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IDEEA DE CONSTITUŢIE EUROPEANĂ: VIZIONARISM ŞI
TRADIŢIONALISM

Vasile CUCERESCU, IRIM

The investigation deals with the events related to the ratification of European Union
Constitutional Treaty and its effects upon further European construction. It analyses the causes
of the failure of Constitutional Treaty adoption emphasising the willingness of European citi-
zens to fulfil economic, financial and cultural integration with the political one on the basis of
a constitution that would claim consistent guarantees in order to be accepted, a balance be-
tween visionarism and traditionalism.

Premisele de instituire a unei constituţii europene derivă din dorinţa inspirată a
cetăţenilor şi statelor europene de a construi un viitor comun într-o Europă unită şi puternică
în calitate de factor de stabilitate pe continent şi de echilibru la nivel mondial prin însuşirea
şi promovarea valorilor comune ce degajă din culturile popoarelor Europei în conformitate
cu art. 2, valorile Uniunii: democraţie, egalitate, stat de drept, respectarea drepturilor omului,
a demnităţii şi libertăţii umane; valori comune şi piloni de bază ai tuturor statelor membre
care caracterizează societatea prin pluralism, toleranţă, solidaritate, nediscriminare, justiţie
[1]. Dezideratul în cauză are o istorie mai veche decât prevederile tratatelor pregătitoare
ale elaborării proiectului de Constituţie a Uniunii Europene.

Ce efecte poate să producă adoptarea unei Constituţii europene, care sunt cauzele
succesului sau insuccesului ratificării documentului de bază a comunităţii europene:
câteva interogaţii de ordin filosofico-juridic asupra cărora vom stărui şi vom încerca să
răspundem pentru a aprecia mai consecvent evenimentele care se produc astăzi în Europa.

Pentru o elucidare cât mai pertinentă a fenomenologiei constituţionale europene
să întreprindem un mic excurs asupra fazelor pregătitoare ale proiectului şi a
conţinutului propriu-zis al textului constituţional. La întrunirea de la Laeken, Belgia,
14-15 decembrie 2001, Consiliul European a constat că Uniunea Europeană a ajuns la
o etapă decisivă a existenţei sale şi a convocat în acest sens Convenţia europeană
privind viitorului Europei. Ca urmare a discuţiilor purtate Convenţiei i s-a stabilit
sarcina de a elabora propuneri legate de trei teme fundamentale şi necesare convieţuirii
în comun: apropierea cetăţenilor de proiectul european şi de instituţiile europene;
structurarea vieţii politice şi a spaţiului politic european într-o Europă extinsă;
transformarea Uniunii într-un factor de stabilitate şi un punct de referinţă în noua
ordine mondială [2]. Ulterior Convenţia a venit cu răspunsurile la întrebările formu-
late în Declaraţia de la Laeken. Printre ideile de bază identificate de instituţie enumerăm:
propunerea de repartizare mai bună a competenţelor Uniunii şi ale statelor membre,
recomandarea de fuziune a tratatelor şi atribuirea de personalitate juridică Uniunii,
simplificarea instrumentelor de acţiune ale Uniunii; identificarea măsurilor pentru
creşterea democraţiei, a transparenţei şi a eficacităţii Uniunii Europene, prin dezvoltarea
contribuţiei parlamentelor naţionale la legitimitatea proiectului european, prin
simplificarea procesului decizional şi prin redarea cât mai transparentă şi mai
inteligibilă a funcţionării instituţiilor europene; stabilirea măsurilor necesare pentru
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îmbunătăţirea structurii şi întărirea rolului fiecăreia instituţiilor Uniunii Europene,
având în vedere consecinţele extinderii [3]. Pe de altă parte, Declaraţia de la Laeken
conţine o dispoziţie temerară în comparaţie cu toate actele adoptate anterior de statele
membre ale Comunităţii europene şi anume, prin simplificarea şi reorganizarea
tratatelor, deschiderea de noi orizonturi politico-juridice de elaborare şi adoptare a
unui text constituţional al Uniunii Europene, fapt care a culminat cu elaborarea unui
proiect de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Merită a fi amintit în
acest context că documentul a obţinut un consens larg în cadrul sesiunii plenare a
Convenţiei din 13 iunie 2003. Iar mai târziu pe data de 20 iunie 2003 textul a fost
prezentat în Consiliul European care s-a întrunit la Salonic, în numele Convenţiei
Europene, nutrind speranţa că acesta va constitui baza unui viitor Tratat de instituire a
Constituţiei Europene. Proiectul a fost înaintat spre dicuţii, având semnăturile
Preşedintelui Convenţiei Valery Giscard d’Estaing, vicepreşedinţilor Giuliano Amato
şi Jean-Luc Dehaene.

În consecinţă, după câţiva ani de tratative intense, liderii Uniunii Europene au
ajuns la un consens istoric pe 18 iunie 2004, la Bruxelles, în privinţa proiectului
Constituţiei Uniunii Europene pe care l-au semnat pe 29 octombrie la Roma în numele
celor 25 de state membre ale Uniunii Europene [4]. Din motive de claritate şi celeritate,
Tratatul de instituire a unei Constitucii pentru Europa, prin caracterul su de text unic,
substituie ansamblul tratatelor existente la acel moment în evoluţia Uniunii Europene.

Din textul proiectului transpare ideea că Tratatul de instituire a unei Constituţii
pentru Europa pune baza unei uniuni a cetăţenilor şi a statelor din Europa. Un citat din
Tucidide II, 37, înserat în preambul întăreşte convingerea visului european: „Constituţia
noastră [...] se numeşte democraţie pentru că puterea nu se găseşte în mâinile unei
minorităţi, ci în mâinile majorităţii” [5]. Prin aceasta se confirmă încă o dată adeziunea
la anumite valori ale bazinului civilizaţional european, moştenirea culturală şi umanistă,
rolul central al omului cu drepturile sale inalienabile şi inviolabile într-o societate a
viitorului şi progresului comun, sentimentul de mândrie a propriei identităţi şi istorii
naţionale, fapt care îi inspiră pe cetăţenii Europei să-şi făurească un viitor comun
fondat pe principiul unitate prin diversitate, încheind marea aventură a ideii de
europenitate (sau unificare europeană), apărută tocmai în timpul Antichităţii la marii
filosofi ai omenirii, într-un spaţiu privilegiat al speranţei şi fiinţării umane – Uniunea
Europeană.

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa este alcătuit din patru părţi
distincte, având dispoziţii specifice cu putere constituţională pentru construcţia
europeană.

Partea I-a conţine dispoziţii introductive şi de definire instituţională: definiţia şi
obiectivele Uniunii Europene; drepturile fundamentale şi cetăţenia Uniunii Europene;
competenţele Uniunii Europene; instituţiile europene; exercitarea competenţelor
Uniunii Europene; viaţa democratică a Uniunii Europene; finanţele Uniunii Europene;
Uniunea Europeană şi zona de vecintate; apartenenţa la Uniunea Europeană.

Partea a II-a conţine Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene,
proclamată de către Consiliul European în anul 2000 la Nisa: demnitatea, libertăţile,
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egalitatea, solidaritatea, drepturile cetăţenilor, justiţia, dispoziţii care reglementează
aplicarea şi interpretarea cartei.

Partea a III-a vizează politicile şi funcţionarea Uniunii Europene: clauze cu
aplicare generală, nediscriminare şi cetăţenie, politici şi acţiuni interne, politica
economică şi monetară, politici în alte domenii specifice, spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie, domenii în care Uniunea Europeană poate decide să desfăşoare o acţiune de
coordonare, complementară sau de sprijin, acţiunea externă a Uniunii Europene,
funcţionarea instituţiilor Uniunii Europene.

Partea a IV-a conţine clauze generale şi finale, printre care procedurile de adoptare
şi revizuire a Constituţiei Uniunii Europene.

Fiind supus ratificării de către statele membre în conformitate cu procedurile
naţionale, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa s-a soldat cu eşec în
plan comun datorită respingerii proiectului de către Franţa şi Olanda prin referendum
naţional. Dacă ar fi fost ratificat, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa
ar fi intrat în vigoare pe 1 noiembrie 2006. Cu toate acestea „prin forţa dreptului, prin
eforturi susţinute pe calea unei construcţii pragmatice şi dinamice, continentul este în
plin proces de unificare” [6]. Acţiunile de unificare politică europeană, urmându-le pe
cele economice, sunt în continuă derulare chiar dacă îmbracă alte forme de realizare.

Actualmente viitorul Constituţiei europene este destul de incert. Orice analiză
cu privire la adoptarea unei constituţii a cetăţenilor Europei se încadrează în zona
speculaţiilor politice şi filosofico-juridice. Deşi Constituţia Uniunii Europene, foarte
progresistă prin dispoziţiile sale, la prima vedere, pare mai mult un proiect falit, totuşi
idealul unificării Europei este omniprezent în conştiinţa cetăţenilor Europei, indiferent
de variabilele de intensitate şi de amploare ale fenomenului. Unii cercetători (cf. I.
Moroianu Zlătescu, R. C. Dumitrescu) invocă faptul că politicenii ar fi culpabili de
eşecul construcţiei politice, fiind incapabili să dea consistenţă proiectelor precursorilor
[7], întrucât pe palierele economice, culturale, de conştiinţă nu există discrepanţă de
viziuni asupra integrării europene. Singurele realizări anterioare s-au înfăptuit în virtutea
dreptului la forţă, la constrângere, ambiţii şi voinţă de subordonare, dictate de tăişul
sabiei, şi nu invers cum se încearcă la această etapă. Europenii sunt foarte conştienţi
de limitele instabilităţii domeniului politic şi, poate, de aceea nu s-au grăbit să
întregească construcţia europeană şi pe plan politic. Riscurile, ce se nasc dintr-o decizie
pripită, ar putea fi prea mari pentru valorile, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti europene.
În conştiinţa europenilor nu s-a consolidat pe deplin sentimentul de siguranţă care ar
emana de la construcţia politică, deşi îşi dau seama perfect că integrarea economică,
financiară şi culturală trebuie să culmineze cu integrarea politică. Factorii determinanţi
ai acestei poziţii îşi au conturul tocmai în multitudinea de state membre şi
comportamentul acestora, fie că au aderat la Uniunea Europeană mai demult, fie re-
cent. Asigurările care vin din zona politicului sunt prea vagi, lipsite de conţinut real-
ist, nu întotdeauna prea coerente pentru uzul curent al vieţii sociale şi, de cele mai
multe ori, lipsite de suport juridic, ceea ce îi şi face pe cetăţenii europeni să fie mai
atenţi şi mai prudenţi în exercitarea drepturilor civice.

În virtutea vizionarismului integrării politice, faptul că Tratatul de instituire a
unei Constituţii pentru Europa n-a fost ratificat în termenele stabilite nu înseamnă că
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s-a renunţat la această idee. Integrarea politică prinde rădăcini şi mai puternice, se
dezvoltă la alte culmi, atenţionează factorii de decizie la nivel naţional şi european, le
impune un cod de conduită politicienilor ce urmează a fi respectat în vederea atingerii
obiectivului propus, dar nu cu orice preţ, nu în termeni generali, ci prin consacrarea
unor instituţii politico-juridice credibile, garante ale drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului prin nediscriminarea de orice fel, inclusiv politică. Neratificarea
Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa nu se identifică cu un eşec
lamentabil, ci, din contra, reprezintă un semnal cât se poate de neechivoc al carenţelor
ce persistă în domeniul politic sau acest eşec trebuie privit „ca o premisă a unui nou
început” [8].

Noutatea construcţiei politice europene în conştiinţa europeană rezidă în tradiţii,
se bazează pe principiul continuităţii şi nu al alternativelor extreme experimentaliste.
O noutate fundată pe tradiţii şi continuitate se transformă într-un veritabil exemplu
politico-juridic care, la rândul său, poate deveni tradiţie la un moment dat în lanţul
continuu de tradiţii ce conduc comunitatea spre progres socio-economic.

Deşi noţiunile de vizionarism şi tradiţionalism aparţin unor registre logico-
analitice diferite, par să se detaşeze antinomic, totuşi se pliază în a defini un excurs
politico-juridic al evoluţiei ideii de integrare şi constituţie la europeni. Vizionarismul
îşi trage seva tocmai din tradiţionalismul consacrat al valorilor fundamentale europene,
este determinat de acesta şi tot la el revine de fiecare dată când se profilează noi
proiecte umane. Mai devreme sau mai târziu când se vor fi maturizat, nu ideatic, nici
politic, ci juridic şi prin tradiţie, premisele pentru adoptarea Constituţiei Uniunii
Europene, evenimentul se va produce sine die drept rezultat al conştiinţei cetăţenilor
şi reprezentanţilor puterii suverane prin statuarea efectivă a unităţii prin diversitate,
prin pluralism, toleranţă, nediscriminare, prin consacrarea respectării drepturilor şi
libertăţilor tuturor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
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