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Înainte de a putea răspunde la această întrebare, trebuie să reamintesc ce este Uniunea Europeană. 

Este o asociere voluntară de state europene, bazată pe cooperare economică și politică. Principalele sale 

obiective sunt menținerea unui climat de pace, stabilitate și stimularea dezvoltării economice și sociale. 

Uniunea Europeană se angajează pe termen lung să apere drepturile și libertățile umane fundamentale, 

înscrise în tratate și în jurisprudența elaborate de Curtea de Justiție a Comunităților Europeană. 

A fi cetăţean european înseamnă a avea cetăţenia Uniunii Europene. Ca şi cetăţenia unui stat, 

cetăţenia europeană conferă un anumit număr de drepturi deţinătorilor ei. Aceste drepturi sunt enumerate 

în tratatul însuşi, cum ar fi: 

 libera circulaţie a persoanelor pe teritoriul tuturor statelor care fac parte din Uniunea Europeană; 

  

 dreptul de a vota şi de a candida la alegerile Parlamentului European şi la alegerile municipale în 

statul de rezidenţă atunci când acesta nu este cel al naţionalităţii; 

 a putea beneficia, în caz de nevoie, de o protecţie diplomatică şi consulară din partea unui alt stat 

membru al Uniunii în state terţe; 

 a exercita dreptul la petiţie şi a apela la mediatorul european. 

 

Cetăţenia europeană a fost instituită în 1992 prin Tratatul Uniunii Europene. 

Ansamblul drepturilor pe care ea îl vizează are ca obiectiv apropierea dintre popoarele şi cetăţenii Europei 

şi întărirea unui sentiment de apartenenţă la o identitate europeană comună. 

 În ultima vreme, date fiind evenimentele de la sfârşitul anului 2011, este vehiculată ideea, 

conform căreia, statutul de cetăţean multiplu sau calitatea de „cetăţean european” nu face decât să 

complice activităţile oficialităţilor şi să reprezinte un pericol la adresa securităţii unui stat. O dată cu 

propagarea crizei economice, statele au început să privească avantajele cetăţeniei europene mai degrabă 

ca pe o ameninţare, ceea ce nu ar trebui. Noi trebuie să avem încredere în această grupare de state ce 

formează uniunea europeană. 

Ţara noastră, începând de la data de 1 Ianuarie 2007, este membră a celei mai mari grupări de țări 

din Europa. Aderarea României a fost însoţită şi de o serie de măsuri de acompaniere a legislației 

specifice, pentru a preveni sau pentru a remedia deficienţele în domeniile siguranţei alimentelor, 

fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei. 

Această aderare a relansat economia ţării noastre, care în prezent a decăzut din nou, dar, dacă 

această aderare nu ar fi fost posibilă, probabil am fi fost într-un colaps economic, neavând bani pentru 

sănătate, sport, educație, transporturi, etc. 

Ar trebui să fim mândri că suntem cetățeni europeni și că avem drepturile acestora. 

Dar, pentru alții, poate fi chiar o batjocură, pentru cei care nu realizează că fără această aderare și 

fără banii primiți de la F.M.I (Fondul Monetar Internațional) nu am fi dus zile așa de bune. 

Noi, generaţia următoare, ar trebui să fim mândri de această aderare și să privim cu ochi buni 

soarta României, chiar dacă anul acesta am intrat în al şaşelea an de când suntem membrii Uniunii 

Europene. 



Noi, cei tineri, trebuie să avem grijă, deoarece, soarta României stă în mâinile noastre. 

Europa este cangrenată de transformarea cetăţenilor în consumatori. Când tinerii nu mai au timp să 

gândească, ei nu mai au timp să fie cetăţeni. Se încearcă ca tinerii să fie formați în oameni adevărați, în 

muncitori, într-o comunitate tehnică care poate produce mai mult decât consumă. 

Prin urmare, aderarea la Uniunea Euroapeană, pentru mulți dintre oameni a fost o realizare foarte 

bună, dar, după cum știm că  „în orice pădure exista uscături” așa şi în ţara noastră, câțiva nu au fost de 

acord, aducând argumente contra. 

Eu cred ca această aderare, împreună cu normele impuse de ea, a fost cel mai bun lucru făcut 

României de la 1989 încoace. 

 

 


