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Criza Uniunii Europene 
în lumina unei constituþionalizãri 
a dreptului internaþional 

Un eseu despre Constituþia Europei46

I. De ce Europa este astãzi mai mult 
decât oricând un proiect constituþional

În timpul crizei actuale se aude adesea întrebarea, de ce ar
trebui în genere sã rãmânem fideli Uniunii Europene ºi mai
ales vechiului þel al unei „uniuni politice din ce în ce mai
strânse”, de vreme ce motivul iniþial – acela de a face impo-
sibil un rãzboi în Europa – a dispãrut în totalitate. La aceas-
tã întrebare existã mai mult decât un singur rãspuns. În cele
ce urmeazã îmi propun sã dezvolt o nouã argumentare con-
vingãtoare din perspectiva unei constituþionalizãri a drep-
tului internaþional47, care prin Kant anticipeazã un sistem

46 Îi mulþumesc lui Armin von Bogdandy pentru ajutor, ca ºi lui
Claudio Franzius ºi lui Christoph Möllers pentru sfaturile lor critice. 

47 Joachen Abr. Frowein, „Konstitutionalisierung des Völkerrechts“
[„Constituþionalizarea dreptului internaþional“], în, Jürgen Dicke et
al., Völkerrecht und Internationales Privatrecht in einem sich globalisierenden
internationalen System [Drept internaþional ºi drept internaþional privat
într-un sistem internaþional aflat într-un proces de globalizare], Berichte der
Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht [Comunicãrile Societãþii Ger-
mane pentru Dreptul Internaþional], vol. 39, Heidelberg, C. F. Müller,
2000, pp. 427-447. Aceastã perspectivã este într-adevãr apropiatã mai
ales de dreptul german, însã ea se impune astãzi în principal din ra-

Despre_Constitutia_Europei_FINAL.qxd  11/19/2012  3:13 PM  Page 61



juridic cosmopolit48, depãºind cu mult status quo-ul: Uniunea
Europeanã poate fi conceputã ca un pas hotãrât pe drumul
cãtre o societatea globalã bazatã pe o constituþie politicã49.
Energiile proeuropene au fost pulverizate pe drumul obosi-
tor cãtre Tratatul de la Lisabona în diferendul asupra unor
astfel de întrebãri privitoare la o constituþie politicã, însã fã-
când cu totul abstracþie de consecinþele constituþionale ale
„guvernului economic” avut în vedere de curând, perspec-
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þiuni politice; cf. în aceastã privinþã prefaþa lui Claudio Franzius, Franz
C. Mayer ºi Jürgen Neyer (editori), Strukturfragen der Europäischen Union
[Întrebãri structurale ale Uniunii Europene], Baden-Baden, Nomos, 2010,
p. 16. În studiul sãu, „Between coordination and constitution. Law as
German discipline“ [„Între coordinare ºi constituþie. Dreptul ca dis-
ciplinã germanã“], Martti Koskenniemi oferã o analizã strãlucitã a
contribuþiei germane la istoria dreptului internaþional, care aruncã
luminã asupra poziþiei proeminente a ideii unei constituþionalizãri a
dreptului internaþional în jurisprudenþa germanã. Cf. Martti Kosken-
niemi, „Between coordination and constitution. International law
as German discipline”, publicat în: Redescriptions. Yearbook of Political
Thought, Conceptual History and Feminist Theory. [Redescriptions. Anuar
de gândire politicã, istorie conceptualã ºi teorie feministã].

48 Pentru aceastã interpretare a lui Kant, care priveºte modelul
uniunii statale numai ca un pas pe drumul unei integrãri mai am-
ple a naþiunilor, cf. Ulrich Thiele, „Von der Volkssouveränität zum
Völker(staats)recht” [„De la suvernaitatea naþiunilor la dreptul (statal)
internaþional”], în: Oliver Eberl (Editor), Transnationalisierung der Volks-
souveränität. Radikale Demokratie diesseits und jenseits des Staates [Transna-
þionalizarea suveranitãþii naþiunii. Democraþie radicalã dincoace ºi dincolo
de stat], Stuttgart: Franz Steiner 2011, pp.175-196. Ni se spue aici cã:
„Acea convenþie specialã care, în vederea pãcii eterne, transfer drep-
turi suverane ale statului cãtre organe supra- sau interstatale trebuie
sã ia naºtere dintr-o «convenþie între cetãþeni»“ ºi nu doar dintr-o con-
venþie între guvernele suverane.

49 M-am ocupat de mai multe ori între 1995 ºi 2005 cu ideea kan-
tianã de drept civic universal; cf.: Jürgen Habermas „Kants Idee des
ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200 Jahren“
[Kant ºi ideea pãcii veºnice – de la o distanþã istoricã de 200 de ani],
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tiva enunþatã mai devreme asupra Uniunii Europene se im-
pune din douã puncte de vedere. În primul rând, dezba-
terea prezentã a fost redusã la încercarea nemijlocitã de
soluþionare a crizei bancare, monetare ºi a crizei datoriilor,
dimensiunea sa politicã fiind pierdutã din vedere (1); în al
doilea rând, false concepte politice blocheazã perspectiva
asupra forþei civilizatoare a procesului democratic de re-
glementare juridicã – ºi, astfel, asupra promisiunii care a
fost de la bun început legatã de proiectul constituþiei euro-
pene (2).

(1) Îngustarea perspectivei dictatã de economic este cu
atât mai de neînþeles cu cât specialiºtii par a cãdea de acord
în privinþa diagnozei profunde a crizei: Uniunii Europene
îi lipsesc competenþele pentru armonizarea imperativã a
economiilor naþionale aflate într-o discrepanþã crescândã
în privinþa competitivitãþii lor. Pe termen scurt, aceastã cri-
zã concentreazã în mod cert întreaga atenþie asupra sa50.
Dincolo de aceasta, actorii nu ar avea voie totuºi sã piardã
din vedere eroarea fundamentalã de construcþie, ºi care nu
poate fi soluþionatã decât pe termen mai lung, a unei uni-
uni monetare lipsite de competenþe de conducere la nivel
european. „Pactul pentru Europa” reproduce o veche gre-

Criza Uniunii Europene / 63

în: Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie [Include-
rea celuilalt. Studii de teorie politicã], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996,
pp.192-236; „Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch
eine Chance?“ [„Mai are vreo ºansã constituþionalizarea dreptului
internaþional?“], în Der gespaltene Westen [Vestul divizat], Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 2004, pp.113-193; „Eine politische Verfassung für
die pluralistische Weltgesellschaft?“ [„O constituþie politicã pentru
societatea globalã pluralistã?“], în Zwischen Naturalismus und Religion,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005, pp. 324-365.

50 Felul în care politicienii trateazã aceastã crizã trãdeazã o gravã
nesiguranþã în privinþa perspectivelor indicate de expertizele econo-
mice relevante.
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ºealã: angajamente lipsite de un caracter legal obligatoriu
în cercul ºefilor de guverne sunt fie lipsite de efecte, fie ne-
democratice ºi trebuie de aceea înlocuite printr-o instituþio-
nalizare a hotãrârilor comune51. Guvernul federal german
a devenit promotorul unei desolidarizãri paneuropene pen-
tru cã a refuzat prea mult timp sã ia în calcul singura mo-
dalitate constructivã de ieºire din crizã pe care chiar ºi
Frankfurter Allgemeine Zeitung a circumscris-o între timp prin
expresia laconicã „Mai multã Europa”. Tuturor celor care
au luat parte la guvernare le-a lipsit pânã acum curajul, s-au
frãmântat neajutoraþi în faþa dilemei între imperativul mar-
ilor bãnci ºi al agenþiilor de rating, pe de o parte, ºi teama
de pierderea ameninþãtoare a legitimitãþii faþã de propriile
popoare frustrate, pe de altã parte. Metoda paºilor mici apli-
catã fãrã discernãmânt demascã eroarea unei perspective
mai ample. 

De când timpul „capitalismului reglementat” [embedded
capitalism] a trecut ºi pieþele globalizate au îndepãrtat politi-
cul din aceastã zonã, statelor OECD le este din ce în ce mai
greu sã stimuleze creºterea economicã ºi sã se îngrijeascã în
acelaºi timp atât pentru o distribuire a veniturilor cât de cât
corectã, cât ºi pentru siguranþa socialã. Dupã liberalizarea
cursurilor de schimb, aceste state au redus temporar pro-
blema respectivã prin acceptarea inflaþiei; când aceastã
politicã a generat costuri sociale prea mari, au ales drept
soluþie alternativã la aceastã problemã finanþarea progresivã
a bugetelor publice. Tendinþele demonstrate statistic ale
ultimelor douã decenii aratã însã cã, în cele mai multe state
OECD, inegalitatea socialã ºi nesiguranþa economicã s-au
accentuat, deºi guvernele ºi-au acoperit necesarul de legi-
timitate cu datorii suverane care au crescut într-un ritm alert.
Criza financiarã care dureazã din 2008 a blocat acum ºi
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51 Cf. articolul meu „Un pact pentru Europa sau împotriva ei?“
(pp. 120-129) din acest volum.
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mecanismul de îndatorare a statului. ªi deocamdatã nu se
poate prevedea cum vor putea fi reconciliate pe termen lung
politicile de austeritate [austerity policies], în orice caz dificil
de impus în politica internã, cu pãstrarea unui nivel suporta-
bil din punct de vedere social. Revoltele tineretului din Spa-
nia ºi din Marea Britanie atrag atenþia asupra periclitãrii
pãcii sociale.

În aceste circumstanþe, dezechilibrul dintre imperativele
pieþelor ºi puterea normativã a politicului a fost recunoscutã
drept adevãrata provocare. Un „guvern economic”, avut vag
în vedere în zona „Euro”, ar trebui sã confere o nouã forþã
pactului de stabilitate de mult depãºit de situaþie. Jean-
Claude Trichet cere un minister de finanþe comun al zonei
„Euro”, fãrã a aminti totuºi de parlamentarizarea respectivei
politicii financiare la fel de indicatã în acest caz – ºi fãrã sã
þinã deloc seama de faptul cã paleta politicilor relevante pen-
tru competitivitate trece cu mult dincolo de politica fiscalã,
ajungând pânã în miezul dreptului parlamentelor naþionale
de a stabili bugetul. Aceastã discuþie aratã totuºi cã viclenia
raþiunii – sau a lipsei de raþiune – economice a readus
chestiunea viitorului Europei pe agenda politicã. Wolfgang
Schäuble, ultimul politician cu „profil european” din cabi-
netul Merkel, ºtie cã un transfer de competenþe de la nive-
lul naþional cãtre cel european ridicã semne de întrebare
cu privire la legitimitatea democraticã a unui astfel de de-
mers. Însã, o alegere directã a unui preºedinte al Uniunii
Europene, pe care el o aduce de mult în discuþie, nu ar fi
nimic altceva decât pretextul pentru consolidarea – tot de
naturã tehnocratã – a unui Consiliu European cu rol cen-
tral, ale cãrui hotãrâri informale ar eluda tratatele.

Acest tip special de federalism executiv care circulã în
acest  moment52 oglindeºte teama elitelor politice de a trans-

Criza Uniunii Europene / 65

52 Stefan Oeter foloseºte aceastã expresie în articolul sãu „Födera-
lismus und Demokratie“ [„Federalism ºi democraþie”] (în: Armin von
Bogdandy ºi Jürgen Bast (Editori), Europäisches Verfassungsrecht. Theo-

Despre_Constitutia_Europei_FINAL.qxd  11/19/2012  3:13 PM  Page 65


