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Sacralitatea justiţiei
Prof.univ.dr. Ioan
ALEXANDRU
Centrul de Excelenţă
Academică

De multă vreme mă preocupă caracterul special al activităţii
de justiţie, de stabilire a adevărului legal şi mai ales
responsabilitatea morală cu totul specială a judecătorilor.
Încă din 2004 (dar şi anterior), în lucrarea mea Politică,
administraţie, justiţie, apărută la editura ALL Beck am preluat
din René-Jean Dupuy, în prefaţa la Robert Chervin," Justice
et Politique", Ed. L’Hermès, Paris, 2003, p. VII, ideea că
“Justiţia este anonimatul lui Dumnezeu” şi că "Această
formulă a lui Proudhom relevă misterul înţelepciunii divine,
care se exprimă chiar şi în cazul oamenilor care nu sunt de
acord cu ea".
Am comentat această idee şi am spus: “Tradiţional vorbind,
justiţia se face în numele lui Dumnezeu. Ea a apărut deci,
într-un univers de verticalitate, de la stăpânul suprem ea
coboară către rege, care o exercită printr-o delegare divină,
iar cei ce împart justiţia sunt răspunzători în faţa lui
Dumnezeu.
Şi am adăugat apoi opinia mea potrivit căreia chiar când
statul devine laic, aparatul justiţiei îşi păstrează caracterul
ierarhic iar instaurarea regimului de democraţie face ca
justiţia să fie administrată în numele poporului".
Apoi am concluzionat "Ea nu mai derivă dintr-o transcendenţă
sacră, ci provine dintr-un fel de imanenţă difuză a voinţei
generale, care înseamnă de fapt, că nu este mai puţin sacră
atâta vreme cât este legată de infaibilitatea voinţei populare."
VOX POPULI VOX DEI
A urmat o perioadă în care m-am tot întrebat: Oare nu cumva
greşesc?
Putem vorbi de sacralitatea actului de justiţie şi într-o
democraţie?
Care este legătura dintre sacralitate şi activitatea umană de
împărţire a dreptăţii?
Aşa s-a născut ideea unei dezbateri care ar putea fi pentru
noi o temă de cercetare fundamentală în condiţiile în care
cercetarea ştiinţifică comtemporană are în mod evident un
caracter transformativ al realităţii investigate.
M-am gândit să cer ajutorul dv. în cadrul acestei dezbateri
organizate de către CExA şi UJR, şi poate acum declanşăm
un şir de dezbateri aici sau în altă parte.
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Mai întâi am cerut părerea specialiştilor în filozofie şi filosofia dreptului. Primul cu care am
discutat a fost dnul. acad. Alexandru Surdu, apoi cu profesorii de Filozofie Juridică Ion
Craiovan şi Ghe. Dănişor, precum şi cu dnul. Judecător dr. Ion Popa, autorul unicului Tratat
privind profesia de magistrat şi, de asemenea, cu bunului meu coleg de facultate av. Sergiu
Andon şi cu duhovnicului meu, preotului dr. Vasile Gavril de la Biserica Rusă. Distinsa
doamnă prof. Verginia Vedinaş excelentă analistă a stării justiţiei din ţara noastră de
asemenea s-a declarat interesată de o asemenea dezbatere.
În sfârşit, am apelat şi la dnul. Prof. Iulian Nedelcu de la Craiova şi cu acest prilej am aflat că
a coordonat un Grand de Cercetare Internatională sub egida Fundaţiei Templeton din care a
facut parte şi Înalt Prea Sfinţitul Irineu Ion Popa, actualul mitropolit al Olteniei, prof. la
Facultatea de Teologie a Univ. din Craiova, pe atunci Episcop-Vicar de Vâlcea, care se
intitula :"Relaţia dintre adevărul judiciar şi adevărul divin".
Acesta a fost drumul realizării acestei întâlniri.
Eu voi fi doar moderatorul acestei întâlniri şi, în acest rol, rog pe dnul. acad. Alexandru Surdu
să aibă prima intervenţie . Vor fi deci 8 intervenţii a 10 minute, deci 80 minute, la care se
adaugă eventualele întrebări şi răspunsuri. Intervenţile scrise vor fi publicate în Revista
noastră şi în Palatul de Justiţie. Astfel încât în 2 ore să terminăm.
Concluzii
Am realizat în această întâlnire un adevărat regal intelectual urmarea intervenţiilor docte şi
interesante ale dnului. Acad. Alexandru Surdu, a dnilor. prof. de Filosofia dreptului Dănişor şi
Craiovan, şi a dnului. Prof. Iulian Nedelcu. Prin intervenţia sa, dnul. judecător dr. Ion Popa a
surprins cruda realitate a stării justiţiei, iar dnul. av. Sergiu Andon, cu o argumentaţie foarte
abilă, a înfrânat tendinţa de a se absolutiza această idee a sacralităţii justiţiei. În sfârşit, dna.
prof. Verginia Vedinaş, cu cunoscuta-i rigoare ştiinţifică, a corelat ideile lansate în dezbatere
cu textele constituţionale, iar dna.prof. Genoveva Vrabie a făcut de asemenea o serie de
observaţii pertinente.
Eu, de asemenea, mi-am spus punctul de vedere privind necesitatea de a înţelege corect
principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi a se face diferenţa dintre conceptul de
putere în stat, care este unică şi aparţinând poporului, şi modalităţile de exrcitare a acesteia,
practic printr-o diviziune a muncii între cele trei categorii de autorităţi, care s-au constituit
printr-o separare şi echilibrare a competenţelor, astfel încât nici una să nu poată confisca
întreaga putere. Am făcut, de asemenea referiri la necesitatea de a nu se confunda
independenţa justiţiei care este garantată de un întreg sistem de norme procedurale şi de
drept pozitiv şi imparţialitate care constitue o obligaţie exclusivă a subiectului adică a
judecătorului şi care depinde fundamental de caracterul acestuia şi nu de leafă sau starea
dotării instanţelor de judecată sau de normele de numire.
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Judecătorul – Dumnezeul
dreptăţii pe Pământ?
Judecător dr. Ion Popa
Curtea de Apel Bucureşti

Pornind de la titlul prezentului document vom încerca să
cercetăm şi să detaliem în continuare noţiunile de judecător –
judecată, însă nu prin prisma sensului instituţional al acestora
ori a conturului lor determinat legislativ. Vom încerca să
desluşim judecătorul şi activitatea sa de judecată din
perspectiva nevoii de dreptate a omului, prin ceea ce ar trebui
să reprezinte judecătorul în conştiinţa celor ce vin la judecata
sa şi nu în ultimul rând prin ceea ce ar trebui să reprezinte
judecătorul în chiar conştiinţa sa.
Apreciem în acest context că este necesar să începem cu
începutul şi să clarificăm, din perspectiva de mai sus, ce este
judecătorul şi ce este judecata înfăptuită de el?
1. Judecătorul
Este notoriu că încă de la apariţia sa pe Pământ, la nivelul
care i-a permis o organizare şi ierarhizare, precum şi o
conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor sale în cadrul unui
grup, omul s-a situat permanent în mijlocul unor conflicte,
între persoane individuale sau între grupuri de persoane.
Trecând peste etapa rezolvării violente şi prin mijloace proprii
a conflictelor1, pe măsura evoluţiei societăţii umane, a apărut
nevoia, dar şi interesul de soluţionare a acestor neînţelegeri,
iar “sarcina” judecăţii şi-au
arogat-o iniţial persoane cu
necontestată autoritate în rândul grupului, de regulă
conducătorul laic al grupului ori cel spiritual, ambii consideraţi
a fi drept reprezentanţii divinităţii, oricare ar fi fost aceasta.
Hotărârile lor au fost proiectate iniţial ca fiind chiar ale
divinităţii înseşi, iar mai apoi ca fiind ale celor ce decideau,
dar în numele divinităţii. În ambele situaţii raportarea la
divinitate atât a celui ce judeca, dar şi a judecăţii erau de la
sine înţelese: “cade-se tuturor giudecătorilor... să fie drepţi la
giudeţe, aducându-şi amente de giudecătorul cel drept...
domnul şi mântuitorul nostru Isus Hristos”2; “cade-se
judecătoriului... să fie asemenea judecătoriului celui drept...
domnului nostru Isus Hristos”3.
În teritoriile româneşti de exemplu4, judecata s-a făcut prin
şeful de clan, de trib, mare preot5; prin căpitani, comiţi,
jupani6 juzi, cnezi7, judeci, judeţ8; prin organe colective – sfat
orăşenesc, bisericesc9, “oameni buni şi bătrâni”10, “tribunalul
sătesc” compus din preot şi trei ţărani11; prin conducătorul
formaţiunii statale (rege, voievod, principe, domn)12.
Derivând din originea divină a “judecăţii”, unanim acceptată
(din convingere, interes sau nevoie) s-a perpetuat dreptul
bisericii ca instituţie şi implicit a reprezentanţilor săi de a
desfăşura procese şi a pronunţa verdicte. Judecata ierarhilor
bisericii nu se limita doar la cler ci se întindea şi asupra
“mirenilor” în cauze de drept civil (căsătoria, despărţenia,
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moştenirea) sau de drept penal (curvia, preacurvia, amestecarea de sânge) sau pentru
anumite categorii de persoane (de exemplu, conducătorii breslelor judecaţi doar de
episcop)13.
În timp, judecătorul şi judecata au continuat să fie permanent raportate, într-o formă sau alta,
la divinitate. Chiar dacă începând cu epoca Regulamentelor organice, hotărârile nu s-au mai
dat în numele divinităţii, ci în “numele Domnului( domnitorului – n.a.)” 14 al “Hospodarului” 15,
al regelui, al poporului16 sau al legii17, au fost menţinute şi reglementate întotdeauna, cu
excepţia perioadei regimului comunist, trimiteri la divinitate. Astfel, de exemplu toate legile de
organizare judecătorească au prevăzut obligaţia judecătorului de a depune jurământ.
Jurământul, cu excepţia arătată, fie era depus faţă de divinitate18, fie apela la ajutorul
divinităţii prin formula “aşa să-mi ajute Dumnezeu”, prezentă inclusiv în actuala reglementare
a Legii nr. 303/2004 a statutului judecătorilor şi procurorilor19.
2. Judecata
Am optat nu întâmplător pentru termenul de judecată şi nu de justiţie.
Justiţia este recunoscut a avea “două accepţiuni: sistemul instituţiilor organizării judecătoreşti
şi activitatea de soluţionare a proceselor..., de aplicare de sancţiuni, de restabilire a
drepturilor şi intereselor legitime încălcate. În limbajul obişnuit, a face justiţie înseamnă a face
dreptate” 20.
Nu ne interesează aici şi acum din perspectiva temei de faţă nici organizarea judiciară,
respectiv cadrul de exercitare a funcţiei de către judecător şi nici procesul efectiv de aplicare
a unor norme legale procedurale de către acelaşi judecător. Ne interesează capacitatea
judecătorului de a răspunde nevoii de dreptate a omului membru al unei societăţi date,
măsura în care judecătorul este credibil şi că prin decizia sa, ajutat de Dumnezeul invocat
prin jurământul depus anterior exercitării funcţiei, a găsit calea dreaptă cerută şi aşteptată de
omul venit la judecata sa.
Dreptatea, noţiune relativă de altfel, a fost calificată în timp ca fiind cea “care fiecăruie dă ce i
se cuvine a lua întocmai după cum hotărăsc canoanele pravilelor”21 ori “un lucru mai
adevărat de toate”22, sau că “nu este o chestiune formală şi abstractă cum au înţeles-o
adesea judecătorii de carieră”, ci “trebuie să fie strâns legată de viaţă”23. Dreptatea diferă de
la o persoană la alta, de la stat la stat, în funcţie de etapa de evoluţie istorică, de forma de
guvernare, valorile promovate sau impuse, tradiţii, interese de grup sau personale, etc.24 Ne
simţim tare mărinimoşi atunci când, câteodată, spunem că altcineva are dreptate aşa în
general, atât timp cât această recunoaştere nu ne costă nimic. Când apelează la judecător
însă, oamenii nu sunt interesaţi de o dreptate generică, abstractă, filozofică. Dreptatea cerută
judecătorului este foarte concretă şi imediată şi de aceea judecata judecătorului trebuie să fie
pe măsura aşteptărilor, lucru destul de dificil în condiţiile în care subiectivismul care ne
caracterizează probabil pe noi toţi, oamenii, ne împiedică mai mereu să recunoaştem că am
greşit25 şi că dreptatea nu este de partea noastră.
Din acest motiv, pentru a credibiliza judecata judecătorului, toate formele de organizare
umană au încercat să învestească în dregătoria de judecător oameni cu însuşiri dintre cele
mai alese, care prin poziţia lor publică şi personală “să dea închezăşluiri morale şi
pragmatice la încredinţare publică”26, aspect asupra căruia vom reveni.
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3. Judecător – judecată
Am urmărit ca prin scurta incursiune istorică în geneza noţiunilor de judecător şi judecată să
arătăm că deşi sistemul actual de justiţie ca serviciu public este unul eminamente laic, cu
excepţia evocată deja a jurământului judecătorilor la numirea în funcţie, dar şi a jurământului
martorilor în proces27, nu putem nega o aşteptare divină din partea celui judecat, în sensul
apropierii cât mai mult posibil a judecăţii judecătorului pământean de dreptatea judecătorului
divin, pentru simplul motiv că judecătorul divin nu greşeşte niciodată. “I-a dat Dumnezeu
după suflet”, “Dumnezeu nu dă cu parul”, “Dumnezeu nu doarme”, sunt doar câteva dintre
expresiile cu care ne întâlnim frecvent, a căror provenienţă se pierde în negura timpului şi
prin care oamenii îşi exprimă practic credinţa lor neţărmurită că Dumnezeu face întotdeauna
dreptate şi că niciodată nu greşeşte.
Ar constitui o blasfemie să îl identifici pe judecătorul pământean cu judecătorul suprem. Dar,
pentru că oamenii în scurta, tumultuoasa şi conflictuala lor viaţă nu au timp ori nu se
limitează la a aştepta un semn sau judecată divine pentru rezolvarea numeroaselor lor
dispute, apelează la judecătorul om. Tocmai pentru că este om, judecătorul pământean este
supus greşelii. Pentru a limita pe cât posibil probabilitatea greşelii de judecată, pentru a
credibiliza judecata judecătorului om şi a o impune, conducătorii societăţilor omeneşti au
înţeles, cum arătam mai sus, nevoia numirii în funcţia de judecător a unor persoane cu
însuşiri deosebite, cu reputaţie şi autoritate morală, cărora le-au pretins prin legi,
comportament ireproşabil nu numai la momentul învestirii ci şi, sau mai cu seamă, după
numirea în funcţie. Enumerarea doar a unei mici părţi din totalul însuşirilor pretinse de
oameni semenului lor judecător ne poate dovedi cât de mari sunt pretenţiile şi aşteptările de
la cel chemat să judece pe alţii: “…oameni cu o solidă educaţie generală şi profesională, cu
spirit creator şi deschis dezbaterilor, cu un simţ acut a ceea ce este drept şi cu puterea de a
se menţine mereu imparţiali…”28; trebuie să dea dovadă de “…încredere, seninătate,
siguranţă şi dragoste deplină pentru profesie; bunătate, echilibru; ponderalitate, modestie;
imaginaţie şi conştiinţă morală; maturitate; experienţă; har clarvăzător; sănătate psihică
foarte bună şi o perspectivă pozitivă asupra vieţii”29; să acţioneze “fără prejudecăţi; imparţiali;
competenţi; corecţi, decenţi, civilizaţi, diligenţi, demni, respectuoşi şi de bună credinţă;
prudenţi; să nu cedeze influenţelor şi presiunilor, echidistanţi”30; “moralitate, cumpătare,
demnitate, corectitudine, sobrietate, politeţe, omenie, răbdare, înţelegere, înţelepciune, curaj,
energie, spirit de sacrificiu, tact, responsabilitate, etc.”,31 “profesionalismul, tăria de caracter,
spiritul de responsabilitate, de decizie şi probitatea celor care îşi asumă deosebit de dificila
misiune de a face dreptate”32; judecătorul este “… servitorul legii civile”33, iar “menirea
juristului în lupta pentru dreptate se realizează îmbinând raţionalitatea cu imparţialitatea,
moralitatea cu constrângerea, toate sub zodia omenescului”34.
Pornind de la aceste fireşti aşteptări, cârmuitorii diverselor epoci au impus prin norme legale
condiţii restrictive de accedere în funcţia de judecător. Citindu-le, eşti cuprins de speranţa că
judecător nu poate deveni oricine, ci doar o elită profesională şi morală, ale cărei rezultate în
activitatea precedată de jurământ şi apel la divinitate, nu pot decât să împlinească aşteptările
noastre, ale tuturor celorlalţi la o judecată apropiată de perfecţiunea celei divine.
Parcurgând însă numeroasele sondaje de opinie, nu doar din România, dar mai ales din
România şi mai ales din ultimii ani, vom constata nu numai că nu există acel fior al
cetăţeanului că judecătorii şi judecata lor au o menire divină pe care o îndeplinesc cu cinste
şi dăruire, ci dimpotrivă, că prin ceea ce fac, judecătorii răspund şi se apropie mai mult de
ispitele necuratului decât de preceptele Domnului35. Dovezile unei atari stări de fapt nu stau
însă în principal în sondajele de opinie care ne relevă doar statistic şi sec, o stare de
profundă neîncredere în judecătorul român, ci în postările anonime, cu atât mai credibile
tocmai pentru că sunt anonime, de pe diverse publicaţii on-line, site-uri sau chiar în dosare,
acolo unde sentimentele cetăţeanului care a dat piept cu judecătorul se dezlănţuie de-a
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dreptul: “sunt aşa de tâmpiţi că nici pensii de agricultori nu merită;...nehaliţi”36; “porcii ăştia o
să ne mănânce zilele,...lichelele”37; “decât să apari în faţa unui magistrat mai bine îţi dai foc.
Nu este unul corect. Şpaga o iau la fel. Mizerabilii”38; “daţi-le mai mult...fiindcă sunt
handicapaţi”39; “voi sunteţi veriga stricată a societăţii,...furunculul plin de puroi”40, “să vă
spunem curve le jignim pe cele ce îşi câştigă pîinea cinstit...sunteţi nişte mizerii cu gulere
albe puşi doar pe căpătuială”41, “ ce măsa-i mai trebuie şi la nespălata asta(o judecătoare
care şi-a exprimat public o opinie – n.a.), …bandiţii ăştia de judecători şi procurori, păi ar
trebui să-i ieie poporul la bolovani în cap, cristoşii mamii lor de nesimţiţi...”42.
Este în sine grav că situaţia de mai sus există, dar şi mai grav este că citatele prezentate,
dovezi nu doar de patimă, ci de ură chiar, adevărate blesteme43, nu sunt îndreptate împotriva
unui anume magistrat, ceea ce s-ar putea explica printr-o conjuncturală stare subiectivă,
emoţională a unui cetăţean nemulţumit de soluţia pronunţată de un anume magistrat, ci sunt
îndreptate generic împotriva întregii categorii profesionale a judecătorilor.
Cauzele ce au generat şi întreţin această înspăimântătoare realitate sunt multiple şi se pot
imputa în mai mare sau mai mică măsură: judecătorilor înşişi, prin prestaţia personală dar şi
de grup, decidenţilor politici permanent dispuşi la puncte electorale în dauna judecătorilor,
mijloacelor media avide de rating, intermediarilor justiţiei, autori în principal ai unui cutumiar
“folclor” ţesut în defavoarea judecătorilor, moravurile societăţii şi nu în ultimul rând, mai nou,
confuzia şi aroganţa reprezentanţilor Uniunii Europene în legătură cu judecătorul şi judecata
în România44.
Reamintim în acest context că într-un stat de drept hotărârile judecătoreşti irevocabile nu pot
fi contestate, în sensul nerecunoaşterii ori neaplicării lor. Fiind notoriu şi raportându-ne la
tema prezentului demers nu ne vom preocupa cu identificarea textelor constituţionale şi
legale ce impun ca fiind de neatins hotărârile judecătoreşti irevocabile, lucru pe care toţi îl
cunoaştem şi îl respectăm şi e foarte bine că îl facem.
Contradicţia fundamentală cu care ne confruntăm în societatea românească de azi este dată
de faptul că hotărârile judecătoreşti pe care suntem chemaţi să le aplicăm fără crâcnire
constituie rezultatul activităţii unor persoane, judecătorii, pe care cetăţeanul, la nivel de
masă, îi dispreţuieşte, poate îi şi urăşte, poate nu, dar cu siguranţă nu îi creditează cu acea
încredere indispensabilă unui act de judecată, încredere care până la urmă constituie
raţiunea de a fi a sistemului judiciar şi a judecătorului.
Şi atunci, dacă eu cetăţean nu am deloc încredere în el şi în corectitudinea judecăţii lui, de ce
l-aş considera pe judecător un fel de Dumnezeu al dreptăţii pe Pământ ? Ce m-ar împiedica
să crâcnesc şi să mă revolt împotriva judecăţii lui? Cu ce justifică el o asemenea pretenţie,
când eu sunt martorul anonim al unor atitudini discreţionare şi sfidătoare repetate ca regulă,
în care de exemplu naşul judecător nu are o problemă de a judeca pe finul său avocat sau
chiar parte în dosar, ori concubinul judecător pe concubina avocat ori parte? De ce să-l cred
Dumnezeul dreptăţii pe Pământ când el, acoperit de sistemul său45, cu aroganţă este
interesat doar de măsura în care se vede el pe sine imparţial, nu de măsura sau dacă eu
împricinat îl văd imparţial în judecată? De ce?
Pornind de la aceste nedumeriri, va trebui să găsim răspuns unor alte inevitabile întrebări:
are dreptul cetăţeanul să pretindă o judecată imparţială? Are obligaţia Statul să asigure
cetăţeanului o judecată imparţială? Are dreptul cetăţeanul să se revolte dacă nu i se asigură
o judecată imparţială? Are obligaţia cetăţeanul să respecte statul de drept, supunându-se
hotărârii date de judecător? Răspunsul acestor întrebări este unul singur, afirmativ, el
devoalând totuşi aceeaşi flagrantă contradicţie a societăţii româneşti: acceptarea de către
cetăţean a exigenţelor unui stat de drept, dar contestarea făţişă şi dură a celor chemaţi să
contureze dimensiunile statului de drept, în speţa de faţă, a judecătorilor46. Rămâne credem
la înţelepciunea celor care ştiu, pot şi vor să mai repare ceva, să redea românului încrederea
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în judecata dreaptă a semenilor săi şi să îl determine pe judecătorul român să conştientizeze
că nu este nicidecum Dumnezeul dreptăţii pe pământ, ci doar un om supus greşelii care a
cerut prin jurământ ajutor divin pentru a-l lumina într-o cât mai dreaptă judecată a semenilor
săi.
Că altfel ce…?, ar putea întreba plictisit un judecător prea puţin preocupat de aspecte de
natura celor relevate aici prin succintele considerente de mai sus. Răspunsul, credem noi,
este simplu şi destul de previzibil: “cetatea” va începe să se întrebe tot mai serios ce rost mai
are să întreţină un costisitor şi necredibil judecător şi să respingă, sub diferite forme şi
pretexte, judecata celui în care nu mai are pic de încredere, a judecătorului. În şedinţa sa din
data de 30 octombrie 2012, Senatul României a respins cu argumente aplicarea unei hotărâri
irevocabile pronunţate de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România în
legătură cu incompatibilitatea unui senator. Q.E.D.
În loc de concluzie redăm răspunsul autentic al unui ţăran la fel de autentic din România
care, întrebat de reporter dacă are încredere în judecători a răspuns, într-un şi mai autentic
stil moromeţian: “Încercăm. De-acum încolo”47. Doamne-ajută.
Note:
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A se vedea Caton cel Bătrân, citat de T. Mandrea, în lucrarea Rolul şi misiunea judecătorului modern. Teză
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A se vedea E. Cernea, E. Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Casa de editură şi presă, Şansa SRL,
Bucureşti, 1996, p. 39, p. 91.
7
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A se vedea C. Voicu, I. T. Amza, B. Stanciu, Istoria statului şi dreptului românesc, curs universitar, Editura
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10
A se vedea E. Cernea, E. Molcuţ, op.cit. p. 137.
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Domnului...” ; art.. 214 din Regulamentul Organic al Munteniei: “judecătorii ... vor judeca în numele domnului
(Prinţului)”; art. 1 din Legea organizării judecătoreşti din anul 1865 : “justiţia se dă în numele domnului”.
15
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Spiritul justiţiei între sacru
şi profan
Prof.univ.dr. Ion
CRAIOVAN

Sacru, ca o categorie în care se întâlnește o dublă valenţă,
anume "ceea ce este plin de experienţa divină" și "ceea ce
este interzis contactului cu oamenii", cu o prezenţă
revelatorie în sintagma "sacralitatea justiţiei," luminează
idealitatea conceptuală a justiţiei, care se răsfrânge,mereu
parţial și imperfect, dar perfectibil în lumea profană "ceea ce
se află în afara templului". Între sacru și profan, Spiritul
Justiţiei ca "animus"al dreptăţii prin drept, înţeles ca un crez
și ca luptă pentru ceva sfânt vine din "cerul înstelat de
deasupra noastră" (I. Kant), din transcendental, din trasăturile
de ordine, proporţie, echilibru, armonie ale Universului știut.
Expresiile acestui spirit se regăsesc și în cetatea umană, în
relaţiile dintre oameni, în interioritatea omului ca virtute, într-o
activitate specifică prin care, cu ajutorul Dreptului se aspiră la
"suum quique tribuere" (Aristotel). El depinde de starea
societăţii a unui timp socio-istoric, de gradul de civilizaţie, de
organizarea socială, de tradiţie și cultură, de forma de
comunitate umană. Acest spirit se întruchipează în funcţie de
puterea politică a societăţii unui timp istoric, cine o deţine și
cu ce legitimitate, cum o exercită, de tipul de stat, de
efectivitatea statului de drept, de independenţa justiţiei, ca
serviciu public, de forţa imanentă acesteia de a face dreptate,
chiar în contexte ostile, în numele unui principiu constitutiv,
cu valenţe utopice, dar și directoare „fiat justiţia pereat
mundi”. Este prin excelenţă în lumea culturală, în lumea
valorii, ca valoare specifică, ireductibilă și totuși relaţională,
care implică și se întruchipează într-un mod specific din
Adevăr, Libertate, Bine Public, fiind o expresie a demnităţii
umane, ca respect al condiţiei umane în toate manifestările
sale. De aceea, în mod poate paradoxal, se afirmă prin
imanenţa sa și acolo unde sistemul juridic în vigoare, sau
aspecte ale dreptului pozitiv contrastează puternic cu ideea
de justiţie, cu exigenţele elementare ale acesteia, care
renasc imperios din conștiinţe (G. del Vecchio).
Se configurează conceptual ca instituţie dar și ca activitate
specifică, din filosofie înţeleasă hegelian, ca "o chintesenţă
spirituală a epocii", din conștiinţa și moralitatea Legiuitorului,
din voinţa cetăţenilor și forţa argumentativă a dezbaterilor
din sfera publică, de a combate manipularea politică, de a
impune dreptul legitimat prin procese democratice reale, din
rigoarea și efectivitatea unui sistem juridic, din
profesionalismul și moralitatea actorilor juridici. Ea
culminează cu exigenţa ideală ca fiecare subiect uman să fie
recunoscut de alţii după valoarea sa și fiecăruia să i se
atribuie ceea ce i se cuvine. În spiritualitatea actorilor vieţii
juridice judecători, anchetatori, acuzatori, avocaţi, consilieri
ș.a. ea implică orizont cultural, subordonare cu privire la
principiile dreptului, ca imperative de Justiţie, onestitate și
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moralitate (R. Dvorkin), concepte juridice riguroase, cunoașterea doctrinei exemplare și a
jurisprudenţei esenţiale, a dreptului pozitiv, a circumstanţelor unice ale fiecărui caz, fiind
proba decisivă a conștiinţei profesionale și morale, măsura umanului din Omul unui timp
istoric, a luptei sale eterne pentru Dreptate.
Poate că nicăieri nu s-a surprins mai bine avatarurile și aspiraţia eternă a justiţiei profane
spre sacru, spre divinitate, ca în unele texte, devenite clasice prin sublimul lor, dar mereu
actuale, pe care le evocăm în încheierea acestor scurte reflecţii despre o temă copleșitoare,
încărcată de multiple semnificaţii, mereu în devenire: "…Cine zice justiţie zice subordonare la
o ierarhie de valori…fără ea nici viaţa n-ar fi posibilă, şi chiar dacă ar fi, n-ar mai merita să fie
trăită. Pentru ea, în toate timpurile, nu au stat la îndoială să moară spiritele cele mai alese,
cărora istoria omenirii le datorează suprema sa nobleţe" (G.del Vecchio). „Justiţia vine din
afară, de sus; e de aceeaşi natură şi provenienţă ca şi Verbul care a creat Lumea. Iubirea
este forţa elementară de Justiţie. De aceea, în locul balanţei de prăvălie, emblema cea mai
vorbitoare a Justiţiei ar fi o inimă înaripată, în zbor pe cerul înstelat” (E. Speranţia).
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Abstract: Uniunea Europeană este
astăzi gestionată de Tratatul de la
Lisabona, despre care s-a spus, la
vremea lui, pe bună dreptate, că este un
pas înainte spre integrarea europeană,
atât la nivel instituţional, cât şi uman, un
tratat care reuşise, în ciuda dificultăţilor,
să mişte mai departe proiectul european
care cumula în contul său circa jumătate
de secol.
Modificările introduse de Tratatul de la
Lisabona, au un impact semnificativ
asupra guvernanţei UE. Tratatul de la
Lisabona
generează
schimbări
consistente la nivelul deciziei din UE.
Votul cu majoritate calificată devine
regula generală în Consiliu. De acum
încolo, deciziile adoptate de Europa
post-Lisabona se vor baza pe opţiunea
a cel puţin 55% dintre statele UE, în
care locuieşte cel puţin 65% din
populaţia Europei. Aceasta urma să
sporească evident ponderea „Vechii
Europe" (în special axa Franţa Germania - Italia) în detrimentul „Noii
Europe" (statele răsăritene). Germania,
de pildă, va spori ca influentă: având 82
de milioane de locuitori, procentul ei de
vot creşte de la 8,4% la 17,2%.
Cuvinte cheie: reformă,
Europeană, federaţie.

Uniunea

1. Introducere
La 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă
fază a existenţei sale ca şi entitate politică, economică şi
socială prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Prin Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană se
pregăteşte să devină mai eficientă, raportat la provocările
mondializării, şi mai democratică, raportat la reprezentarea
intereselor cetăţenilor săi, (Mănou, 2010).
Tratatul de la Lisabona este consecinţa eşecului Tratatului
Constituţional din 2004. Spre deosebire de acestea el nu
intenţionează să înlocuiască tratatele existente printr-un
document unic (cum intenţiona acesta), ci procedează la
amendarea tratatelor constitutive stabilind o mai strânsă
corelare între ele, (Bojincă, 2010).
Sintetic, se poate afirma că Tratatul de la Lisabona
redefineşte rolul Uniunii Europene într-o lume globalizată.
Uniunea Europeană se va putea astfel mai bine afirma pe
arena internaţională. Ea reprezintă, la ora actuală, un
puternic actor – ca dimensiune şi forţă economică – iar
Tratatul de la Lisabona îi asigură noi instrumente de acţiune
pe plan extern(Popescu, 2008).
Uniunea Europeană este într-un proces continuu de
adaptare, atât la nivel de organizare internă, cât şi în raport
cu factorii externi. Numărul de 27 de state membre şi
posibilitatea ca acesta să crească au impus o regândire a
funcţionării instituţiilor europene, cu un accent foarte mare pe
drepturile cetăţenilor europeni. De asemenea, Uniunea
Europeană este un actor mondial relevant în multe domenii,
toate schimbările şi provocările cu care ne confruntăm la nivel
global (schimbările climatice, recesiunea economică sau
securitatea energetică) afectând statele membre şi, implicit,
Uniunea.
Astfel că, în ultimii zece ani, Uniunea Europeană a căutat
calea potrivită pentru a optimiza instrumentele pe care le are
la dispoziţie şi pentru a răspunde cât mai prompt şi eficient
aşteptărilor statelor membre şi cetăţenilor acestora.
2. O reformă aşteptată şi amânată
Momentul naşterii Tratatului de la Lisabona este neclar.
Originile Tratatului de la Lisabona se regăsesc, după unele
opinii (Popescu, 2008), în Actul Unic European din 1986 care
a operat prima mare modificare a tratatelor originare
(constitutive) ale comunităţilor economice europene. Actul
Unic European a fost, la momentul intrării sale în vigoare la 1
iulie 1987, tot un tratat modificator. Principalele sale elemente
de noutate au constat în reforma instituţiilor comunitare
(extinderea votului cu majoritate calificată, recunoaşterea
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oficială a Consiliului European, consacrarea denumirii de „Parlament European”, asocierea
acestuia din urmă la procesul legislativ prin introducerea procedurii de cooperare cu Consiliul
Uniunii Europene şi Comisia Europeană, crearea Tribunalului de Primă Instanţă), în lărgirea
competenţelor comunitare (în principal, în domeniul social) şi în codificarea dispoziţiilor
privind Cooperarea Politică Europeană (C.P.E.) care exista de facto din 1970, pe baza căreia
Tratatul de la Maastricht a introdus Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC).
Alţi specialişti consideră că depinde foarte mult cum este privită succesiunea evenimentelor
care au vizat reforma instituţională a Uniunii Europene din acest deceniu: semnarea
Declaraţiei de la Laeken din decembrie 2001, declaraţie care a lansat lucrările pentru
elaborarea Tratatului Constituţional, Conferinţa Interguvernamentală şi Convenţia Europeană
din 2003-2004, eşecul Tratatului Constituţional din 2005 prin votul negativ al francezilor şi
olandezilor, exprimat cu ocazia referendumurilor organizate pentru ratificarea noului tratat.
Sau momentul zero poate fi considerat chiar aniversarea a 50 de ani de existenţă a Uniunii
Europene, respectiv 25 martie 2007. Cu ocazia acestei aniversări se reiau discuţiile politice
pentru a da un nou impuls construcţiei europene. în aceeaşi zi se semnează Declaraţia de la
Berlin, ce reprezintă asumarea politică a acestui obiectiv. Aşadar toate statele membre susţin
relansarea reformei Uniunii Europene şi finalizarea acestui proces înaintea alegerilor
europarlamentare din iunie 2009.
Eşuarea proiectului de Constituţie europeană nu a însemnat şi oprirea reformei. Totuşi a fost
un regres. În următoarea perioadă Europa a încercat să aducă problemele Uniunii mai
aproape de cetăţeni. Anii 2005-2006 au reprezentat o perioadă de reflecţie: Planul D al
Comisiei Europene a încurajat organizarea de dezbateri publice privind viitorul Uniunii
Europene, dezbateri care au implicat cetăţenii Comunităţii. Mai mult, pentru o mai mare
eficienţă şi transparenţă Comisia Europeană a propus în 2006 în cadrul iniţiativei „Agenda
Cetăţenilor" ca modificările instituţionale şi agenda politică să se deruleze în paralel.
Referitor la Tratatul Constituţional şi Tratatul de la Lisabona, aparent, între cele două texte
nu sunt diferenţe majore: Uniunea Europeană capătă personalitate juridică, este numit un
înalt reprezentant pentru politică externă (numit anterior ministru pentru afaceri externe),
Carta drepturilor fundamentale este inclusă în legislaţia primară, se introduce opţiunea
statelor membre de a părăsi Uniunea Europeană, cetăţenii pot influenţa procesul politic prin
iniţiativa cetăţenilor, etc.
Uniunea Europeană obţine personalitate juridică unică şi se desfiinţează sistemul pilonilor
(Buşoi). Personalitatea juridică permite Uniunii să aibă capacitatea de reprezentare,
capacitatea de a negocia şi de a încheia acorduri internaţionale, capacitatea de a deveni
membru al unei organizaţii internaţionale, cât şi capacitatea în a angaja responsabilitatea
internaţională. Statele membre vor putea semna doar acele acorduri internaţionale care nu
intră în contradicţie cu legislaţia UE. Personalitatea juridică unică şi desfiinţarea sistemului de
piloni înseamnă că şi cel de‐al treilea pilon, cel al justiţiei şi afacerilor interne va dispărea
după o tranziţie de cinci ani, iar în domeniul libertăţilor, securităţii şi justiţiei, incluzând
Schengen, principiul va fi acela al politicilor comune. Totuşi, dreptul de iniţiativă al Comisiei în
domeniul justiţiei şi afacerilor interne este împărţit cu o pătrime din statele membre. Doar în
domeniul politicilor comune externe, de securitate şi de apărare procedurile
interguvernamentale se păstrează.
Carta Fundamentală a Drepturilor devine act fundamental al Uniunii şi se face referire la ea
în tratat, chiar dacă textul nu va fi parte integrantă a acestuia. De altfel, Carta a fost
proclamată în mod solemn într‐o şedinţă plenară a Parlamentului European în 12 decembrie
2007 şi a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Un protocol a introdus măsuri
specifice pentru Marea Britanie şi Polonia stabilind excepţii cu privire la jurisdicţia Curţii
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Europene de Justiţie faţă de curţile naţionale pentru protecţia drepturilor prevăzute în Cartă.
Tratatul va oferi de asemenea o nouă bază legală pentru accederea Uniunii la Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului. Consiliul va decide în unanimitate, cu consimţământul
Parlamentului European şi aprobarea statelor membre.
În acelaşi timp trebuie spus ca Tratatul de la Lisabona a dat naştere unei serii de dezbaterii
în lumea ştiinţifică. Astfel În lucrarea „From Dual to Cooperative Federalism.The Changing
Structure of European Law”, Robert Schütze face mai multe consideraţii cu privire la
evoluţiile înregistrate în structura dreptului european. El afirmă că epoca pe care o
traversează dreptul european se caracterizează printr-o structură în schimbare „de la
federalismul dual la cel de cooperare”. Este de remarcat că – în argumentarea tezelor privind
federalismul – Robert Schütze a stăruit asupra locului şi rolului afacerilor externe într-o
Federaţie. „Regula este aceea a exclusivităţii pentru federaţie a competenţelor externe”.
Dacă în plan intern, competenţele legislative sunt divizate (în cadrul federaţiei), în plan
extern, competenţele de încheiere a tratatelor sunt unificate (la nivelul federal).
Alţi autori din domeniu – analizând dispoziţiile Tratatului de la Lisabona, – au concluzionat că
Uniunea Europeană „nu este nici Federaţie, nici Confederaţie”. În prezent – „Uniunea
Europeană este o structură situată între o Confederaţie şi o Federaţie de state. Totuşi,
examinarea atentă a mai multor dispoziţii stipulate în tratat tind să contureze o structură
instituţională care este proprie unui stat federativ şi nu a unui stat confederativ. Zbigniew
Brzezinski apreciază că „Uniunea Europeană nu este o putere politică”. În argumentaţia sa
„Uniunea Europeană este o uniune economică, o uniune socială, o uniune a liberei circulaţii,
o uniune financiară într-o anumită zonă”. El mai observa că „Europa Occidentală singură era
foarte aproape să devină o uniune, la un moment dat. Acum, Uniunea Europeană este, de
fapt, o comunitate”.
În aceeaşi linie de dezbateri privind statutul Uniunii Europene Nam-Kook Kim şi Sa-Rang
Jung consideră că deşi în ultima perioadă Uniunea apare mai degrabă ca o structură
confederală sau interguvernamentală, Tratatul de la Lisabona face posibilă o evoluţie spre un
stat federal.1
Alţi autori precum Finn Laurese2 consideră că Tratatul va aduce eficienţă instituţiilor, o mai
mare legitimitate Parlamentului European precum şi coerenţă acţiunii externe. În acelaşi sens
al aspectelor instituţionale şi de politici europene se explimă şi Christian Kaunert. Acesta
consideră că Tratatul de la Lisabona conferă Comisiei Europene statutul de autoritate
supranaţională în ceea ce priveşte spaţiul european al libertăţii, justiţiei şi securităţii. Prin
intermediul Acestui tratat Uniunea Europeană are la beneficiază de unul dintre cele mai
importante rezultate ale procesului de integrare (Kaunert, 2010).
Tratatul de la Lisabona a suscitat numeroase discuţii şi în ceea ce punerea în aplicare a
dreptului comunitar în ordinea juridică internă. Recunoaşterea priorităţii ordinii juridice
comunitare în raport cu dreptul intern, în materiile ce fac obiect de reglementare comunitară
privind politicile Uniunii Europene, determină, în practică, un puternic impact în ceea ce
priveşte tradiţionala funcţie protectoare a ordinii juridice şi publice interne, modificând-o,
orientând-o şi comunitarizând-o spre crearea cu prioritate a unei ordini publice economice în
concordanţă cu ordinea publică economică şi metaeconomică de la nivel de Uniune, ca şi
spre o amenajare a unei ordini publice, prin utilizarea unor mecanisme politico-juridice, a unui
spaţiu comun în ceea ce priveşte libertăţile comunitare (Mutulescu, 2010).
Literatura de specialitate şi specialiştii s-au aplecat îndelung şi asupra impactului instituţional
al Tratatului de la Lisabona. Astfel Der-Chin Horng argumentează Banca Centrală
Europeană va fi profound afectată, în sens pozitiv, de adopatera tratatului. Astfel îi sunt
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modificate funcţionarea, modealităţile de angajare precum şi relaţiile externe (Der-Chin,
2010).
Dar problemele ridicate de cercetarea din domeniu asupra Tratatului de la Lisabona, nu s-au
oprit aici. S-a pus şi problema dacă trattul este unul de modificare sau reformare a cadrului
legal existent. Din perspectiva traducerii în limba română a denumirii, Tratatul de la Lisabona
este, după caz, tratat de modificare (limba franceză) sau tratat reformator (limba engleză).
Deşi cei doi termeni pot fi consideraţi sinonimi, în realitate, pe fond, Tratatul de la Lisabona
le realizează deopotrivă, pe amândouă: modifică tratatele Uniunii Europene, dar reformează
şi instituţiile Uniunii Europene (Popescu, 2008).
3. O nouă constituţie
Tratatul de la Lisabona este rezultatul procesului constituţional declanşat de Declaraţia de la
Laeken, adoptată de către Consiliul European din decembrie 2001(Consiliul European).
Această declaraţie s-a constituit într-o agendă ad-hoc a reformei UE prin identificarea
provocările la care UE urma să răspundă, aşa cum se vedeau ele la începutul anului 2001, şi
al căror răspuns urma să se realizeze prin revizuirea tratelor. De aceea, cea mai potrivită
evaluare a reformelor introduse prin Tratatul de la Lisabona este cea care se realizează prin
compararea acestuia cu Declaraţia de la Laeken.
Declaraţia de la Laeken identifică trei elemente fundamentale cărora Uniunea trebuie să le
găsească soluţii la începutul mileniului trei:
•

provocarea democratică sau cum să apropiem instituţiile europene de cetăţeni;

•

noul rol al Europei într-un mediu internaţional globalizat;

• ce răspuns trebuie să dăm cetăţenilor la aşteptările lor referitoare la necesităţile
zilnice, şomaj, calitatea vieţii, delincventă, sănătate, educaţie.
• Formulate şi mai direct, provocările cărora reforma trebuia să le găsească răspuns
erau :
• cum să apropiem cetăţenii, mai ales tinerii, de proiectul european şi instituţiile
europene ?
•

cum să structurăm viaţa politică şi spaţiul politic european într-o Uniune extinsă ?

• cum să facem ca UE să se transforme într-un factor de stabilitate şi un model în noua
lume multipolară ?
O altă provocare căreia Uniunea trebuia (şi încă trebuie) să îi facă faţă se referă la existenţa
ei într-o formulă extinsă. Întrebarea era: este necesară o noua reformă, fundamentală, a
sistemului instituţional pentru a putea face faţă unor luări de poziţie suple şi eficace într-o
Uniune ce ar putea ajunge curând la treizeci de state, de cinci ori mai mult decât cele şase
de la început pentru care se concepuse sistemul instituţional şi decizional cunoscut?(
Mercedes Guinea Llorente, Francisco Aldecoa Luzarraga, 2011)
Eficacitatea UE poate fi abordată din două pucte de vedere:
•

organizarea instituţională;

•

procesul decizional.

• Sistemul instituţional a fost profund reformat pentru a face faţă acestor solicitări de
eficacitate:
• au fost prevăzute preşedinţii permanente sau coordonate, după caz, pentru Consiliul
European, respectiv consilii;
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•

s-a redus compoziţia Comisiei;

•

s-a adaptat compoziţia PE ;

•

s-a prevăzut crearea înaltului Reprezentant pentru întreaga politică externă comună.

•

Tratatul de la Lisabona este o Constituţie Europeană, deşi nu are acest nume:

• este Constituţie, în primul rând, pentru că adună în cea mai mare parte elementele
fundamentale ale Tratatului Constituţional, chiar dacă nu are nici structura, nici numele
acestuia;
• în al doilea rând, tratatele de după reforma de.la Lisabona devin constituţii din punct
de vedere funcţional, dezvoltă funcţiile unei constituţii, limitează puterea şi organizează
funcţionarea organizaţiei politice pe care o regularizează.
Cu mulţi ani în urmă, Curtea de Justiţie afirma că Tratatele europene constituie „Carta
constituţională" a Comunităţilor europene, subliniindu-le caracterul constitutiv şi fundamental
în organizarea lor politică. Fără îndoială, faptul că Uniunea avea deja o constituţie materială
nu contrazicea şi nici nu putea împiedica încercarea de „(re)consti-tuţionalizare" a tratatelor
pe care se fundamenta Uniunea (Lenaerts, Koen, Desomer, Marlies, 2002). Asta face
Lisabona. în cazul Tratatului de la Lisabona, această „reconstituţionalizare" constă, în opinia
noastră, în încorporarea elementelor:
•

care întăresc garantarea drepturilor;

•

care definesc şi organizează mai bine relaţiile între părţile ce compun Uniunea;

•

care democratizează şi distribuie puterea între instituţii.

Tratatul de la Lisabona este o constituţie în sensul material al termenului, dar şi în sensul
funcţional, adică desfăşoară funcţiile unei constituţii şi o face mai bine decât tratatele
precedente. Valoarea sa de constituţie este şi mai mare decât a altor tratate, deoarece
prezintă o evidentă funcţie de garantare a celor două legitimităţi ale Uniunii Europene,
cetăţenii şi statele.
Prin explicitarea funcţiei de protecţie a drepturilor fundamentale, acestea sunt şi garantate în
faţa puterii publice europene. Existenţa unor instrumente precum delimitarea competenţelor,
crearea dublei proceduri politice şi judiciare de control a exercitării subsidiarităţii sau
creşterea puterii de supervizare a parlamentelor naţionale are funcţia de a garanta că
abuzurile instituţiilor comune vor fi evitate şi că vor fi protejate competenţele naţionale sau,
dacă este cazul, cele regionale. Constituţia, în fine, stabileşte echilibrul între puterile
europene, creând o structură instituţională dotată cu „greutăţi" şi „contragreutăţi".
Examinarea Tratatului Constituţional de către experţi a consolidat ideea valorii sale
constituţionale, bazată nu atât pe nume, cât pe îndeplinea funcţiilor specifice unei constituţii.
Raţiunile ce erau valabile atunci sunt în continuare valabile în cazul Tratatului de la Lisabona,
deoarece conţinutul Tratatului Constituţional se păstrează nealterat ca şi funcţiile pe care
acesta le desfăşura.
Astfel, de exemplu, Ziller consideră că Tratatul de la Lisabona continuă tradiţia contractului
social şi îndeplineşte toate funcţiile specifice constituţiilor începând cu secolul al XVIII-lea:
recunoaşte drepturile cetăţenilor, organizează relaţiile dintre guvern şi guvernaţi şi stabileşte
un sistem de control al puterii prin măsuri şi contramăsuri (Ziller, Amatto, 2009). Puntscher,
dinspre domeniul politologiei, are o opinie similară; pentru ea Tratatul, reunind cele trei
elemente proprii unei Constituţii - o garanţie contractuală (se creează o organizaţie pentru a
proteja drepturile cetăţenilor), o garanţie organizaţională (stabileşte organizarea instituţională
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şi separarea puterilor) şi o garanţie reprezentaţională -, asigură reprezentarea egală a tuturor
cetăţenilor în corpul juridic (Puntscher Riekmann, 2003).
Tratatul de la Lisabona este o constituţie fără nume, dar „faptul că s-a refuzat intenţia de a se
formaliza acest concept material înseamnă că nu s-a dorit dotarea Uniunii cu o «constituţie»
în sensul formal sau solemn, adică în sensul politic cel mai întâlnit". Dacă pentru Convenţie
alegerea termenului de Constituţie conţinea în sine dorinţa de a explicita natura politică (şi
constituţională) a proiectului politic european şi al UE, întoarcerea la formatul tratatelor are
drept considerent neexplicitarea acestei naturi politice.
Abandonarea formei constituţionale în scopul salvării conţinutului a avut drept consecinţă
faptul că caracterul politic şi constituţional rămân incomplete şi neexplicitate. Aceasta face ca
Europa să nu se apropie de cetăţean, care nu recunoaşte în Tratat o constituţie care să
semene cu propria sa constituţie naţională.
Explicitarea completă a naturii politice a UE rămâne de rezolvat atunci când condiţiile politice
vor fi suficient de mature pentru a recupera forma şi conceptul constituţional.
4. Concluzii
Noul Tratat de la Lisabona, cunoscut şi sub numele de „Tratatul de Reformă”, oferă nu doar o
amendare a tratatelor considerate a fi fundamentale (Tratatul privind Uniunea Europeană şi
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), aşa cum au făcut, la vremea lor şi Tratatele
de la Amsterdam şi Nisa. În plus, în principal pentru a răspunde obiecţiilor venite din partea
acelor state membre UE îngrijorate de avansul federal al Uniunii, din noul Tratat au fost
suprimate toate indiciile care ar fi putut conduce la ideea că UE s-ar putea transforma într-un
astfel de stat (a dispărut, de pildă, termenul de „constituţie”, precum şi secţiunea consacrată
simbolurilor UE). Cu toate acestea, noul Tratat a preluat cea mai mare parte a inovaţiilor
incluse în Tratatul Constituţional, modificările aduse instituţiilor urmând a avea un efect
profund asupra funcţionării acestora (Drăgan, 2010).
Lisabona aduce în Uniune noua ordine constituţională într-un mod mai degrabă indirect,
decât în mod direct, prin modificarea celor doua tratate europene existente în loc de a le
înlocui în intregime, aşa cum Tratatul Constituţional încercase să facă mai devreme. Astfel,
Lisabona prevede: “Uniunea se intemeiaza pe prezentul Tratat” - Tratatul privind Uniunea
Europeana(TEU) – “şi pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii.”
Aceste doua tratate împreuna devin apoi Constituţia Uniunii Europene post-Lisabona. O
noua Uniune este de fapt “constituită” cu toate ca termenul “constituţie” nu este folosit.
Note:
1
Nam-Kook Kim, Sa-Rang Jung (2010) “Democratic Deficit, European Constitution, and a Vision
of the Federal Europe: The EU's Path after the Lisbon Treaty”, Journal of International and Area
Studies Volume 17, Number 2, pag.53-70;
2
Laursen Finn (2009), „The EU Treaty of Lisbon: origin, institutional choise and significance”
lucrare prezentată a 50-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei pentru Studii Internaţionale, New York,
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Poate supravieţui capitalismul? Distrugerea creatoare şi
viitorul economiei globale
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(Titlul original al cărţii apărută în 1942 este „Can Capitalism
Survive? Creative Destruction and the Future of the Global
Economy”).
Joseph A. Schumpeter (1883-1950) este unul dintre
economiştii care a reuşit să realizeze cea mai profundă
analiză a capitalismului introducând sintagma sa evocatoare
“distrugerea creatoare”. Sub acest paradox, marele
economist, demonstrează teza conform căreia “performanţa
efectivă şi cea prospectivă a sistemului capitalist este de aşa
natură, încât să dea un răspuns negativ ideii prăbuşirii sale
sub greutatea eşecului economic, dar că tocmai succesul său
subminează instituţiile sociale care îl protejează şi care «în
mod inevitabil» creează condiţiile în care acesta nu va mai
putea supravieţui, arătând cu hotărâre în direcţia
socialismului în calitate de moştenitor evident”.
Elementele fundamentale ale capitalismului, aşa cum sunt
prezentate de Marx, suferă modificări ce vizează
preocuparea pentru dimenisunea socială prin restructurarea
de produse, crizele care arată că structurile, deşi solide nu
sunt eterne, iar în final, rapiditatea schimbărilor capitalismului
corectează anumite principii conscrate de gândirea
economică a lui Marx. Astfel, influenţat de Marx, Schumpeter
mizează pe creşterea producţiei, aducând în prim plan
tehnologia, prin existenţa unei forţe de concepţie de noi
elemente, structuri, produse.
Ceea ce este remarcabil, prin puterea transformatoare a
capitalismului, văzut ca un proces revoluţionar în care există
nevoia constantă de îmbunătăţire în vederea creşterii
producţiei se ajunge ca în final să reflecte prea mult
capacitatea sa de „distrugere creatoare”, tocmai prin
dispariţia capitalismului, care nu poate suporta o astfel de
dezvoltare. Totuşi, partizanul supravieţuirii capitalismului,
vorbeşte despre ceea ce descrie drept „materialul cu care se
hrăneşte mecanismul capitalist, adică oportunităţile deschise
noilor iniţiative şi investiţii”.
Citind cu atenţie această lucrare, ne vom întreba de fapt, cum
ne raportăm noi la inovaţie. Practic, procesul revoluţionar,
despre care vorbeşte economistul, schimbă radical echilibrul
vechi, prin inovaţii care pot distruge, construind ceva nou.
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Schumpeter atribuie supravieţuirea capitalismului orientării gândirii pe termen lung, acesta
fiind singura care oferă validitate performanţelor economice şi sociale ale sistemului. Istoria
pare să sprijine teoria aceasta, mai ales luând în considerare recenta „victorie” a
capitaliusmului asupra socialismului. Astfel, Schumpeter se întreba dacă, ceea ce ajungea la
apogeul dezvoltării sale tocmai în perioada în care apărea această carte, şi care se născuse
ca o reacţie de ordin revoluţionar la adresa capitalismului, „se va instaura pentru a rămâne
mai mult timp sau nu”. Orientarea pe termen lung a statelor capitaliste şi folosirea la maxim a
avantajelor oferite de “distrugerea creatoare” au oferit în cele din urmă un răspuns, se pare
definitiv, acestei întrebări.
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