Adresa: Splaiul Independenţei nr. 54 sector 5, 050094, Bucureşti, ROMANIA, Cod Fiscal: 5091859
Tel. 00-4021/314.74.91; Fax. 00-4021/314.75.39, Web-site: www.aosr.ro, E-mail: aosromania@yahoo.com

București, 17.05.2018

CONFERINŢA
CALITATEA DE STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE ŞI
SUVERANITATEA. CAZUL ROMÂNIEI
În data de 14 mai 2018, în Sala „Drepturile Omului” a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, a avut loc Conferinţa „Calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi
suveranitatea. Cazul României”, susținută de ambasadorul Constantin Vlad, membru titularfondator al AOSR. Conferința, organizată în cadrul Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi
Jurnalism, face parte din Programul de manifestări al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România dedicat Centenarului Marii Uniri. Amfitrionul și moderatorul evenimentului a fost
prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
În prezidiu, a fost prezentă și prof. univ. dr. Angela Botez, președintele Secţiei de Filosofie,
Psihologie, Teologie şi Jurnalism a AOSR.
Ambasadorul Constantin Vlad a conturat cadrul tematic al conferinței, referindu-se, pentru început,
la independența și suveranitatea națiunilor în Uniunea Europeană. Tema, a subliniat vorbitorul,
prezintă o importanță generală, dar capătă o semnificație specială sub egida dezbaterilor legate de
aniversarea Centenarului. În context, conferențiarul a susținut ideea că, pe lângă suveranitatea
statului, există și o suveranitate a Uniunii Europene, la care concură un complex de factori, pe baza
Tratatului Uniunii Europene (TUE) și a Tratatutului pentru Funcționarea Uniunii Europene
(TFUE). Un aspect de importanță majoră îl reprezintă raportul dintre suveranitatea europeană și
suveranitatea națională și faptul că suveranitatea europeană n-o substituie pe cea națională, Uniunea
Europeană fiind guvernată de trei principii: principiul atribuirii, principiul subsidiarității și
principiul proporționalității. În acest cadru larg, abordat cu instrumente juridice, ambasadorul
Constantin Vlad a formulat o serie de teme care privesc problematica implicată la nivelul concret al
Uniunii Europene și al raporturilor dintre UE și statele-membre. O atenție specială a acordat
vorbitorul, în acest context, României. Una dintre teme privește sensul și conținutul reformei UE
aflate în pregătire în cancelariile occidentale și măsura în care România este implicată în acest
proces. Vorbitorul a pus problema modului în care România își folosește puterea pe care i-o conferă
statutul de membru UE la nivelul Uniunii. În context, a lansat, mai mult sau mai puțin retoric, o
întrebare-cheie: Cum este reprezentată România în Uniunea Europeană și cu ce efecte? Conform
diplomatului, prezența țării noastre în instituțiile europene necesită o implicare mai mare și o
activitate mai accentuată. Un aspect amendat de vorbitor a fost faptul că problemele de pe scena
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politicii românești sunt transferate la Bruxelles în loc să fie rezolvate în țară prin mijloacele
statutului de drept. O altă temă abordată a constituit-o problema culturilor naționale, despre care, în
opinia ambasadorului, nu se vorbește la nivelul UE. Or, Europa, care, în epoca modernă, a inventat
națiunea și statul-națiune, a fost și este edificată prin aportul culturilor naționale cu valorile lor
specifice, Bătrânul Continent fiind un „melting pot” de valori culturale, și nu de culturi dizolvate
într-un tot fără identitate.
Subiectele lansate în discuție și analizate de ambasadorul Constantin Vlad exprimă aspecte
specifice ale realității Uniunii Europene și formulează, în același timp, importante teme de reflecție
pentru politicieni, decidenți și cetățeni. Conferința a fost urmată de o sesiune finală de intervenții
din sală, care au comentat, nuanțat sau completat ideile și opiniile exprimate. Președintele Adrian
Badea a apreciat oportunitatea și importanța conferinței în cadrul Programului Centenar al AOSR,
precum și complexitatea abordării academice a acesteia, afirmând că temele expuse trebuie să fie
priorități de meditație și acțiune pentru România în anul celebrării a 100 de ani de la Marea Unire.
În final, prof. univ. dr. Angela Botez a anunțat programul conferințelor și manifestărilor științifice
organizate de Secţia de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism a AOSR, care se remarcă prin
densitate și complexitate tematică.
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