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Rezumat: Autorul prezintă, pe scurt, datele principale ale istoriei construcţiei Uniunii 

Europene, care au fost ţările promotoare şi liderii mai importanţi ale acestora. Sunt prezentate 

instituţiile principale ale Uniunii Europene şi atribuţiile Parlamentului European. Se încearcă o 

descriere a dezvoltării conceptului de „Spaţiu Schengen” şi se relevă unele dificultăţi actuale legate 

de criza migranţilor. 

Aşa cum se ştie fiecare activitate umană are şi critici. La punctul 7 sunt prezentate, sub 

rezerva verificării de către cititori, a unor puncte de vedere exprimate de eurosceptici şi euro critici. 

În final sunt aduse în atenţie unele aspecte ale posibilelor evoluţii ale organizaţiei în următorii ani. 
 

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Parlamentul European, Spaţiul 
Schengen, România. 

 

Abstract: The author briefly presents the landmarks of European Union history, the 

countries which have been promoting it and its most important leaders. Also, it outlines the main 

institutions of the European Union and the terms of reference of the European Parliament. It 

describes the ‘Schengen Space’ concept development and it reveals some current difficulties related 

to the migrants’ crisis. 

As everybody knows each human activity has its critics. Thus, chapter 7 provides the views 

expressed by Euro-sceptic people, the Euro critics, which should be checked upon by the readers. 

Finally, the article brings to readers’ attention some aspects of possible developments of the 

organization in the coming years. 
 

Keywords: European Union, European Commission, European Parliament, Schengen Area, 

Romania. 

 

1. Introducere 

Abordarea, în acest articol, a unor aspecte privind istoricul Uniunii Europene, 

prezentul destul de agitat şi viitorul care se întrevede plin de provocări, poate fi de interes 

pentru cei care sunt preocupaţi de problemele majore ale organizaţiei, dar şi pentru simplii 

cetăţeni din ţările membre, inclusiv pentru cei din România. 
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Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, secretar Şiinţific al Secţiei de Ştiinţe Militare, tel: 0722 

303 015, E-mail: mincuconstantin@yahoo.com 
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Începând cu anul 2008 (debutul crizei economice) şi până astăzi Uniunea Europeană 

a fost supusă la multe încercări care, toate la un loc, au slăbit coeziunea între membrii săi şi 

au pus la grea încercare pe liderii mai importanţi, în special pe cei din Germania, Franţa şi 

Marea Britanie. 

În opinia multora lipsesc liderii puternici şi vizionari care să ofere perspective mai 

clare de dezvoltare şi integrare a construcţiei europene, într-un mediu geopolitic tot mai 

complicat, atât la nivel global, cât şi regional. 

În aceste condiţii dificile România va prelua în semestrul II/2019, Preşedinţia 

Semestrială a Uniunii Europene. După Brexit este posibilă devansarea perioadei. 

 

Precursori 

 Dante Alighieri (29.05.1265 – d. 14.09.1321) în „Divina Comedie” vede o 

„Europă unificată”, aflată sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlalţi suverani, 

limba comună – latina, moneda comună – florinul. 

 Secolul XVII Ducele de Sully (1597 – şeful administraţiei financiare a regelui 

Henric al IV-lea al Franţei) în „Grand Dessin” a lansat ideea unui „corp politic al tuturor 

statelor Europei” (pace + comerţ). 

 Immanuel Kant, în 1795, a elaborat un „Proiect de pace eternă”, bazat pe o 

federaţie de state libere, având o constituţie de tip republican. 

 Victor Hugo în 1849, spune că „va veni o zi când vom vedea aceste două grupuri 

imense, Statele Unite ale Americii şi Statele Unite ale Europei, unul în faţa celuilalt, 

întinzându-şi mâinile unul celuilalt peste mări, „schimbând produse, comerţ, industrie, 

arte, genii ...”. 

 O Europă unită a existat efectiv pe timpul Imperiului Roman (cuprindea şi nordul 

Africii, Asia Mică, Turcia, dar şi Israelul). 

 Napoleon a încercat unificarea Europei sub autoritatea Franţei, dar împotriva 

voinţei popoarelor, ceea ce a provocat explozia naţionalismelor europene. 

 Saint Simon (1760-1825) prevedea în 1814 constituirea Europei în jurul unei 

alianţe Franţa-Anglia, condusă de un monarh „lider ştiinţific şi politic”1. 

 Şi alţi vizionari au formulat proiecte de unificare a Europei. După Primul Război 

Mondial, Aristide Briand, în 1929, în Adunarea Generală a Societăţii Naţiunilor a propus să 

se constituie „un fel de legătură federală” între naţiunile europene. 

 În 1944, reprezentanţii mişcărilor europene de rezistenţă, reuniţi în Elveţia, au 

elaborat un program european care statua că realizarea unei reuniuni de state suverane, 

separate prin frontiere politice şi vamale este imposibilă, afirmând că doar o federaţie 

europeană ar putea înlătura cauzele celor două războaie mondiale. 

 În 1946, Winston Churchill, la Universitatea din Zürich, a susţinut ideea unor 

„State Unite ale Europei”, construite în jurul Franţei şi Germaniei, sub auspiciile Marii 

Britanii şi ale SUA. 

                                                 
1 Adrian Năstase, Europa quo vadis?, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2003. 
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 În 1947, mai multe mişcări care militau pentru unitate europeană au format 

„Comitetul Internaţional de coordonare a mişcărilor pentru unificarea Europei”. 

Primul Congres European ţinut la Haga în 1948, care a reunit peste 800 de delegaţi din 19 

ţări, a formulat ideea unei zone europene de comerţ liber şi a necesităţii de creare a unor 

instituţii europene – Un Parlament European şi o curte de justiţie. Richard Coudenhove 

Kalergi a creat mişcarea „Pan Europa”2 

 

Etapele realizării Uniunii Europene 

 Este unanim recunoscut că la baza înfăptuirii Uniunii Europene se află Planul 

Marshall care a creat condiţiile unui sistem de cooperare economică care a permis primele 

proiecte de integrare europeană. 

Competiţia SUA versus URSS pentru Europa a accelerat eforturile SUA pentru 

sprijinirea politică, economică şi financiară a Greciei, Turciei, Marii Britanii, Franţei, Italiei 

şi Republicii Federale Germane. 

 La 12 iunie 1947, la iniţiativa Marii Britanii şi a Franţei a avut loc la Paris o 

conferinţă care s-a finalizat cu constituirea unui „Comitet European de Cooperare 

Economică (CECE)”, ce a avut menirea de a realiza un studiu privind necesităţile 

europene de import din zona dolarului. Studiul a fost aprobat în conferinţa din 22 

septembrie 1947 şi a fost transmis în SUA. 

 La 3 aprilie 1948, preşedintele SUA a semnat „Legea asistenţei externe 

(Foreign Assistance Act)” prin care era susţinut „Programul de Recuperare 

Europeană”. În acest fel a demarat oficial Planul Marshall. A fost create Administraţia de 

Cooperare Economică (CECA), agenţia federală pentru organizarea ajutorului, aceasta 

funcţionând până la 30 septembrie 1951. 

 La 16 aprilie 1948 s-a semnat la Paris convenţia constitutivă a Organizaţiei 

Europene de Cooperare Economică (OECE), ca agenţie europeană a Planului Marshall, 

având ca membri fondatori 16 state europene: Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Grecia, 

Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Marea Britanie, Suedia, Turcia, 

Republica Federală Germania şi Spania. SUA şi Canada au fost admise ca membri asociaţi, 

iar Iugoslavia a primit Statut de observator3. Ajutorul dat de SUA Europei, între 1949 şi 

1961 a fost de peste 30 miliarde de dolari. 

 Startul construcţiei europene a fost dat de ministrul de externe francez Robert 

Schuman care, la 9 mai 1950, întrun discurs, la aniversarea a 5 ani de la victoria asupra 

fascismului, a propus crearea unei înalte autorităţi supranaţionale, care să dirijeze 

producţia şi desfacerea oţelului şi cărbunelui în Europa. În baza propunerii lui Schuman se 

afla planul elaborat de Jean Monnet. Ideea era mai veche şi fusese lansată de Konrad 

Adenauer, cancelarul democrat-creştin care a reconstruit Germania după cel de-Al Doilea 

Război Mondial.4 

                                                 
2 Ion Ignat, Uniunea Europeană – de la Piaţa Comună la moneda unică, Editura Economică, 

Bucureşti, 2002. 
3 Ibidem, p. 14-19. 
4 Adrian Năstase, op. cit., p. 28. 
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 La 16 aprilie 1951, la Paris, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda şi 

Luxemburg au semnat „Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 

Oţelului (CECO)”, intrat în vigoare la 23 iulie 1953. 

 La 26 mai 1952, aceleaşi 6 state fondatoare CECO au semnat „Tratatul 

instituind Comunitatea Europeană de Apărare (CEA)”, sub forma unei organizaţii 

supranaţionale cuprinzând un Comisariat, un Consiliu de Miniştri, o Curte de Justiţie şi 

o Adunare Parlamentară. Acest tratat CEA nu a mai fost pus niciodată în aplicare urmare 

a faptului că, în 1954, Adunarea Naţională Franceză nu l-a ratificat. 

 În 1953 Adunarea Parlamentară a CECO a elaborat un proiect de tratat privind 

o comunitate politică. Comunitatea Europeană astfel înfiinţată avea competenţă generală 

în domeniile politicii economice, al securităţii şi politicii externe, urmând ca în doi ani să 

absoarbă CECO şi Comunitatea Europeană de Apărare.5 

 Conferinţa la nivel înalt de la Messina (Italia) din 1955 a decis ca viitorul 

cooperării europene să se bazeze pe integrarea economică şi, în special, pe realizarea unei 

pieţe comune între statele membre. În acest scop a fost constituit un comitet 

interguvernamental, condus de ministrul de externe al Belgiei, Paul-Henri Spaak. Raportul 

întocmit de acest comitet a stat la baza proiectului de Tratat pentru înfiinţarea 

Comunităţii Economice Europene (CEE). 

 În 1957, la Roma, au fost semnate Tratatul instituind Comunitatea Economică 

Europeană (CEE) şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

(CEEA) sau Euratom. 

 Prin Tratatul de la Bruxelles, din 8 aprilie 1965, cunoscut sub numele de Tratat 

de fuziune, s-a realizat unificarea executivelor celor 3 comunităţi (cele 3 Consilii de 

Miniştri ale CEE şi CEEA) şi a Înaltei Autorităţi (CECO), acestea fiind înlocuite cu un 

Consiliu de Miniştri şi o Comisie. 

 Urmare a summit-ului de la Paris, din decembrie 1974, începând cu anul 1975, 

şefii de state sau de guverne s-au reunit de trei ori pe an, în cadrul Consiliului European 

(acesta este un alt organism decât Consiliul Europei), pentru definirea liniilor politice 

generale ale Comunităţii. 

 În anul 1976, „Consiliul” a aprobat condiţiile pentru alegeri directe pentru 

Parlamentul European, şi s-a semnat „Actul privind alegerea reprezentanţilor Adunării 

prin sufragiu universal direct”. Primele alegeri au avut loc în iunie 1979. 

 În 1985, Lordul Cockfield, comisarul european pentru Piaţa Internă, a dat 

publicităţii Carta Albă, document care a pus bazele unui program legislativ, în vederea 

realizării pieţei interne, obiectiv propus să se realizeze până la 31 decembrie 1992. 

 În anul 1986, prin Actul Unic European (AUE), care a încorporat Carta Albă, s-a 

făcut prima mare reformă a Tratatelor Comunităţilor. AUE a avut ca obiectiv finalizarea 

aşa-numitei pieţe interne, definită ca „o zonă fără frontiere interne în care este asigurată 

libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului”. Tratatul a intrat în 

vigoare în 1987. 

                                                 
5 Ibidem, p. 35. 
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 Au fost stabilite „Prevederile majore ale Actului Unic European”, printre care 

se menţionează „Declaraţia că piaţa internă a CE urma să fie completă până la 31 

decembrie 1992 şi că toate barierele care mai existau în calea comerţului intracomunitar 

urmau să fie înlăturate”6. 

 La 7 februarie 1992 s-a semnat „Tratatul de la Maastricht”, convenit în 

decembrie 1991 când s-a stabilit cadrul realizării Uniunii Economice şi Monetare, şi care, a 

intrat în vigoare în noiembrie 1993, cunoscut ca Tratatul asupra Uniunii Europene 

(TUE). Acesta şi-a definit o serie de obiective7 

Formele de cooperare instituite prin TUE sunt structurate de 3 piloni: 

- cele trei comunităţi europene: CECO, CEE şi EURATOM; 

- politica externă şi de securitate comună (PESC); 

- justiţia şi afacerile interne (JAI). 

 În 1995 a avut loc o nouă extindere – Austria, Finlanda şi Suedia. 

 Pregătirea extinderii prin includerea ţărilor din centrul şi estul Europei a fost 

încredinţată unei noi Conferinţe Interguvernamentale (CIG), sub preşedinţia italiană. 

CIG a avut ca obiectiv revizuirea Tratatului de la Maastricht. Finalizarea a avut loc prin 

Tratatul de la Amsterdam, semnat în octombrie 1997 şi care a intrat în vigoare la 1 mai 

1999 (au fost stabilite importante obiective pentru consolidarea şi extinderea Uniunii). 

 După adoptarea Tratatului de la Amsterdam au formulat cereri de aderare 

România, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Estonia, Letonia şi 

Lituania. Cu privire la aceste cereri Comisia a adoptat Agenda 2000. 

 O nouă modificare a tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatelor care 

instituie Comunităţile Europene şi unele acte asociate a avut loc prin Tratatul de la NISA 

din 7-11 decembrie 2000 intrat în vigoare în ianuarie 2003. Tratatul s-a concentrat pe o 

extindere fără precedent şi stabilirea unor noi obiective majore. 

 Deoarece nici tratatul de la NISA nu a putut rezolva problemele cu care se 

confruntă construcţia comunitară, prin Declaraţia de la Laeken, din 2001, a fost instituită 

Convenţia europeană care a avut ca scop redactarea unui text constituţional care să 

răspundă, în mod real, nevoilor comunităţii europene. 

 La 28 februarie 2002 la Bruxelles, Convenţia europeană a reunit reprezentanţii 

a 28 de state (incluzând Turcia), ai Comisiei Europene şi Parlamentului European. A fost 

adoptat proiectul noului Tratat Constituţional. 

 La 29 septembrie 2003, Consiliul de Afaceri Generale şi Relaţii Externe, alcătuit 

din miniştri de externe ai statelor membre, a decis convocarea CIG la data de 4 octombrie 

2003. România, Bulgaria şi Turcia au participat cu statut de observator. Datorită 

divergenţelor apărute între participanţi proiectul nu a putut fi adoptat. 

Urmare a unor formule de compromis, acceptate de toţi participanţii, a fost posibilă 

încheierea CIG la Consiliul European din 18 iunie 2004 prin adoptarea proiectului de 

Tratat Constituţional, care, din motive istorice, a fost semnat la Roma, la 29 octombrie 

2004. Denumirea completă a Tratatului este „Tratatul de instituire a unei Constituţii 

                                                 
6 Steven McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid Critic, Editura „Monitorul Oficial”, 2007, p. 8. 
7 Marin Voicu, Drept comunitar – teorie şi jurisprudenţă, Editura Ex. Ponto, Constanţa, 2002. 
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pentru Europa” (numit şi Constituţia de la Roma). Sunt incluse multe schimbări de 

esenţă. Respinsă de Franţa şi Olanda, a trebuit un nou compromis. 

 Soluţia a venit din partea Germaniei care a deţinut preşedinţia Consiliului de 

Miniştri al Uniunii Europene în semestrul I al anului 2007 şi a constat în adoptarea, la 

Lisabona, a unui Tratat de reformă al Uniunii Europene (Documentul este important şi 

merită o atenţie aparte din partea celor interesaţi). 

Tratatul a fost aprobat mai întâi în reuniunea informală a Consiliului 

European din 13 octombrie 2007 de la Lisabona şi apoi în şedinţa Consiliului 

European din 13 decembrie 2007 de la Lisabona. 

Tratatul de la Lisabona a fost respins de Irlanda, fapt care a pus sub semnul 

întrebării adoptarea sa. Referendumul a fost reluat şi, la data de 3 octombrie 2009, 67,3% 

dintre irlandezi au votat în favoarea Tratatului de la Lisabona. Unele probleme au fost şi cu 

Regatul Unit, Polonia şi Cehia. 

 La 1 ianuarie 2007 are loc aderarea României şi Bulgariei la Uniunea 

Europeană. 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană 

 România a avut legături cu Uniunea Europeană înainte de 1989. În anul 1980 s-a 

semnat un Acord pentru crearea Comisiei mixte România - UE. 

 În anul 1993 s-a semnat Tratatul de asociere între România, pe de o parte, şi 

Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, care a intrat în 

vigoare la 1 februarie 1995, pentru o perioadă de 5 ani, fiind prelungit ulterior cu încă 5 ani. 

Tratatul stabilea o serie de obiective politice, economice, financiare, culturale şi de altă 

natură. 

 Prin semnarea Tratatului din 25 aprilie 2005, România a trecut de la statutul de 

„stat candidat” la statutul de „stat în curs de aderare”. 

 În vederea aderării până la 1 ianuarie 2007 România a fost supusă unui proces de 

monitorizare. Primul raport de monitorizare a fost publicat de Comisie în data de 25 

octombrie 2005. În 2006 au mai fost două rapoarte. Raportul Moscovici prezentat 

Parlamentului European la 29 noiembrie 2006, a recomandat primirea României în UE, 

care a avut loc, aşa cum s-a preconizat, la 1 ianuarie 2007. 

 

Instituţiile Uniunii Europene 

  Diversele comunităţi şi structuri înfiinţate începând cu anul 1947, au evoluat în 

timp, până la situaţia de astăzi. 

  În prezent, instituţiile politice ale Uniunii Europene sunt: 

- Parlamentul European; 

- Consiliul European; 

- Consiliul de Miniştri ai UE (denumit uzual Consiliul); 

- Comisia Uniunii Europene; 

- Curtea Europeană de Justiţie; 

- Curtea Europeană de Conturi; 

- Controlul European pentru Protecţia Datelor; 
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- Banca centrală Europeană; 

- Banca Europeană de Investiţii (BEI). 

Particularităţile acestor instituţii nu permit încadrarea lor precisă, potrivit separaţiei 

puterilor statului (legislativă, executivă şi judecătorească). 

Înţelegerea corectă a atribuţiunilor şi structurii instituţiilor politice necesită, pentru 

cei interesaţi, un studiu aprofundat asupra documentelor de bază, uşor de găsit pe site-urile 

UE, Parlamentului României şi Guvernului României. 

În acest articol ne rezumăm la Parlamentul European. 

Parlamentul European reprezintă, în viziunea Tratatului de la Roma, din 1957, 

„popoarele statelor reunite în cadrul Uniunii Europene”.  

Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au avut loc în iunie 1979. 

Numărul de mandate este repartizat pe ţări, în funcţie de mărimea acestora.  

Începând cu 2004, 338 milioane de alegători din cele 25 de state membre ale Uniunii 

Europene îşi aleg cei 732 de reprezentanţi în Parlamentul European (această cifră a fost 

stabilită prin Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare la 1 februarie 2003).  

Legitimat prin vot universal direct şi ales pentru un mandat de 5 ani, Parlamentul 

European şi-a sporit continuu influenţa şi puterea prin intermediul unei serii de tratate. 

Acestea, în mod special Tratatul de la Maastricht din 1992 şi Tratatul de la Amsterdam din 

1997, au condus la transformarea Parlamentului European dintr-un organism pur 

consultativ într-un parlament cu puteri legislative similare celor exercitate de parlamentele 

naţionale.  

Prin Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare la 1 februarie 2003, s-a stabilit un număr 

maxim de 732 de membri ai Parlamentului.  

Cum funcţionează Parlamentul European:  

Parlamentul European este singura institute comunitară ale cărei şedinţe şi deliberări 

sunt publice. Dezbaterile, avizele şi rezoluţiile acestuia sunt publicate în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.  

Preşedintele reprezintă Parlamentul la evenimentele cu caracter oficial şi în relaţiile 

internaţionale, prezidează sesiunile plenare ale Parlamentului precum şi întâlnirile Biroului 

şi ale Conferinţei Preşedinţilor.  

Biroul este organul de reglementare în ale cărui atribuţii intră bugetul Parlamentului 

şi problemele administrative, organizatorice şi de personal.  

Conferinţa Preşedinţilor reuneşte Preşedintele Parlamentului şi preşedinţii grupărilor 

politice şi este organul politic al Parlamentului. Conferinţa Preşedinţilor stabileşte ordinea 

de zi a şedinţelor plenare, fixează calendarul activităţilor desfăşurate de organismele 

parlamentare şi stabileşte competenţele comisiilor şi delegaţiilor parlamentare, precum şi 

numărul membrilor acestora.  

Parlamentul are trei funcţii esenţiale:  

 alături de Consiliul Uniunii Europene, are atribuţii legislative, adică adoptă 

legislaţia Uniunii (regulamente, directive, decizii). Participarea sa la procesul legislativ 

contribuie la garantarea legitimităţii democratice a textelor adoptate;  

 împarte autoritatea în domeniul bugetar cu Consiliul Uniunii Europene, prin 

urmare poate modifică cheltuielile bugetare. În ultimă instanţă, adoptă bugetul în întregime; 
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 exercită un control democratic asupra Comisiei. Aprobă desemnarea membrilor 

Comisiei şi are dreptul de a cenzura Comisia. De asemenea, exercită un control politic 

asupra ansamblului instituţiilor. 

Sediul Parlamentului European este la Strasbourg, unde se ţin şedinţele o săptămâna 

în fiecare lună. Unele şedinţe se ţin la Bruxelles, iar Secretariatul General se află în 

Luxemburg.  

 

Istoricul şi dezvoltarea conceptului de spaţiu SCHENGEN 

 La data de 14 iunie 1985, Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania şi Franţa au 

semnat un Acord lângă localitatea luxemburgheză Schengen (care a dat denumirea 

documentului şi ulterior, a spaţiului format din statele membre). Acesta a fost numit şi 

Schengen I. 

 Scopul „Acordului între Statele Uniunii Economice Benelux al R.F. Germania 

şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele 

comune” era eliminarea controalelor la frontierele interne şi armonizarea controalelor la 

frontierele externe. În prezent 25 de state europene sunt membre depline ale Acordului 

Schengen. Lipsesc România şi Bulgaria. 

 La data de 19 iunie 1990 se semnează Convenţia de aplicare a Acordului de la 

Schengen, sau Schengen II. Prin document se clarifică în mod unitar o serie de termeni, 

regimul de vize, problemele poliţiei şi ale securităţii spaţiului, se defineşte Sistemul 

Informatic Schengen (SIS), transportul şi circulaţia mărfurilor şi protecţia datelor cu 

caracter personal. Totodată, se instituie un Comitet Executiv, a cărui misiune generală este 

de a asigura aplicarea corectă a Convenţiei. 

 În 2005 se aprobă Tratatul de la PRUM (Schengen III), intrat în vigoare în 2007. 

Tratatul se concentrează, în principal, asupra îmbunătăţirii schimbului de date dintre autorităţile 

de aplicare a legii din statele semnatare şi acoperă trei domenii reglementate de legislaţia 

europeană: terorismul, criminalitatea transfrontalieră şi migraţia ilegală. 

 Potrivit articolului 4 al Protocolului cuprins în Tratatul de aderare a României şi 

Bulgariei la Uniunea Europeană, pentru cele două state dispoziţiile acquis-ului Schengen, 

care au fost integrate în Codul Uniunii Europene, precum şi actele care se întemeiază pe 

acesta sau care sunt conexe acestuia, enumerate în anexa II din Protocol, precum şi orice 

alte noi acte de acest fel adoptate înainte de data aderării, sunt obligatorii şi se aplică în 

România şi Bulgaria de la data aderării, fapt ce va fi concretizat printr-o decizie unanimă a 

Consiliului Uniunii Europene de a elimina controalele la frontierele interne. 

România continuă să aibă probleme cu integrarea în spaţiul Schengen din motive 

politice (prestaţia Parlamentului şi a partidelor) juridice şi funcţionarea statului de drept şi 

din cauza corupţiei, încă generalizate. 

 

Eurosceptici şi Euro critici 

În pofida eforturilor unor lideri europeni de a consolida Uniunea Europeană, în 

toate componentele sale (politic, economic, financiar, comerţ, infrastructură, transport, 

social şi drepturile omului) numărul euroscepticilor şi euro criticilor a început să crească 
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după debutul crizei economice în 2008 şi s-a accentuat după ,,invazia musulmană”, care a 

început în anul 2015. 

Întrun număr de ţări membre UE cum sunt Marea Britanie, Irlanda, Polonia, 

Republica Cehă, Finlanda, Grecia şi altele, numărul euroscepticilor a ajuns la paritate cu cel 

al adepţilor integrării, din ce în ce mai substanţiale a Uniunii, în sensul ajungerii într-un 

viitor cât mai apropiat la „Statele Unite ale Europei”. 

Premierul Marii Britanii, David Cameron, a declarat recent că dacă ţara sa va 

rămâne în UE după referendum (iunie 2016), aceasta nu va fi niciodată parte a unui 

superstat şi nu va adopta moneda euro. 

Sunt şi alţi lideri din ţările Uniunii Europene care se pronunţă împotriva integrării 

politice de genul „Statele Unite ale Europei” şi împotriva excesului de reglementări care 

provin de la uriaşul aparat birocratic de la Bruxelles (aproximativ 54 000 de funcţionari 

angajaţi de Comisia Europeană). 

Sunt vehiculate (cu destule argumente şi dovezi) şi unele teorii ale conspiraţiei, 

care, ar implica actori din umbră ai creării Uniunii Europene: 

  la baza conceptelor, tratatelor şi a altor documente fondatoare, începând cu anul 

1947, ar sta interesele marilor corporaţii din „Cartelul Petrolului şi Medicamentelor”, 

precum şi marile grupuri financiare din Germania, Franţa şi Marea Britanie. Aceste 

corporaţii şi grupuri şi-ar fi impus agenda prin politicienii importanţi cumpăraţi, fără nici un 

fel de scrupule; 

  se afirmă că, de fapt, Uniunea Europeană este o dictatură în care Parlamentul 

European (singura instituţie cu membri aleşi direct de cetăţenii statelor membre) joacă un 

rol decorativ, fără puterea de a controla Comisia şi pe Preşedintele acesteia; 

 „Maestrul arhitect” al UE a fost Walter Hallstein (1901-1982), un avocat 

puternic din Germania nazistă, cu un trecut destul de controversat. În perioada 1958-1967 

Hallstein a fost numit primul preşedinte al aşa-numitei Comisii Europene şi a condus, în 

primii zece ani decisivi, în numele intereselor Cartelului; 

 deoarece uneltele cheie ale „Cartelului” pentru aşi asigura viitorul control asupra 

Europei au fost patentele, Hallstein a ales ca mâna sa dreaptă, un expert în legea patentelor, 

pe numitul Carl Friedrich Ophuels, care, în timpul regimului nazist a fost expertul 

conducător al importantei „Curţi a Patentelor din Frankfurt” (Germania), unde se afla 

sediul cartelului I.G. Farben, al industriilor chimice din ţările ocupate ale Europei; 

 Asupra fostului Cancelar german Helmut Kohl, actualului Cancelar Angela 

Merkel şi fostului Preşedinte francez Nicolas Sarkozy planează serioase suspiciuni privind 

apartenenţa acestora la interesele „Cartelului”; 

 Se consideră că politicienii care, la 13 decembrie 2007, au semnat „Tratatul de la 

Lisabona” au dat, de fapt, întregul continent pe mâna „Cartelului”. Între aceştia a fost şi 

Preşedintele României, de atunci, Traian Băsescu; 

 Funcţionarii de rang înalt ai UE, începând cu Preşedintele Comisiei Europene 

sunt numiţi numai cu acordul direct al Germaniei, Franţei şi Marii Britanii. Celelalte ţări au 

un rol marginal, iar noile state membre ale Uniunii Europene nu au nici un rol. 

 La corul euro criticilor se adaugă cei nemulţumiţi de politicile de admisie din 

spaţiul european a unui număr uriaş de emigranţi musulmani (mai ales prin politica, 
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considerată de mulţi observatori ca fiind iresponsabilă, a Cancelarului german Angela 

Merkel). Din acest motiv Spaţiul Schengen este pus în pericol. Multe ţări construiesc 

garduri de sârmă ghimpată la frontiere, campioană fiind Ungaria; 

 Analişti eurosceptici şi euro critici din multe ţări europene, inclusiv din România 

consideră că „atunci când nu mai ai frontiere, nu mai ai monedă naţională, nu mai ai 

armată, ţi-au distrus industria şi agricultura, sistemul de învăţământ şi sănătate, ţi s-

au furat toate resursele şi eşti obligat să te supui legilor comunităţii europene, eşti deja 

cucerit”. 

La acest capitol „eurosceptici şi euro critici” sunt sute de lucrări care pot fi găsite în 

surse publice (cărţi, articole, ziare, internet etc) şi care, ar merita să fie studiate, fără 

părtinire, luând fiecare ce crede de cuviinţă că este corect. În orice caz, semnele de 

întrebare asupra trecutului, prezentului şi viitorului Uniunii Europene sunt tot mai 

numeroase – venind atât din partea unor lideri politici cât şi din partea multor cetăţeni ai 

Europei. 

 

Evoluţii posibile ale Uniunii Europene în următorii zece ani 

Studierea unor lucrări, declaraţii şi luări de poziţie ale principalilor actori în 

construcţia europeană merg de la scenariul optimist privind realizarea într-un termen relativ 

scurt a unei integrări politice depline în aşa numitele „Statele Unite ale Europei”, până la 

variante unei disoluţii din ce în ce mai accentuate, datorită unui complex de factori de ordin 

politic, economic, financiar, social şi cultural. În acest moment este dificil de apreciat care 

curent are şanse de reuşită. 

Totuşi, cred că se impune o inventariere a unor cauze care au slăbit coeziunea 

în UE: 

 existenţa unei structuri nedemocratice şi netransparente privind luarea deciziilor, 

precum şi menţinerea unui rol marginal pentru Parlamentul European; 

 se manifestă practic dictarea unor decizii care-i afectează pe toţi de către Germania 

şi Franţa, la care se asociază uneori şi alte state europene mai importante; 

 nerezolvarea dificultăţilor economico-financiare apărute odată cu criza din 2008-

2012; 

 impunerea de facto a unei Europe cu două viteze, prin adâncirea faliei dintre ţările 

vest-europene şi cele din Europa Centrală şi de Est; 

 excesul de birocraţie şi de reglementări care au speriat mediul de afaceri, dar şi pe 

cetăţenii obişnuiţi; 

 slăbirea solidarităţii între statele europene şi afirmarea unor interese naţionale, în 

detrimentul prevederilor tratatelor şi principiilor fondatoare ale UE (a se vedea cazul Marii 

Britanii, dar şi a altor ţări); 

 punerea sub semnul întrebării a existenţei şi extinderii spaţiului Schengen datorat 

crizei migranţilor şi reluării controalelor la frontierele interne ale UE; 

 existenţa unor relaţii politice, economice şi financiare cu ţări nemembre ale 

Uniunii Europene (în special cu Federaţia Rusă) cu afectarea intereselor celorlalte state 

membre, neglijând interesul comun (exemple Germania, Franţa, Italia, Grecia şi Ungaria); 
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 abordarea complexului dosar al energiei din perspectivă pur naţională, după 

principiul „fiecare pentru el” (a se vedea cazul „Nord-Stream”); 

 abandonarea în ultima vreme a ţărilor din vecinătatea UE - Republica Moldova, 

Ucraina şi Georgia (probabil pentru a menaja Rusia); 

 apărarea în exces a intereselor corporaţiilor multinaţionale în detrimentul 

companiilor mai mici şi al cetăţenilor; 

  Ieşirea Marii Britanii din UE adânceşte criza şi creează condiţii pentru alte 

defecţiuni. 

 

Modul cum Uniunea Europeană va răspunde la cauzele care au slăbit-o ca 

organizaţie (se mai pot adăuga multe altele) va da sensul evoluţiei – integrare mai strânsă 

sau disoluţie. 

Ce „Uniune” va fi în semestrul II/2019 (sau mai devreme) când România va prelua 

Preşedinţia semestrială a organizaţiei rămâne de văzut. Oricum, din experienţa anterioară 

rezultă că preşedinţia statelor mai mici nu a putut influenţa în nici un fel evenimentele 

importante, acestea fiind apanajul puterilor principale (Germania, Franţa şi Marea Britanie). 
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