ÎNDEMN LA LECTURĂ
”Reglementări ale Uniunii Europene de un interes aparte – sui generis,
pentru România”,
Editura Universul Juridic,
Lucrare publicată sub egida Societății Române de Drept European
Coordonator – Ambasador, Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL
În an aniversar - 2017, sărbătorind 60 de ani de la piatra de temelie a
Uniunii Europene și 10 ani de la aderarea României la această structură
internațională, constatăm că Uniunea Europeană traversează o perioadă istorică
complexă, marcată de multiple provocări, atât la nivel internațional-global, cât și
la nivel intern, respectiv - conflictele regionale, terorism în creștere, presiuni
exercitate de migrație, protecționism, inegalități sociale și economice, Brexit,
etc. Aderând la Uniunea Europeană, România a demonstrat tendința istorică de a
participa la consolidarea interesele comune europene. Ca parte a acestei
structuri, România este interconectată la problemele de ansamblu ale Uniunii
Europene și resimte din plin efectele negative ale problemelor cu care se
confruntă aceasta. La 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană,
entuziasmul național inițial a fost înlocuit treptat cu dezamăgirea nerealizării
obiectivelor preconizate, cum ar fi: blocarea intrării în Spațiul Schengen,
întârzieri în atragerea fondurilor structurale, exploatarea irațională a resurselor
naturale, dezindustrializarea, sărăcirea populației, instituirea monopolului bancar
străin la nivel național, etc.
În acest context, un grup de juriști de prestigiu, reuniți sub coordonarea
patriotică și creatore a domnului Ambasador - prof.univ.dr. Ion M.Anghel, au
elaborat lucrarea ”Reglementări ale Uniunii Europene de un interes aparte – sui
generis, pentru România”, publicată de Editura Universul Juridic, sub egida
Societății Române de Drept European.
Volumul reprezintă un ansamblu de studii juridice elaborate de autori ambasadori de carieră și cadre didactice de la universități de prestigiu, ca de
exemplu: Ambasador Ion M. Anghel, Ambasador Ion Diaconu, Prof.univ.dr.
Augustin Fuerea - Univ.”Nicolae Titulescu”, Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu Univ. ”Titu Maiorescu”, Prof.univ.dr. Nicoleta Diaconu - Univ. ”Spiru Haret”,
Prof.univ.dr. Aurora Ciucă - Univ.”Ștefan cel Mare” - Suceava, Conf.univ.dr.
Cezar Manda - SNSPA, Conf.univ.dr. Constanța Mătușescu și Prof.univ.dr.
Sache Nicolaescu - Univ.”Valahia”- Târgoviște, Prof.univ.dr. Grigore Silași Univ. de Vest - Timișoara, Prof.univ.dr. Moise Bojincă - Univ.”Constantin
Brâncuși” - Tg.Jiu, Conf.univ.dr. Alexandru Măgureanu, Academia de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza”.
În ceea ce privește conținutul lucrării, coordonatorul volumului, domnul
Ambasador Ion M. Anghel subliniază că ”atunci când vorbim despre un studiu
asupra dreptului UE nu poate fi avut în vedere ...într-un mod serios și decent,
decât o abordare punctuală a unor aspecte și nu o operă de anvergură

enciclopedică; acesta este și cazul studiului de față, pe care cu modestie și
respect, îl oferim cititorului”.(pag 24- Argumentum)
Pornind de la acest deziderat, autorii au ales câteva teme care prezintă un
interes deosebit atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană și impun
a fi analizate din punct de vedere juridic pentru a fi semnalate cu obiectivitate și
profesionalism atât opiniei publice, cât și instituțiilor cu atribuții în domeniile
respective. Astfel, sunt aduse în discuție probleme privind:
- protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană;
- dialogul dintre CEDO și Curtea Europeană de Justiție privind protecția
drepturilor omului;
- libertatea de circulație a persoanelor în contextul ”Brexit”;
- regimul juridic al refugiaților în Uniunea Europeană;
- modul abuziv în care unele state blochează intrarea României în
Spațiul Schengen;
- circulația terenurilor agricole și situația fondului forestier în România;
- răspunderea autorităților publice pentru prejudiciile interne cauzate
particularilor cu încălcarea dreptului UE;
- europenizarea sistemelor de administrație publică;
- analizarea normativă și conceptuală a modelului social european;
- politicile economice ale UE;
- cultura- liant al Europei unite;
- aplicarea principiului echității în relațiile dintre state;
- lipsa performanțelor așteptate și cauzele insucceselor clasei politice.
Dată fiind gravitatea situațiilor semnalate, autorii au analizat în mod
juridic, obiectiv, responsabil și curajos problemele aduse în discuție.
Elaborarea acestui volum exprimă ”speranța că mesajul nostru- de bună
credință fiind, va fi corect înțeles, iar opiniile exprimate de către noi, precum și
reacțiile față de acestea, vor contribui la formularea unor puncte de vedere, cât
mai corecte - concluzii înțelepte și vor fi în interesul țării noastre”.(pag.25 –
”Argumentum”).
”Quod erat demonstrandum!”

