva oricăror acuzaţii legate de actele lor.  

Când, de exemplu, în România, profesia de poliţist are un statut atât de ingrat, lucrătorii fiind 

nevoiţi să acţioneze cu o dotare precară şi în condiţii legale nesigure, suportând umilinţele a tot felul 

de parveniţi, cu nişte salarii situate la limita supravieţuirii, n-ar fi pentru tineri o tentaţie irezistibilă să 

se încadreze în EUROPOL, unde numai salariile sunt cuprinse între 3100 şi 6500 de euro, aşa cum a 

fost lansată o ofertă de recrutare la sfârşitul anului 2011?[9] Cât de simplă este această cale de transfer 

al unor prerogative de suveranitate naţională către o structură cu iz imperial, aşa cum ne-am străduit să 

demonstrăm mai sus? Iar noi românii să credem că proiectul de unitate europeană şi toate reformele ce 

se anunţă cu atâta emfază nu urmăresc altceva decât binele europenilor, adică al nostru al tuturor celor 

500 de milioane de indivizi, cărora ni se construieşte, tot pentru a ne fi mai bine, o nouă identitate, 

pentru că identitatea cu care ne-am născut şi format spiritual ar fi, în concepţia „elitei” europene, una 

depăşită.  

O altă unitate operativă din sistemul de securitate ce se dezvoltă la nivelul structurilor Uniunii 

Europene este Forţa Jandarmeriei Europene (FGE).[10] Ea a fost constituită în baza unui tratat 

semnat de către miniştrii Apărării din Franţa, Olanda, Italia, Spania şi Portugalia. În 2008 a aderat şi 

România. Este încă la început de organizare dar se preconizează să devină o forţă de reacţie rapidă 

care să antreneze până la 2300 de oameni. Potrivit scopului declarat, ea se constituie pentru 

îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a crizelor în zonele sensibile.  Ea va putea desfăşura operaţiuni 

şi sub mandat ONU, NATO şi alte organizaţii internaţionale.  

Treptat se produce şi un transfer de competenţă de jurisdicţie în materie penală pentru că, nu-i 

aşa? EUROPOL-ul şi Forţa Jandarmeriei Europene n-ar putea lucra cu organele de jurisdicţie 

naţionale. Astfel, în 2002 a luat fiinţă Agenţia Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust), căreia i s-

a atribuit un rol de asistenţă în cadrul anchetelor privind criminalitatea transfrontalieră, rol pe deplin 

justificat având în vedere că acest fenomen s-a amplificat odată cu libertatea de mişcare a persoanelor. 

Pe parcurs însă competenţa Agenţiei s-a extins, mai ales după semnarea Tratatului de la Lisabona. 

Franco Frattini, Comisarul pentru Justiţie şi Afaceri Interne, urmăreşte să-i creeze o competenţă 

similară Biroului Federal de Investigaţii (FBI) din SUA. În tratat este prevăzută şi funcţia de Procuror 

General al UE, Eurojust urmând să lucreze în subordinea acestuia. Lucrătorii eurojust vor avea acces 

la bazele de date în materie penală ale statelor membre, la dosarele celor aflaţi în penitenciare sau la 

baza de date cu mostre ADN. Procurorul general al UE va putea să iniţieze şi să conducă anchete pe 

tot cuprinsul UE.[11] După cum se observă şi în acest domeniu asistăm la o sincronizare, destul de 

evidentă, a două procese: în timp ce declinul jurisdicţiei interne se accentuează pe zi ce trece, 

concomitent se întăreşte jurisdicţia europeană.  

 

 

IV. O chestiune controversată în Tratatul de la Lisabona: pedeapsa cu moartea 

 



Lumea civilizată, după cum se ştie, a renunţat la pedeapsa cu moartea. Statele care s-au înscris 

pe calea modernizării au fost nevoite să-şi  revizuiască, democratic şi în deplin consens cu valorile 

creştinismului şi umanismului, sistemele juridice, abolind pedeapsa cu moartea. În toate statele 

membre ale Uniunii Europene pedeapsa cu moartea, în prezent, nu mai este reglementată.  O asemenea 

pedeapsă, iraţională şi din punct de vedere juridic, s-a considerat că aparţine definitiv trecutului şi ea 

n-ar mai putea fi reactivată mai ales în Europa, care se modernizează în respectul valorilor 

democratice  şi ale creştinismului.  

Dar, un grup de jurişti germani, studiind mai atent Tratatul de la Lisabona, au avut surpriza să 

constate că, printr-o tehnică a trimiterilor, des uzitată în materie juridică, dar foarte puţin transparentă, 

pedeapsa cu moartea este legiferată în spaţiul juridic european.[12] Astfel, Tratatul de la Lisabona, 

adoptat ca o soluţie de continuare a proiectului integrării europene, ajuns în impas prin respingerea de 

către francezi şi olandezi a Tratatului Constituţional, include în structura sa şi Carta Uniunii Europene. 

Aceasta stipulează că pedeapsa cu moartea este abolită, dar face o trimitere la o notiţă din josul paginii 

unde scrie cu litere mici: „cu excepţia situaţiei de război, dezordine socială şi insurecţie”. Prin 

ratificarea Tratatului, este întărită şi forţa juridică a Cartei Uniunii Europene şi, deci, în situaţia în care 

se întrunesc condiţiile de excepţie menţionate, pedeapsa cu moartea devine aplicabilă.[13] 

S-ar crede, la o primă examinare, c-ar fi vorba de o eroare. „Tehnocraţii” care au lucrat la 

proiectul tratatului n-au sesizat că, preluând în conţinutul acestuia Carta Uniunii Europene, s-ar putea 

produce şi asemenea consecinţe juridice. Însă fiind vorba de documente atât de importante pentru 

viitorul Uniunii Europene şi soarta popoarelor ei, ne-ar fi greu să acceptăm că pur şi simplu s-a greşit. 

Apoi, faptul că până în prezent niciun punct de vedere oficial n-a fost exprimat faţă de această 

sesizare, deşi ea a fost făcută chiar înainte de definitivarea procesului de ratificare, ne întăreşte 

convingerea că s-a lucrat în deplină cunoştinţă de cauză, dar ascuns, credem, pentru a se evita reacţia 

de împotrivire.  

Prin urmare, o altă explicaţie în afara faptului că s-a acţionat premeditat şi nu din eroare pentru 

a se strecura în tratat această prevedere atât de gravă prin consecinţele sale, nu există. Tehnica 

subterfugiului juridic a funcţionat, cu mici accepţii, şi în acest caz. Practica introducerii „pe furiş” în 

actele normative a unor prevederi ce nu trezesc, la prima vedere, niciun fel de bănuieli asupra 

consecinţelor pe care ele le produc, întâlnită în diferite state, constatăm că este preluată şi de 

„tehnocraţii europeni”. Dacă s-a dorit, într-adevăr, ca în tratat să se reintroducă pedeapsa cu moartea, 

fapt pe care cu greu am putea să-l punem acum la îndoială, apoi altă cale n-a fost cu putinţă, având 

deja în vedere împotrivirea faţă de celelalte dispoziţii ale sale şi dificultăţile de ratificare cu care s-au 

confruntat liderii europeni. Dacă opinia publică ar fi cunoscut faptul că prin noul tratat se reintroduce 

pedeapsa cu moartea, credem că presiunea asupra parlamentelor interne ar fost atât de mare încât nici 

acestea n-ar fi îndrăznit să ratifice tratatul.  

Aşa cum constată juriştii germani, totul a rămas numai la această trimitere, fără niciun fel de 

detaliere care, desigur, s-ar fi impus, dat fiind importanţa acestei prevederi. Astfel, nu sunt stabilite 

infracţiunile care pot atrage pedeapsa supremă, precum şi elementele de jurisdicţie cu totul speciale în 

asemenea situaţie. De asemenea, pentru mai multă claritate juridică, s-ar fi impus definirea cu 

exactitate a situaţiilor de excepţie enumerate în nota de trimitere, respectiv „situaţia de război, 

dezordine socială şi insurecţie.”  

Starea de dezordine socială, de exemplu, presupune, în mod firesc, o anumită intensitate, 

pentru a deveni circumstanţă agravantă care să atragă pedeapsa capitală pentru o faptă care, săvârşită 

în împrejurări normale, ar fi sancţionată mai blând. Deci ne putem întreba: Cine stabileşte că 

dezordinea socială a atins un asemenea grad, încât să suspende prevederea care interzice pedeapsa cu 

moartea? Ce instanţe o vor putea pronunţa şi după ce proceduri? De exemplu, în contextul protestelor 

din Bucureşti de la începutul acestui an, s-au produs, în mod evident, şi acte de dezordine socială. Prin 

urmare, faptele săvârşite în aceste împrejurări şi care încă nu sunt definite ar putea atrage pedeapsa 

capitală?  

De asemenea, „situaţia de război”, în condiţiile actuale, poate să dea naştere la o diversitate de 

interpretări. De exemplu, prin clauza de solidaritate, fiecare naţiune europeană este obligată să 

participe la acţiuni militare atunci când este vorba să lupte împotriva unor „acte de terorism”. Deci, un 

stat angajat în lupta împotriva terorismului se află, practic, în situaţie de război. Dar lupta împotriva 

terorismului, având în vedere specificul acestui fenomen, nu este una vremelnică. Ea presupune o 

activitate continuă, în primul rând, de prevenţie şi contracarare. Prin urmare, un stat se poate afla 



oricând în situaţie de război. Nefiind clarificate aceste lucruri, se poate întâmpla ca instanţa investită 

cu judecarea unei anumite fapte s-o considere, în mod discreţionar, ca fiind săvârşită în situaţie de 

război?  

Deocamdată, aceste întrebări rămân, ca multe altele, fără răspuns şi asupra acestei chestiuni se 

aşterne încet uitarea până într-un moment în care angrenajul birocratic european va deveni atât de 

puternic încât nu va mai avea nevoie să-şi disimuleze acţiunile îndreptate împotriva popoarelor şi 

cetăţenilor. Şi acest fapt ne atrage atenţia că această elită europeană este preocupată să-şi întărească 

regimul coercitiv, având în vedere că acţiunile sale sunt tot mai contestate tocmai de către cei „spre 

binele cărora” se justifică ea că acţionează, desigur în lipsa vreunui mandat acordat de aceştia.  

 

 

V. Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) 

 

Cu toate că popoarele europene manifestă serioase rezerve faţă de ideea unităţii politice a 

Europei, fiind convinse că aceasta va duce la pierderea identităţii lor naţionale, totuşi liderii statelor 

membre şi acea „elită” înrădăcinată în angrenajul instituţional al Uniunii continuă să-i întărească 

acesteia  imaginea de suprastat. Atitudinea de împotrivire a europenilor este ignorată cu încăpăţânare, 

dar se invocă demagogic valorile democratice. 

După cum s-a arătat mai sus, în Tratatul Constituţional se prevăzuse şi funcţia de ministru de 

externe al Uniunii. Respingerea tratatului de către francezi şi olandezi s-a datorat şi acestui fapt, o 

asemenea funcţie fiind specifică un stat şi nu unei organizaţii internaţionale, chiar dacă este vorba de 

una atipică. Prin urmare, în Tratatul de la Lisabona s-a instituit funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii 

Europene pentru Politică Externă şi de Securitate şi nu de ministru. Este o chestiune de tactică folosită 

de birocraţia tehnocrată a Uniunii Europene pentru a-şi continua proiectul integrării politice, încercând 

să evite, pe cât posibil, reacţiile de împotrivire, adică, cu alte cuvinte, să-şi mascheze faţă de opinia 

publică europeană scopul şi interesele urmărite. 

Dar politica externă a Uniunii Europene, care se doreşte a fi una unitară, este preluată, în mare 

parte, de către un organism relativ nou înfiinţat, respectiv în 2007, când s-au pus şi bazele Tratatului 

de la Lisabona. Este vorba de Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR). Din punct de vedere 

juridic acesta se înfăţişează ca o organizaţie neguvernamentală, numai că sarcinile pe care şi le asumă 

nu concordă cu statul său civil. 

Pentru oricine cât de cât informat această titulatură nu este una originală. Se ştie că în 1921 la 

New York s-a constituit Consiliul pentru Relaţii Externe. Având deja o activitate de peste 90 de ani 

putem constata, acum cu mai multă limpezime, dacă scopul real al înfiinţării sale corespunde cu cel 

declarat. Constituit din foşti preşedinţi ai SUA şi secretari de stat, preşedinţi ai celor mai bogate 

corporaţii internaţionale, inclusiv trusturi de presă, consiliul, după cum declară liderii săi, se întruneşte 

pentru discuţii şi analize. Raportându-ne la costurile funcţionării acestui consiliu, să credem că se 

cheltuiesc sume uriaşe de bani doar pentru a facilita nişte dezbateri, iar finanţatorii, orientaţi după cum 

se ştie pe profit, n-ar avea vreun alt interes de pe urma acestor întruniri decât simplul fapt al 

satisfacerii unor curiozităţi privind lumea în care trăim?  

Faptul că multă vreme activitatea consiliului, ca de alt fel şi a altor structuri similare, a fost 

învăluită în mister ne determină să nu-l credem chiar atât de inofensiv, cum se declară. În dezbaterile 

publice, precum şi în discuţiile private referirile la existenţa şi activitatea unor asemenea structuri sunt 

considerate a fi de domeniul conspiraţiei. Până la un punct calificarea este corectă, în sensul că prin 

conspiraţie se înţelege o „uneltire secretă şi ilegală împotriva statului şi a ordinii publice”[14]. Ceea ce 

nu se mai încadrează astăzi în această definiţie este faptul că asemenea acţiuni nu mai sunt chiar atât 

de secrete.  

Consiliul de Relaţii Externe s-a angajat chiar de la înfiinţare să militeze pentru „îndepărtarea 

barierelor economice şi comerciale dintre toate naţiunile” şi „constituirea unei asociaţii generale a 

naţiunilor”. Unul dintre primii conducători ai consiliului îşi propusese, ca direcţie de acţiune pentru 

realizarea acestui scop, „ghidarea opiniei publice americane”. Mai târziu, sesizând că „ghidarea” se 

traduce, de fapt, prin „manipulare” şi-a reconsiderat formularea, înlocuind-o cu „informarea opiniei 

publice americane”.[15]  

Astăzi, însă, având în vedere evenimentele majore petrecute de la înfiinţarea consiliului şi care 

au marcat schimbări importante în evoluţia omenirii, precum şi declaraţiile  din ce în ce mai 



transparente din partea unor membri ai acestuia, suntem în situaţia de a constata, fără niciun fel de 

rezerve, că atât Consiliul de Relaţii Externe cât şi alte organisme asemănătoare, cu care-şi conjugă 

acţiunile, au ca scop suprem să impună la nivel planetar o autoritate unică, adică un fel de guvern 

mondial, aflat la dispoziţia lor şi bineînţeles în interesul lor exclusiv.[16] 

De multă vreme deciziile lor conduc la evenimente grave pentru omenire cum ar fi crize, 

războaie, recesiuni, revoluţii, înlocuiri de guverne, asasinate etc. şi am fi dea dreptul naivi să mai 

credem că întâlnirile acestor indivizi s-ar rezuma doar la simple dezbateri. Toate analizele serioase şi 

realiste asupra evenimentelor contemporane conduc, practic, la o singură concluzie: „războiul perpetuu 

în care s-au trezit târâţi americanii şi alături de ei întreaga lume este rezultatul planurilor construite în 

laboratoarele Consiliului pentru Relaţii Externe cu mult înainte de 11 septembrie 2001.[17] Actuala 

doctrină a Departamentului SUA potrivit căreia orice ţară de pe glob poate fi atacată preventiv, lansată 

imediat după acest tragic eveniment, ar reprezenta o altă etapă pentru impunerea guvernului mondial.  

Fără a intra şi în alte detalii, suntem în situaţia de a constata, nu chiar atât de surprinzător dacă 

avem în vedere cum a evoluat Uniunea Europeană până în prezent şi, mai ales, cum o anumită elită îşi 

impune autoritatea împotriva voinţei popoarelor, că recent înfiinţatul Consiliul European pentru Relaţii 

Externe este în esenţă aidoma celui american. 

Astfel, potrivit datelor oficiale el se compune din 50 de personalităţi din rândul foştilor 

preşedinţi, prim-miniştri, parlamentari, intelectuali etc. Deşi, european doar prin origine, aflăm că 

membru al acestui consiliu şi finanţator, totodată, este şi George Söros. În acelaşi timp el este şi 

membru al Consiliului pentru Relaţii Externe american precum şi al altor organisme asemănătoare, 

ceea ce nu este de crezut c-ar fi o simplă coincidenţă.   

Membrii Consiliului au declarat că doresc să determine Uniunea Europeană să-şi asume 

„responsabilităţi globale”. După cum se constată, pe ei nu Europa internă îi preocupă cu prioritate, ci 

cea externă, ceea ce ne arată că scopul pentru care s-au organizat în această structură tot spre o politică 

globală este orientat.  

Într-adevăr, după cum se arată în „Declaraţia de principii”, sunt probleme de interes pentru 

întreaga omenire cum ar fi schimbările climaterice, sărăcia, proliferarea nucleară, extremismul violent, 

terorismul etc. numai că abordarea acestora nu este văzută de pe o poziţie pacifistă, ceea ce lasă să se 

întrevadă, destul de clar, că invocarea lor este făcută cu scopul de a justifica politica expansionistă. 

Faptul că, în viziunea membrilor Consiliului,  promovarea „valorilor europene” s-ar putea face şi prin 

utilizarea „forţei militare”, sau, într-o altă formulare, „puterea europeană să fie pusă în slujba valorilor 

europene” ne arată de la început „bunele intenţii” ale acestui organism, încă nedefinit din punct de 

vedere juridic. După cum se constată, tezele „războiului preventiv” şi ale „exportului de democraţie pe 

cale militară”, teze de inspiraţie americană, sunt preluate, cu fidelitate, de doctrina noului consiliu 

european. El recomandă ca statele Uniunii Europene să coopereze mai eficient în cadrul unor 

organizaţii internaţionale precum ONU, Banca Mondială sau Fondul Monetar Internaţional cu scopul 

de a creşte „puterea colectivă a UE”. În afară de faptul că expresia „putere colectivă” este destul de 

stranie, mai constatăm că sunt nominalizate, ca oportunităţi de cooperare internaţională, două 

organisme aflate la dispoziţia „elitei financiare mondiale”. În aceste condiţii cred că nu mai există 

niciun fel de îndoială cu privire la cine şi în ce scop a mai fost înfiinţată o organizaţie ocultă.      

Ne gândim că printre „valorile europene”, atât de des invocate, ar fi şi cele ce ţin de 

democraţie şi statul de drept. Ori dacă acest consiliu urmăreşte să promoveze în lume asemenea 

„valori”, de care Europa însăşi este în criză, după cum s-a arătat mai sus, apoi altă cale, decât forţa 

militară, nu există, ceea ce, mai pe înţelesul tuturor, nu înseamnă altceva decât imperialism travestit în 

haină democratică. S-ar părea că întreaga construcţie a Uniunii Europene are iz de imperialism şi 

această realitate cu greu mai poate fi mascată.  

 

 
Concluzii 

 

Planuri diabolice cu privire la viitorul omenirii s-au mai făcut în decursul timpului, ele eşuând, 

de fiecare dată, însă cu consecinţe dramatice pentru fiinţa umană. Ca şi în celelalte experienţe nefaste, 

aceste planuri sunt consecinţa nemijlocită a acumulării de către unii semeni de-ai noştri de prea multă 

avere şi putere, proces care se conjugă, nefiresc de straniu, cu nepăsarea maselor, deşi semnalele de 

avertizare sunt din ce în ce mai incisive şi mai argumentate. Iată de ce popoarele bătrânului continent, 



având în vedere tragediile prin care au trecut în decursul istoriei, unele chiar destul de recente, n-ar 

trebui să se mai lase ademenite cu perspectivele unei Europe „în folosul tuturor şi a fiecăruia în parte”. 

Aşa ceva este o utopie şi nu cred că pentru ea s-ar merita sacrificată suveranitatea. Suveranitatea este 

valoarea supremă de care se poate bucura un popor, este expresia cea mai înaltă a libertăţii sale. Ea nu 

este un dat, ci rezultatul unor mari sacrificii pe care  fiecare popor a trebuit să le facă în evoluţia sa 

pentru a-şi dobândi independenţa. De aceea, a lua în discuţie suveranitatea ca obiect de negociere 

credem este cel mai grav act de blasfemie la adresa acelui popor.  
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