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Rezumat: Suveranitatea națională și suveranitatea colectivă sunt două 

sintagme ce generează stări și transformări radicale la nivelul managementului de 

țară. Ca stări temporare de manifestare, cele două sintagme generează și discuții 
extrem de diverse, în care se angajează deopotrivă oameni politici, diplomați, 

juriști, cadre didactice, mass-media, dar  și simpli cetățeni. Cultura juridică 

internațională actuală a generalizat noțiunea de suveranitate și a exclus din 

limbajul diplomatic noțiunea de suzeranitate care, cel puțin pentru perioada 
feudală, sugera calitatea unui stat de a-și exercita autoritatea asupra altor state 

considerate a fi mai slabe și supuse, prin amestec în viața politică internă a 

acestora, impunându-le un anumit comportament intern și extern. Suveranitatea 
exprimă gradul de independență decizională a unui stat în raport cu alte state, 

care sugerează și o anumită stare de putere. La rândul său, suveranitatea colectivă 

se construiește pe baza unor înțelegeri colective între state, ca rezultat al abordării 

comune a securității colective. Interesele majore legate de securitate, exprimate 
prin decizii politice , fac posibile renunțări la anumite prerogative de suveranitate 

specifice statelor naționale. Drumul dinspre suveranitatea națională spre 

suveranitatea colectivă presupune diluarea celei dintâi și definirea vagă a celei de-
a doua. Tocmai de aceea, apreciem că securitatea și suveranitatea, ca valori 

comune ale Europei, se află în fața unor mari schimbări paradigmatice. 

Cuvinte cheie: suveranitate, securitate, națională, colectivă, stat, națiune, 
autoritate, independență, interes, conjunctură. 
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