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Rezumat
Suveranitatea nu poate fi abordată ca o noțiune politică sau juridică absolută. În 

contextul proceselor de globalizare, care se realizează la nivel regional și local prin 
integrare, statele acceptă restrângerea libertăţii lor de acţiune şi, în ultimă instanţă, 
propria autonomie politică internă și externă. Dacă dimensiunile juridice ale suvera-
nităţii sunt relativ determinate, aspectele politice ale acesteia sunt mai puţin definite. 
În realitate, conceptul de suveranitate afirmă o egalitate juridică şi o independenţă 
politică a statelor. Procesele integraționiste de pe continentul european sau răsfrânt 
asupra suveranităţii statului şi libertăţii de acţiune pe plan extern, prin predarea unor 
prerogative naţionale structurilor supranaţionale și organizaţiilor internaţionale.
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introducere. Sfârşitul bipolarităţii în relaţiile internaţionale a întărit 
rolul structurilor internaționale şi a afectat importanţa statului. Statul 
rămâne a fi un actor al relațiilor internaționale, însă cu număr limitat de 
competențe. Ca entitate juridico-politică, Uniunea Europeană nu con-
stituie ceea ce este un stat, eventual un stat compus (complex) în sensul 
clasic al termenului (federaţie sau confederaţie), dar nu este nici o orga-
nizaţie internaţională (interguvernamentală), ea reprezentând mai puţin, 
decât o entitate statală şi mai mult, decât organizaţia internaţională; şi 
mai exact spus ea, întruneşte elemente atât de la prima, cât şi de la a 
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doua. [4, p. 65-75] UE nu poate fi pusă în nici unul dintre tiparele exis-
tente ori cunoscute până acum, fiind o instituţie sui generis, un actor 
atipic şi nou, în societatea internaţională contemporană. 

Într-o opinie generală, UE intră, cel puţin prima faciae în categoria or-
ganizaţiilor internaţionale, având tipologia acestora; reprezintă o asociere 
de state, realizată într-un anumit scop, constituită într-o entitate distinctă 
şi independentă de statele care o compun – cu propria sa ordine juridică, 
înfiinţată în baza unui tratat internaţional multilateral – actul său con-
stitutiv, dispune de organe proprii orânduite într-o anumită structură de 
organizare şi funcţionare şi căreia i s-a conferit personalitate juridică. 

Metode şi material aplicat. Dar UE nu constituie o organizaţie inter-
naţională în sensul clasic al conceptului – una interguvernamentală, ci una 
suprastatală, cu substanţiale elemente de suprastatalitate, de o anvergură 
necunoscută până acum şi care îi schimbă esenţa de asociere de state, chiar 
dacă cadrul instituţional în care a fost transpusă este una de organizaţie 
internaţională; suprastatalitatea este dată de punerea în comun a suverani-
tăţilor – prin transfer al atributelor de suveranitate de la state la UE, până 
la contopirea lor, precum şi de natura şi conţinutul raporturilor pe care ea 
le are cu statele ei membre (cu care împarte atributele de suveranitate – 
făcând acte de guvernare a societăţii şi substituindu-se acestora), cât şi cu 
statele terţe (devenind parteneră în relaţiile cu acestea, în locul statelor pe 
care le reprezintă). Dar UE cuprinde şi unele elemente specifice pe care le 
au uniunile de state (confederaţii şi federaţii) [2, p. 98]. 

Prin urmare, UE reprezintă mai mult decât o simplă asociere de sta-
te – care este organizaţia internaţională, alcătuind o structură similară 
cu aceea a unei uniuni de state, cu elemente pe care le regăsim când la 
federaţie, când la confederaţie, fără însă să poată fi identificată ca ata-
re; constituită pe sistemul unei organizaţii internaţionale, UE urmăreşte 
integrarea societăţilor din statele participante într-un spaţiu economic, 
social, politic şi juridic unic; este constituită şi funcţionează într-un sis-
tem propriu, având în vedere „crearea unei Uniuni tot mai profunde 
între popoarele Europei”; instituie o piaţă internă, o uniune economică. 
Raportul dintre UE şi statele sale membre este conceput astfel, încât 
să ţină seama de scopul final pe care îl are, iar pentru aceasta, Uniunea 
este înzestrată cu personalitate juridică, având şi competenţe „pentru 
realizarea obiectivelor lor comune”. Pentru aceasta, UE are o structură 
şi competenţe în formă similară cu cele de la organizaţii (pentru că nu 
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există ori nu era acceptată în acea vreme o altă figură juridică decât a 
acesteia), dar în conţinut, elementele ei ne reamintesc de un sistem de 
grupare de state. Există o partajare a autorităţii şi guvernării între UE şi 
statele sale membre; acestea participă la activitatea UE şi decid asupra 
rolului, inclusiv a existenţei ei, dar participarea lor este redusă în segmen-
tul comunitarizat. UE are personalitate juridică, dispune de o anumită 
capacitate juridică care îi este necesară şi are ordine juridică proprie; ea 
îşi conturează identitatea pe scena internaţională, îşi afirmă valorile şi in-
teresele ei. Are structură proprie de funcţionare potrivit scopului propus; 
în calitate de subiect de drept, UE întreţine relaţii cu statele şi celelalte 
subiecte de drept internaţional, încheie tratate, participă la viaţa interna-
ţională, desfăşurând o gamă largă de acţiuni externe, o politică externă şi 
de securitate comună etc. Un alt pilon al suveranităţii juridice îl constituie 
egalitatea în drepturi a statelor în relaţiile internaţionale, introdusă de Vat-
tel prin Le droit de gens, publicată prima dată în 1758.

Rezultate obţinute şi discuţii. Integrarea europeană este un proces 
progresiv, de natură sectorială, deoarece statele membre și-au asumat 
responsabilitățile în calitate de membru- permanent cu scopul de a be-
neficia cu vârf și îndesat în urma aderării. Acest lucru presupune mereu 
transferuri de competenţe din partea statelor către instanţele/autorităţi-
le supranaţionale, ştirbind tot mai puternic autoritatea lor. „Integrarea 
nu este numai un simplu exerciţiu de exercitare în comun a puterii, 
ci merge mult mai departe, având ca scop restructurarea fundamentală 
a societăţii şi a atitudinilor.” [1, p. 236-238] Această controversă este 
însă, depăşită în zilele noastre. Într-adevăr, până după cel de-al doilea 
război mondial, fiind definită ca grad suprem de putere în stat, suve-
ranitatea naţională era în mod necesar unică, absolută, şi, prin urmare, 
indivizibilă (din imposibilitatea existenţei mai multor puteri supreme 
simultan). În această situaţie orice atingere adusă suveranităţii echiva-
lează cu dispariţia ei. Trebuie însă înţeles faptul că suveranitatea nu este 
nici o instituţie juridică imuabilă, nici o putere absolută. În mod firesc 
suveranitatea este o noţiune evolutivă, evoluţia sa însoţind-o pe cea a 
entităţilor pe care le desemnează. Suveranitatea trebuie considerată as-
tăzi, aşadar, ca fiind divizibilă, permiţând transferul de competenţe în 
favoarea unei organizaţii sau instituţii internaţionale (sau supranaţiona-
le). Ea suferă profunde mutaţii în contextul integrării europene, fără a-şi 
pierde însă rolul.
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După cum atrage atenţia şi Le Galés, transformările prin care trece sta-
tul odată cu europenizarea, un proces acut de diferenţiere şi fragmentare 
internă, nu înseamnă slăbirea statului, iar remodelarea sa nu trebuie con-
fundată cu ştirbirea autorităţii pe care o deţine. Chiar dacă se asumă faptul 
că statul îşi menţine funcţiile de „politică înaltă”, în domeniul apărării şi 
a politicii externe, aceste funcţii îşi schimbă şi ele esenţa. Pe de o parte, 
terorismul global nu mai poate fi contracarat cu mijloace militare clasice, 
iar combaterea lui pune tot mai mult accentul pe colaborarea internaţio-
nală. În privinţa raportului care există între suveranitatea populară, su-
veranitatea naţională şi suveranitatea de stat, se poate observa mai întâi 
faptul că, din modul în care sunt utilizate sintagmele respective, atât în 
textele constituţionale cât şi în doctrină, cel mai adesea se pune semn de 
egalitate între primele două - „suveranitate a poporului” şi „suveranitate 
naţională” - uneori toate trei fiind considerate sinonime. În aceste condi-
ţii, o discuţie asupra distincţiilor amintite apare ca necesară, fără a spera, 
însă, că vor fi însuşite unanim concluziile noastre. [5, p. 265]

Chiar dacă teoria suveranităţii populare şi teoria suveranităţii naţiona-
le au consecinţe deosebite - cum sunt, de exemplu, cele cu privire la vot, 
la forma de guvernământ, la revocarea mandatului, la formele democraţi-
ei etc. - în general se admite ideea că deosebirile dintre ele s-au estompat 
în condiţiile în care peste tot s-a introdus votul universal, distincţia dintre 
monarhii şi republici nu mai are nimic comun cu regimul politic, formele 
democraţiei directe sau semidirecte putând fi întâlnite şi ele alături de 
democraţia reprezentativă. O privire retrospectivă ne aminteşte că ideea 
unei federaţii de tipul SUA, lansată la începutul secolului XX, a eşuat 
tocmai pentru faptul că sistemul anvizajat nu putea fi realizat fără a se 
aduce grave prejudicii suveranităţii de stat, aşa cum era atunci concepută. 
În aceste condiţii, proiectul constituit în declaraţia făcută la 9 mai 1950, 
la Paris, de către ministrul de externe Robert Schuman, a reînnoit maniera 
de a aborda problema construcţiei europene, exprimând, de fapt, ideea lui 
Jean Monnet, părintele său spiritual: construcţia europeană nu poate fi 
realizată dintr-o dată, ci în timp, pe sectoare. Aşa cum precizează profeso-
rul Guy Issac despre planul Shuman, care în opinia lui era doar o simplă 
metodă de refacere a stabilității și ordinii în „centrul” pământului. [11] 

Acest proiect transpus în realitate a pus în mişcare o integrare eco-
nomică pe sectoare. Practica colaborării şi integrării europene a mers 
însă exact în direcţia dorită de cei ce visau şi proiectau o federaţie euro-
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peană, fapt facilitat fără doar şi poate de timp. Timpul scurs de atunci a 
lucrat pe două planuri, din care unul îl reflectă pe celălalt: 

1) al realizărilor practice treptate din domeniul integrării economice, 
care au făcut posibile integrările din alte domenii inclusiv cel politic 

2) al ideilor, concepţiilor privind suveranitatea de stat, care, în de-
curs de jumătate de secol, s-au schimbat - nuanţat de la un stat la altul - 
în favoarea limitării puterii de decizie a statelor pe seama sau în profitul 
unor organisme create prin integrare, deci a limitării suveranităţii. 

Vedem că ceea ce părea şocant imediat după al doilea război mon-
dial a devenit realitate în decursul anilor, o realitate normativă, produs 
al practicii politice, al negocierilor dintre statele europene şi o realitate 
a funcţionării practice a instituţiilor comunitare, ale căror decizii devin 
obligatorii pentru statele membre atât de jure, cât şi de facto. Este reali-
tatea exercitării în comun a unor atribute de suveranitate de către statele 
naţionale şi structurile comunitare create prin integrare, apreciată, în 
general, ca o limitare a suveranităţii, fapt inacceptabil în momentul cre-
ării Consiliului Europei ca simplu mecanism de cooperare între statele 
suverane. Idee admisă treptat, în mod preponderent după 1986, ea se 
reflectă în textele constituţionale noi, care exprimă, de o manieră deo-
sebită de la un stat la altul, o nouă concepţie privind suveranitatea de 
stat. Această concepţie reuneşte într-un tot coerent două imperative, ce 
par contradictorii la o primă vedere: 

1) cel al existenţei statelor ca entităţi distincte, suverane, în cadrul UE; 
2) cel al existenţei de sine stătătoare a UE, cu putere de decizie proprie. 
Admiţându-se treptat şi condiţionat necesitatea limitării puterii su-

verane a statelor integrate (a delegării unor puteri suverane, a exercitării 
în comun a atribuţiilor ce ţin de suveranitatea de stat etc.), în consti-
tuţiile multor state integrate UE au apărut noi reguli, care, direct sau 
indirect, vizează tocmai acest lucru. [3, p. 3-7]. O analiză de ansamblu 
a legilor fundamentale a celor cincisprezece ţări ce fac parte din UE 
scoate în evidenţă faptul că doar patru nu cuprind referiri la suveranitate 
în condiţiile integrării europene, celelalte stabilind reguli în acest sens. 
În privinţa acestora din urmă, se impune observaţia că în unele întâlnim 
referiri exprese (directe), afirmând, după caz, că statul poate transfera 
instituţiilor europene unele atribute de suveranitate (unele competenţe) 
sau poate accepta exercitarea în comun a acestora. Întâlnim chiar şi 
afirmaţia categorică a limitării suveranităţii de stat. În altele, reglemen-
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tându-se modul de integrare în UE, modalitatea de ratificare a tratatelor 
din acest domeniu, de participare la constituirea instituţiilor comunitare 
etc., se admite indirect ideea exercitării în comun a atributelor suverane 
ale statelor naţionale. [11]

În constituţiile care conţin texte privind suveranitatea de stat în con-
diţiile integrării în UE, modul de reglementare şi terminologia folosită 
diferă de la un stat la altul, reflectând, după părerea noastră, o nuanţă în 
poziţia pe care o adoptă statul respectiv în problema limitării suveranită-
ţii. Vom întâlni, astfel, sintagmele, „transfer de drepturi de suveranitate”, 
„delegare de atribuţii” de suveranitate, „transferul competenţelor” etc. 
Vom întâlni, de asemenea, recunoaşterea „limitării suveranităţii statului” 
necesară în scopul integrării, afirmarea categorică a faptului că „puteri-
le necesare construcţiei UE vor fi exercitate în comun sau posibilitatea 
încredinţării exercitării puterilor legislativă, executivă şi judecătorească 
unor instituţii de drept internaţional. În sfârşit, sunt şi constituţii care pre-
văd „renunţarea la puterea de decizie” a organelor naţionale în favoarea 
celor comunitare, în anumite condiţii. Dacă constituţiile amintite cuprind 
referiri exprese la „starea” suveranităţii de stat în condiţiile integrării eu-
ropene, în alte legi fundamentale nu există norme de acest gen, dar, din 
interpretarea textelor, se poate degaja poziţia statului respectiv în proble-
ma partajului competenţelor ce ţin de suveranitate (sau a exercitării lor) 
între instituţiile UE şi instituţiile naţionale. 

Parcurgând textele constituţionale la care ne-am referit, vom con-
stata, pe lângă diversitatea poziţiilor adoptate de state în privinţa su-
veranităţii naţionale în condiţiile integrării europene, o grijă comună 
pentru încorsetarea în reguli ferme a condiţiilor în care statele acceptă 
ideea exercitării în comun a atributelor lor sau a limitării suveranităţii. 
Astfel, de exemplu, în Legea fundamentală a Germaniei, după ce este 
statuat principiul „transferării drepturilor de suveranitate”, în art.23 se 
precizează modalităţile de realizare a acestuia - adoptarea unei legi de 
către Bundesrat cu procedura de revizuire a Constituţiei [7], precum şi 
condiţiile în care instituţiile federaţiei pot concura la realizarea sarcini-
lor UE. În Constituţia Danemarcei (art.20), recunoscându-se posibili-
tatea delegării atribuţiilor ce aparţin organelor naţionale unor autorităţi 
internaţionale, se pun de asemenea condiţii, printre care am reţine, ca 
esenţiale, ideea limitării acestei posibilităţi şi ideea delegării de care 
vorbeam numai printr-o lege votată cu 5/6 din numărul deputaţilor, deci 
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cu o procedură tot atât de complicată ca cea de revizuire a constituţiei. 
În acest sens, se precizează că delegarea se poate face numai „într-o mă-
sură ce trebuie determinată, deci precizată prin lege, pentru a se cumpă-
ni bine limitele în care statul poate renunţa la exercitarea unor atribute 
ce ţin de suveranitate. 

O grijă asemănătoare se degajă şi din textele Titlului XV al Constitu-
ţiei Franţei, unde se introduce şi condiţia reciprocităţii, condiţie pe care 
o întâlnim şi în alte legi fundamentale, precum în cea a Italiei (art.11) 
şi în cea a Portugaliei (art.7, alin.6). Astfel, în art.88-1 se prevede că 
„Republica participă la Comunităţile europene şi la UE, constituită din 
state care au decis în mod liber, în virtutea tratatelor pe care le-au în-
cheiat, să exercite în comun unele din competenţele lor” (s.n.), iar în 
art. 88-2 se precizează că Franţa consimte, sub rezerva reciprocităţii şi 
în conformitate cu Tratatul UE, la „transferul de competenţe necesare 
stabilirii uniunii economice şi monetare europene” şi adoptării unor re-
guli privitoare la libera circulaţie a persoanelor şi la alte domenii legate 
de acesta. În alte legi fundamentale, condiţiile „transferării” puterii sau 
„renunţării” la puterea de decizie a statelor în favoarea Comunităţilor 
europene sunt şi mai ferme sau mai detaliate. 

În sfârşit, în Constituția Portugaliei se precizează că [8]:
1) fiind vorba de un proces de decizie în materie de cesiune, măsurile 

luate în acest caz trebuie să respecte procedura legilor organice sau să 
fie aprobate cu 5/6 de voturi şi 3/4 de membri;

2) în alte cazuri decât cele vizate în alin.1 (de renunţare la putere de 
decizie), Riksdagul poate lua hotărârea de a ceda atribuţiile judiciare şi 
administrative, care nu se fondează direct pe Constituţie, altui stat sau 
organizaţie internaţională, fiind necesare 3/4 de voturi în cazul în care 
atribuţia la care se renunţă de către stat implică „exercitarea autorităţii”. 

Analizând textele de mai sus, observăm mai întâi grija cu care con-
stituantul suedez a reglementat, pe de o parte, competenţa parlamentară 
de a renunţa la puterea de decizie în anumite domenii, făcând o enu-
merare limitativă a situaţiilor în care această putere nu poate fi cedată 
şi, pe de altă parte, competenţa acestuia de a ceda unele atribuţii din 
domeniile administrativ şi judiciar. Dacă în unele legi fundamentale 
este reglementată, de această manieră, problema suveranităţii de stat în 
condiţiile integrării europene, în altele se face precizarea că exerciţiul 
unor atribuţii rezervate de constituţie puterilor legislativă, executivă şi 
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judecătorească poate fi temporar încredinţat unor instituţii de drept in-
ternaţional (art.49 din Constituţia Luxemburgului). 

În sfârşit, având în vedere că tratatele care au pus bazele comunită-
ţilor europene şi apoi UE cuprind reguli punctuale privind atribuţiile 
instituţiilor europene şi obligativitatea actelor pe care le adoptă pentru 
statele membre (stabilind cadrul precis în care se desfăşoară relaţiile 
dintre aceste state şi UE), în unele constituţii nu se mai face referire 
directă la suveranitatea de stat în condiţiile integrării, procedându-se de 
o altă manieră. Astfel, de exemplu, în Constituţia Irlandei se prevede 
expres faptul că statul poate ratifica tratatul de la Maastricht, tratatul de 
la Amsterdam etc. După părerea noastră, un astfel de procedeu prezintă 
dezavantajul imperativului unor revizuiri repetate, ori de câte ori statul 
trebuie să adere la un nou tratat. [17] Din analiza textelor citate se poate 
constata cu uşurinţă un lucru: indiferent de maniera în care s-a rezolvat, 
pe planul reglementării juridice, problema raporturilor dintre UE şi fi-
ecare stat membru, mai precis problema exercitării de către instituţiile 
comunitare a unor atribuţii ce ţin de suveranitatea de stat, în toate aceste 
ţări s-a admis, într-o formă sau alta, ideea limitării suveranităţii, aşa 
cum această categorie era înţeleasă în doctrina clasică a dreptului con-
stituţional. În toate aceste constituţii - în unele mai mult ca în altele - se 
reflectă o nouă concepţie cu privire la suveranitatea de stat, concepţie 
care face posibilă integrarea şi, mai ales, continuarea ei în profunzime. 

În unele constituţii se prevede „transferul de drepturi suverane”, pe 
când în altele, după caz, „delegarea atributelor suveranităţii”, „tran-
sferul competenţelor ce ţin de suveranitate”, „restricţiile de exercita-
re a suveranităţii naţionale”, „transmiterea exerciţiului atributelor de 
suveranitate”, „exercitarea în comun a unor atribuţii de suveranitate”, 
„renunţarea la puterea de decizie” (putere suverană) şi „limitarea suve-
ranităţii”. Pentru a putea degaja o concluzie logic fundamentată, întoar-
cerea la sursă este inevitabilă, după cum inevitabilă este şi „atingerea” 
parţială a celei de-a doua întrebări, în încercarea de a răspunde la prima. 
Să ne amintim, deci, că Jean Jacques Rousseau afirma că suveranitatea 
aparţine poporului, guvernanţilor încredinţându-li-se doar exercitarea 
ei, că suveranitatea este inalienabilă, guvernanţii fiind doar executanţi 
ai voinţei generale. Dacă ni s-ar impune acest principiu cu adevărat 
democratic, am spune că partajul suveranităţii nu este posibil, ci doar 
partajul exercitării ei sau, la rigoare, înstrăinarea (delegarea) exerci-
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ţiului unor atribute de suveranitate. Această concepţie este, după cum 
am văzut, reflectată de unele texte constituţionale. [9] Ba, mai mult, în 
unele constituţii se poate face doar „temporar”, condiţionându-se deci 
posibilitatea de a înstrăina exerciţiul unor atribute de suveranitate. 

Să ne amintim în acelaşi timp şi faptul că, în teoria suveranităţii naţi-
onale, poporul apare ca o entitate abstractă - „naţiunea” - care constituie 
o persoană morală distinctă de indivizii care o compun, cu voinţă pro-
prie. Dincolo de deosebirile dintre aceste două teorii - cea a suveranită-
ţii populare şi cea a suveranităţii naţionale - şi în special de cele privind 
natura mandatului parlamentar - reprezentativ sau imperativ, după caz - 
reţinem un lucru important pentru problema care ne interesează: ambele 
consideră inalienabilă suveranitatea. În aceste condiţii, concluzia care 
se impune este că, în cazul statelor integrate în Uniunea Europeană, nu 
putem vorbi de „partajul suveranităţii”, cu toate că ideea este întâlnită 
relativ frecvent, ci de 1) delegarea competenţelor de exercitare a unor 
atribuţii ce ţin de suveranitatea statelor membre sau 2) exercitarea lor 
în comun cu instituţiile Uniunii Europene. Nu se pot înstrăina dreptu-
rile suverane ale statelor, ale naţiunilor, care sunt, în ultimă instanţă, 
şi autorul constituţiilor europene. În acest sens, trebuie să precizăm că 
cel ce poate să adopte o constituţie, poate în acelaşi timp să o modifice 
sau să o abroge. Referindu-se la constituţiile statelor naţionale, părinte-
le doctrinei suveranităţii populare admitea revizuirea, spunând că este 
contra naturii corpului social de a-şi impune legi pe care să nu le poată 
revoca. Dar, preciza el, nu este nici contra naturii, nici contra raţiunii, 
ca el să poată revoca aceste legi cu aceeaşi solemnitate cu care le-a sta-
bilit. Deci, ni se pare corect ca, cel puţin teoretic, să admitem că statele 
integrate rămân titulare ale dreptului de suveranitate. 

Susţinând ideea că cele mai fericite „formulări” sunt cele deja amintite 
şi care, în esenţă, se bazează pe distincţia între „dreptul de suveranitate” şi 
„exercitarea” acestui drept, numai cel de-al doilea putând fi înstrăinat, am 
dori să mai facem o precizare, şi anume cu privire la natura deosebită a unor 
atribuţii aparţinând instituţiilor Uniunii Europene. E vorba de acele com-
petenţe care sunt specifice entităţilor politice ce iau naştere prin integrarea 
statelor naţionale şi care nu sunt preluate - nici măcar ca „exercitare” - de la 
acestea. Sunt competenţe exclusive ale Uniunii Europene, determinate de 
alte cerinţe funcţionale decât cele care au dus la formarea statelor naţionale. 
În lumina celor afirmate, am putea face o distincţie între trei situaţii: 
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1) Uniunea Europeană exercită sarcini ca urmare a înstrăinării exer-
citării unor atribute de suveranitate de către statele membre; 

2) Uniunea Europeană exercită unele atribuţii ce ţin de suveranitate 
în comun cu statele membre; 

3) Uniunea Europeană exercită atribuţii specifice, ce nu sunt întâlni-
te în mod obişnuit la statele naţionale. [13]

Cu privire la „în ce raport se află categoriile de „suveranitate a po-
porului”, „suveranitate naţională” şi „suveranitate de stat” - trebuie mai 
întâi făcută trimitere la cele două teorii, şi anume a suveranităţii populare 
şi, respectiv, a suveranităţii naţionale, lucru pe care noi l-am realizat mai 
sus, numai în linii generale. În al doilea rând, trebuie să vedem textele 
constituţionale. Cu privire la suveranitate, observăm că aproape în toate 
constituţiile întâlnim afirmat principiul suveranităţii poporului sau, după 
caz, al suveranităţii naţionale sau ambele (dar într-o formă confuză), pe 
când principiul suveranităţii de stat, sub forma unei „afirmaţii catego-
rice”, nu-l întâlnim decât în două din cele cincisprezece constituţii: în 
Constituţia Finlandei, în preambul şi în art.1, şi în Constituţia Irlandei, 
în art. 5. Alte două legi fundamentale - a Luxemburgului şi a Portugali-
ei - consacră doar „suveranitatea externă”, afirmând independenţa celor 
două state. Fără doar şi poate, însă, că din economia textelor celorlalte 
constituţii, care încredinţează organelor statului toate puterile - de a face 
legi, de a le executa şi de a le aplica prin soluţionarea de litigii - se poate 
deduce categoric că avem de-a face cu state suverane. [14]

Statele membre ale UE se află într-o dublă postură în comunitatea 
internaţională: prima decurge din calitatea de stat membru al UE şi care 
este o calitate specială – de excepţie şi o a doua, cea care decurge din 
calitatea de membru al comunităţii internaţionale – una generală, obiş-
nuită; drept urmare, statutul lor ambivalent, se raportează, în acelaşi 
timp, la cele două ordini juridice distincte – comunitară şi internaţio-
nală, dar prioritară, rămânând aceea comunitară (lex specialis derogat 
generali) şi se conturează ca atare. În realitate, UE fiind constituită şi 
funcţionând potrivit cu regulile dreptului internaţional, în mod constant 
statutul statelor membre se raportează la acestea. Dar statele membre 
nu sunt doar participante la UE sau într-o relaţie bilaterală cu ea; parti-
ciparea reprezintă cu mult mai mult, pentru că fiecare constituie parte a 
UE (competenţa UE se exercită asupra teritoriului statelor participante 
– art. 49 C). Politica externă a UE reprezintă însumarea (totalizarea) po-
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liticii externe a statelor membre transformată / reformulată spre a intra 
în tiparul unei organizaţii internaţionale. 

Dacă ţinem seama de sfera extinsă pe care o are politica externă a 
UE, „competenţa în materie de politică externă şi de securitate comună 
include toate domeniile politicii externe, precum şi chestiunile referitoa-
re la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici de 
apărare” - art. 11 [18, p. 136-140], politică care este, în acelaşi timp, şi a 
statelor sale membre, respectiv angajându-le şi pe ele. Statele membre se 
pot angaja numai în acţiuni care nu sunt incompatibile cu această politică 
externă a UE (fiind obligate a se abţine de la orice măsură care ar pune 
în pericol realizarea obiectivelor Uniunii - art. 3 a), apare cât se poate de 
evident o reducere a sferei politicii externe pe care ele o mai pot duce 
cu statele care nu sunt membre ale UE, relaţiile cu UE fiind cel mai im-
portant segment al politicii externe a acestor state, numai în subsidiar şi 
condiţionat se menţin relaţiile lor directe cu alte state ale lumii. Statutul 
statelor membre ale UE încetează de a mai fi unul general şi unitar; una 
este poziţia lor faţă de UE şi alta, în raport de comunitatea internaţiona-
lă în ansamblul ei, chiar dacă în ambele ipoteze, în cadrul UE, ca şi în 
general, ele sunt ţinute a respecta regulile dreptului internaţional; aceste 
posturi distincte conduc şi la o ierarhizare a importanţei relaţiilor pe care 
ele le au – sunt prioritare relaţiile comunitare. [19, p. 389-392]

 În postura lui de stat membru al UE, fiecare dintre ele este legat 
organic de Uniune şi de celelalte state membre; relaţiile cu familia eu-
ropeană (Uniunea şi statele membre) sunt primordiale; împreună, fac 
parte din structura UE, au relaţii speciale (extinse, de profunzime, pre-
ferenţiale şi se conduc după regulile UE), iar acest lucru se exprimă în 
mod vizibil în angajamentele pe care şi le asumă şi în volumul relaţiilor 
dintre ele (nu numai între state, ci şi la nivelul cetăţenilor lor). Transfe-
rul atributelor de suveranitate la UE – guvernarea, imprimă în această 
structură închegată a statelor membre, duce la stabilirea unor anumite 
raporturi care poartă o natură specială - una asociativă, cu acomodări 
reciproce care să întărească relaţiile dintre ele. Limita acţiunilor lor este 
dată de o dublă coordonată – decurg din cerinţa respectării atât a regu-
lilor dreptului internaţional (ca membre ale comunităţii internaţionale), 
cât şi a celor comunitare (ca membre ale UE). Ansamblul de obligaţii şi 
de legături face ca această categorie de relaţii să aibă un regim cu statut 
special (comparativ cu cel al statelor federate dintr-o federaţie).
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În segmentul de relaţii cu statele care nu sunt membre ale UE, statele 
membre ale UE se prezintă în ansamblu, ca orice alt stat, membru al comu-
nităţii internaţionale şi este ţinut să respecte normele dreptului internaţional, 
dar cu o condiţie care le este prestabilită, aceea care decurge din calitatea de 
membru al UE, prin urmare, cu celelalte state, ele vor avea, prin eliminare, 
numai acele relaţii care nu au revenit UE şi numai în măsura în care sunt 
compatibile cu poziţia de stat membru al acesteia. Nu vor putea încheia 
orice fel de tratate cu aceste state (cele care revin în competenţa UE sunt 
excluse; iar celelalte trebuie să nu fie incompatibile cu regulile comunitare 
şi se prevăd procedurile în caz de incompatibilitate între tratate); România 
a fost obligată să revizuiască o serie de acorduri - cele economice - spre a 
ţine seama de calitatea de membru al UE; pot avea relaţii cu orice alt stat, 
dar trebuie să ţină seama de obligaţiile care îi revin din politica externă de 
securitate şi apărare comune a UE; poziţiile faţă de un alt stat convenite în 
UE sunt şi ale statelor membre; participarea la organizaţii internaţionale 
este marcată de obligaţia unei anumite conduite ş.a. [15]

Funcţiile misiunilor diplomatice ale statelor membre sunt adaptate la 
faptul că UE are o politică proprie în domeniul relaţiilor, iar această po-
litică este şi a statelor membre; persoanele care au cetăţenia europeană 
sunt îndreptăţite la protecţie diplomatică şi din partea altor state, decât 
a celui propriu. În măsura în care nu s-a convenit o politică comună în-
tr-o problemă, fiecare stat membru este liber să adopte poziţia sa proprie: 
în problema recunoaşterii Kosovo, fiecare stat a adoptat propria poziţie; 
faptul că se are în vedere „conceperea progresivă a unei politici de apăra-
re comună” nu exclude posibilitatea ca un stat membru să aibă o politică 
proprie de apărare („nu aduce atingere caracterului specific al politicii de 
securitate şi apărare a anumitor state membre” - art. 28 A) şi, am adăuga, 
că poate fi vorba nu numai de alianţa NATO, ci de o altă alianţă militară. 
Modul cum sunt concepute (alcătuite) şi vor funcţiona mecanismele UE, 
confirmă rolul ministerelor de externe ale statelor membre: politica ex-
ternă şi de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant 
şi de statele membre, folosind mijloacele naţionale şi ale Uniunii (art. 
12 alin. 3); Serviciul extern pentru politica externă - condus de Înaltul 
Reprezentant, colaborează cu serviciile diplomatice ale statelor membre, 
cuprinzând şi personalul detaşat al serviciilor diplomatice naţionale (art. 
13 a); Înaltul Reprezentant şi miniştrii afacerilor externe ai statelor mem-
bre îşi coordonează activităţile în cadrul Consiliului (art. 16); Agenţia 
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Europeană de Apărare - aflată sub autoritatea Consiliului, este deschisă 
tuturor statelor membre (art. 28 D) ş.a. [6, p. 20]

În privinţa raportului care există între suveranitatea populară, suve-
ranitatea naţională şi suveranitatea de stat, se poate observa mai întâi 
faptul că, din modul în care sunt utilizate sintagmele respective, atât în 
textele constituţionale, cât şi în doctrină, cel mai adesea se pune semn 
de egalitate între primele două - „suveranitate a poporului” şi „suvera-
nitate naţională”, uneori toate trei fiind considerate sinonime. În aceste 
condiţii, o discuţie asupra distincţiilor amintite apare ca necesară, fără 
a spera, însă, că vor fi însuşite unanim concluziile noastre. Chiar dacă 
teoria suveranităţii populare şi teoria suveranităţii naţionale au conse-
cinţe deosebite - cum sunt, de exemplu, cele cu privire la vot, la forma 
de guvernământ, la revocarea mandatului, la formele democraţiei etc. 
- în general se admite ideea că deosebirile dintre ele s-au estompat în 
condiţiile în care peste tot s-a introdus votul universal, distincţia dintre 
monarhii şi republici nu mai are nimic comun cu regimul politic, forme-
le democraţiei directe sau semidirecte putând fi întâlnite şi ele alături de 
democraţia reprezentativă. [12]

În ceea ce priveşte suveranitatea de stat, credem că trebuie să por-
nim de la constatarea că, în limbajul de specialitate, ca şi în cel comun, 
noţiunea de stat este folosită concomitent în două sensuri: în sens larg, 
de „societate organizată având un guvernământ autonom”, şi în sens re-
strâns, de sistem organizaţional care realizează în mod suveran condu-
cerea unei societăţi (a unei populaţii stabilizate pe un anumit teritoriu), 
deţinând în acest scop atât monopolul creării, cât şi monopolul aplicării 
dreptului. În cazul în care noţiunea de stat este utilizată în sens larg, nu 
se mai pune problema raportului dintre cele trei sintagme decât dacă nu 
admitem că putem, în general, pune semn de egalitate (măcar egalita-
te de situaţii) între suveranitatea poporului şi suveranitatea naţională. 
Dacă, însă, folosim noţiunea de stat în sens restrâns, va trebui să clari-
ficăm cine este „suveranul”, poporul sau sistemul organizaţional care 
îl conduce. În acest sens, însă, putem apela la textele constituţionale. 
De iure, „toate puterile emană de la naţiune, de la popor”. Instituţiile 
politice în totalitatea lor - ca stat în sens restrâns - sunt suverane dacă 
sunt legitime, dacă respectă statutul naţiunii, adică constituţia. În clipa 
în care regulile jocului politic sunt brutal încălcate, poporul se manifes-
tă ca suveran, „aparatul” care îl conduce putând fi înlăturat. La o astfel 
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de răscruce - ca, de exemplu, în decembrie 1989 la români - tranziţia 
de la un „stat” la altul, de la un regim politic la altul se face, desigur, 
prin manifestarea suverană de voinţă a poporului. Statul respectiv, ca 
titular al suveranităţii, dispare. Un altul vine să-i ia locul. Dar popo-
rul... rămâne. „Ideile noastre frumoase despre suveranitate cât adevăr 
acoperă” - trebuie să recunoaştem că este mai mult retorică, pentru că 
nu există guvernământ şi nu există constituţie în care să nu fie afirmată 
suveranitatea poporului, după caz, a naţiunii. În acest sens, trebuie să 
facem precizarea că toate statele membre ale Uniunii Europene sau cele 
mai multe au fost preocupate de soarta „suveranităţii de stat” în condi-
ţiile integrării, noile reglementări constituţionale putând fi interpretate 
în acest sens, pe când documentele comunitare nu reflectă o astfel de 
preocupare, ele făcând referire în special la „identitatea naţională” a 
statelor membre şi nu la suveranitatea de stat. 

Dacă admitem - şi noi credem că trebuie să facem acest lucru - că la 
baza tuturor „construcţiilor politice” - de la cea mai de jos până la nivelul 
instituţiilor Uniunii Europene - trebuie pus principiul suveranităţii popo-
rului, atunci acesta trebuie anvizajat în lumina a cel puţin trei exigenţe: 

1) crearea unor forme organizaţionale etatice sau de integrare a sta-
telor apte să exprime şi să traducă cât mai fidel voinţa poporului sau a 
popoarelor din statele integrate, 

2) crearea şi ameliorarea formelor existente de reprezentare, pentru 
ca aceasta să fie cât mai fidelă;

3) recunoaşterea dreptului poporului, al popoarelor, în cazul integră-
rii etatice, de a interveni pe căile democraţiei directe sau semidirecte în 
problemele-cheie ale naţiunii sau ale naţiunilor integrate. [16]

Concluzionăm din practica actuală atât a Uniunii Europene, cât şi a 
Consiliului Europei, ni se impune cu valoare de axiomă „mondializarea” 
drepturilor omului, pe de o parte, şi restrângerea, limitarea „drepturilor” 
statului, a competenţelor sale, pe de altă parte. Dar, această restrângere 
trebuie privită mai întâi ca o consecinţă a manifestării suverane de vo-
inţă a statelor ce formează Uniunea Europeană, care numai astfel pot 
realiza şi perfecta integrarea în cât mai multe domenii. În al doilea rând, 
dacă nu pierdem nici o clipă din vedere faptul că „orice putere vine de la 
popor, de la naţiune”, va trebui să anvizajăm fenomenul de care vorbim, 
nu ca pe o partajare a suveranităţii de stat şi nici ca o limitare a ei, ci de 
o altă manieră, care ţine, după părerea noastră, şi de demnitatea popoa-
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relor şi de adevăr. Tot ce s-a realizat şi urmează a fi perfectat pe planul 
integrării europene presupune exercitarea în comun a atributelor suve-
ranităţii de stat şi exercitarea unor astfel de atribute de către instituţiile 
Uniunii Europene, ca urmare a delegării lor de către statele naţionale. În 
felul acesta, afirmăm un adevăr: naţiunile integrate rămân suverane; ele 
vor decide dacă vor înainta pe drumul integrării până la federalizare sau 
dacă vor acţiona într-un alt sens. „Suveranitatea” este un drept natural. 
Este un drept imprescriptibil şi inalienabil. Acest drept poate fi „confis-
cat” temporar, dar titularul poate oricând să-l revendice. 

În ceea ce priveşte suveranitatea de stat, credem că trebuie să por-
nim de la constatarea că, în limbajul de specialitate, ca şi în cel comun, 
noţiunea de stat este folosită concomitent în două sensuri: în sens larg, 
de „societate organizată având un guvernământ autonom”, şi în sens re-
strâns, de sistem organizaţional care realizează în mod suveran condu-
cerea unei societăţi (a unei populaţii stabilizate pe un anumit teritoriu), 
deţinând în acest scop atât monopolul creării, cât şi monopolul aplicării 
dreptului. În cazul în care noţiunea de stat este utilizată în sens larg, nu 
se mai pune problema raportului dintre cele trei sintagme decât dacă 
nu admitem că putem, în general, semn de egalitate (măcar egalitate de 
situaţii) între suveranitatea poporului şi suveranitatea naţională. Dacă, 
însă, folosim noţiunea de stat în sens restrâns, va trebui să clarificăm 
cine este „suveranul”, poporul sau sistemul organizaţional care îl con-
duce. În acest sens, însă, putem apela la textele constituţionale. De iure, 
„toate puterile emană de la naţiune, de la popor”. Instituţiile politice în 
totalitatea lor - ca stat în sens restrâns - sunt suverane dacă sunt legi-
time, dacă respectă statutul naţiunii, adică constituţia. În clipa în care 
regulile jocului politic sunt brutal încălcate, poporul se manifestă ca 
suveran, „aparatul” care îl conduce putând fi înlăturat. [10, p. 86-91]
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