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Rezumat 

Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii nu este o preocupare nouă, ci una apărută în mandatul 

Comisiei Europene anterioare, la inițiativa câtorva state membre (Germania, Țările de Jos, Danemarca și 

Finlanda). Acestea din urmă, pe fondul unor probleme apărute în unele țări, au solicitat Comisiei și 

Președinției Consiliului să examineze posibilitatea creării unui nou mecanism de salvgardare a statului de 

drept și a altor valori fundamentale în Uniunea Europeană. Este remarcabilă insistența ulterioară a 

Parlamentului European pentru crearea acestui nou mecanism și, mai târziu, pentru corelarea lui cu bugetul 

Uniunii. Așa cum vom vedea, crearea de noi mecanisme de acest fel s-a lovit de limitele competențelor atribuite 

Comisiei prin tratate, dar și de capacitatea de negociere a statelor membre reunite în Consiliul Uniunii.    

 

1. Ce se înțelege prin stat de drept? 

Este cunoscut faptul că nu există o definiție imuabilă a statului de drept. Comisia Europeană 

pentru Democrație prin Drept, cunoscută și sub numele de Comisia de la Veneția1, a adoptat 

în 2011 un raport2, în care a analizat pe larg evoluția conceptelor de supremație a legii și stat 

de drept, arătând că, deși acestea au sorginte diferită și înțelesuri separate, ele converg către 

un sens comun pe care îl regăsim în toate constituțiile moderne ale statelor democratice, dar 

și în convențiile și tratatele internaționale. Ca atare, pentru a veni în sprijinul organizațiilor 

internaționale, dar și al jurisdicțiilor naționale și internaționale cu rol în interpretarea și 

aplicarea acestui principiu fundamental, Comisia de la Veneția identifică următoarele 

elemente esențiale formale și materiale comune supremației legii și statului de drept: 

legalitatea; securitatea juridică; interzicerea exercitării puterii în mod arbitrar; accesul la o 

justiție independentă și imparțială, care exercită în special un control jurisdicțional al actelor 

administrative; respectarea drepturilor omului; nediscriminarea și egalitatea în fața legii. 

La 3 aprilie 2019, Comisia Europeană a formulat la rându-i o definiție a statului de drept, în 

comunicarea privind consolidarea acestui principiu în cadrul Uniunii3.  

Astfel, potrivit Comisiei, în conformitate cu principiile statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze întotdeauna în limitele stabilite de lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de 

judecată independente și imparțiale. Statul de drept înglobează, printre altele, următoarele 

principii: legalitatea – care implică un proces de adoptare a legislației transparent, 

desfășurat în condiții de responsabilizare, democratic și pluralist –, securitatea juridică, 

interzicerea exercitării arbitrare a puterii executive, o protecție jurisdicțională efectivă 

asigurată de instanțe independente și imparțiale, un control judiciar efectiv, inclusiv 

respectarea drepturilor fundamentale, separarea puterilor și egalitatea în fața legii.  

                                                           
1 https://www.venice.coe.int/webforms/events/  
2 A se vedea: Rapport sur la prééminence du droit, adoptat de Comisia de la Veneția în cea de-a 86-a sesiune 

plenară, 25-26 martie 2011.  
3 A se vedea: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu. 

Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii. Situația actuală și posibile etape ulterioare – 

COM(2019)163  

https://www.venice.coe.int/webforms/events/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-f
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190163.do
https://www.venice.coe.int/webforms/events/
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Prin urmare, și Comisia Europeană operează cu o definiție cuprinzătoare, extinsă a statului de 

drept, care include și alte principii precum acela al democrației și al respectării drepturilor 

fundamentale.  

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) se referă la principiul statului de drept încă din 

Preambul4, ca la una dintre valorile universale care au izvorât din „moștenirea culturală, 

religioasă și umanistă a Europei”. La art. 2 din TUE5, acest principiu este menționat ca unul 

din fundamentele Uniunii, alături de alte principii și valori, cum ar fi demnitatea umană, 

democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Prin urmare, tratatele se referă la 

statul de drept ca la un principiu de sine stătător, alături de celelalte principii (democrația și 

respectarea drepturilor fundamentale), fără a le comasa ori amesteca. Aceeași abordare 

regăsim și în art. 21 TUE6 cu privire la acțiunea externă a Uniunii, dar și în Preambulul7 

Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.   

Art. 7 TUE8 instituie mecanisme pentru garantarea respectării acestor valori fundamentale, 

implicând statele membre și instituțiile UE. Tratatul distinge între două situații: când se 

constată existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor menționate anterior și când se 

constată existența unei încălcări grave și persistente a acelorași valori prevăzute la art. 2 

TUE. În prima situație, Consiliul poate adresa recomandări statului membru în cauză, iar în a 

doua situație, Consiliul poate decide, cu majoritate calificată, „să suspende anumite drepturi 

care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în 

Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru,” măsură ce produce efecte asupra 

drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.  

2. Instrumente de verificare a statului de drept la nivelul Uniunii 

Există în prezent o serie instrumente de verificare a statului de drept la nivelul Uniunii și 

anume: mecanismul de cooperare și verificare9 (MCV- un mecanism temporar aplicat 

Bulgariei și României10), cadrul Comisiei Europene privind statul de drept11 (creat în 2014) și 

dialogurile anuale ale Consiliului privind statul de drept12, toate fără caracter obligatoriu, 

dar care au o anumită rezonanță în plan politic și care pot constitui anticamera unei acțiuni în 

justiție. La acestea se adaugă alte trei proceduri care, odată încheiate, pot da naștere la efecte 

juridice obligatorii: procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, procedura 

întrebărilor preliminare adresate de instanțele naționale Curții Europene de Justiție, în 

vederea interpretării dreptului UE și procedura art. 7 TUE privitoare la încălcarea valorilor 

comune statelor membre (art. 2 TUE). 

                                                           
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M000&from=EN     
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M002&from=EN     
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016M021   
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P000&from=EN    
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M007&from=EN    
9 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-

bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_ro   
10 Pentru rapoartele privind Bulgaria și România, a se vedea: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-

bulgaria-and-romania_en     
11 A se vedea: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un nou cadru al UE pentru 

consolidarea statului de drept – COM(2014)158 
12 Instituite la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16936-2014-INIT/en/pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016P000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M007&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52014DC0158
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16936-2014-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M000&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M002&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016M021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P000&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M007&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_en
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Se impun în continuare câteva observații cu privire la cadrul Comisiei Europene 

privind statul de drept. 

Propunerea Comisiei Europene privind un nou cadru al UE pentru consolidarea 

statului de drept (COM(2014)158) a fost analizată, la vremea respectivă, de către Serviciul 

juridic al Consiliului13, aceasta din urmă constatând că au fost depășite competențele 

atribuite prin tratate. În acest sens au fost aduse o serie de argumente, între care:  

 Art. 2 TUE (privitor la valorile pe care se fundamentează Uniunea) nu conferă 

UE o competență materială, ci, similar Cartei drepturilor fundamentale, enumeră anumite 

valori pe care instituțiile UE și statele membre trebuie să le respecte atunci când acționează în 

limitele competențelor conferite Uniunii prin tratate. Astfel, o încălcare a valorilor de la art. 

2 TUE (inclusiv statul de drept) poate fi invocată împotriva unui stat membru numai 

atunci când acesta acționează într-un  domeniu în care Uniunea are competență.  

 Respectarea statului de drept de către un stat membru nu poate face obiectul unei 

acțiuni (în cadrul tratatelor) a instituțiilor UE, fără să existe o anumită competență materială 

care să încadreze acea acțiune, excepție făcând art. 7 TUE. Doar acest art. 7 TUE conferă 

Uniunii competența de a verifica aplicarea statului de drept în contextul în care nu există o 

competență materială specifică ori, dacă ea există, este depășit domeniul său de aplicare.  

 Art. 7 TUE stabilește un cadru clar de supraveghere, însă nu constituie în sine un 

temei juridic pentru o viitoare dezvoltare sau modificare a acestei proceduri.  

 Recursul Comisiei la recomandări ca acte juridice neobligatorii adresate statelor 

membre nu constituie o scuză. Instituțiile UE nu pot adopta recomandări în acele domenii 

pentru care tratatele nu au conferit competențe. În al doilea rând, chiar dacă recomandările nu 

au efecte juridice obligatorii, ele nu sunt totuși lipsite de orice efect juridic: legalitatea și 

interpretarea recomandărilor pot face obiectul procedurilor în fața Curții Europene de Justiție.   

 Nu există în tratate nici un temei juridic care să permită instituțiilor UE să 

creeze un nou mecanism de supraveghere a respectării statului de drept, în afara 

procedurii de la art. 7 TUE, și nici care să modifice sau să extindă această procedură.  

În final, Serviciul juridic a oferit și o posibilă soluție în limitele tratatelor, anume ca statele 

membre (deci nu Consiliul sau Comisia) să convină (printr-un acord interguvernamental) 

asupra unui sistem de control al funcționării statului de drept, care să permită Comisiei și 

altor instituții să participe, precum și asupra consecințelor pe care tot statele membre le-ar 

stabili ca urmare a acestui control. 

Având în vedere poziția sus amintită, dar și poziții similare ale unor state membre, Comisia a 

făcut un pas înapoi, așa cum reiese din răspunsul dat Sejm-ului Poloniei14 în cadrul dialogului 

politic. Cu acest prilej, Comisia Europeană a arătat că propunerea sa de consolidare a statului 

de drept are legătură cu atribuțiile conferite Comisiei de către art. 7 TUE și nu are ca obiect și 

nici ca efect dezvoltarea sau modificarea procedurii cuprinse la art. 7 TUE. Cadrul propus pur 

si simplu descrie procesul pe care Comisia intenționează să îl urmărească pentru a stabili dacă 

trebuie să-și folosească puterea de inițiativă cuprinsă la art. 7 TUE și să adopte o propunere 

motivată în conformitate cu acesta. Ar fi vorba, așadar, de un dialog politic cu statul membru 

în cauză, menit a găsi o soluție pentru a evita declanșarea art.7 TUE.  

                                                           
13 Pentru avizul Serviciului juridic, a se vedea: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-

INIT/en/pdf     
14 A se vedea: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2014-0158/plsej  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/en/pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2014-0158/plsej
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/en/pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2014-0158/plsej
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În afara mecanismelor menționate mai sus, începând cu 2016, Parlamentul European a cerut 

insistent Comisiei să creeze un mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 

drepturile fundamentale15, care să fie obiectiv, imparțial, bazat pe date concrete și aplicat în 

mod egal și echitabil tuturor statelor membre, precum și instituțiilor Uniunii, și care să 

includă atât o dimensiune preventivă, cât și una corectivă. Mai mult, Parlamentul a solicitat 

Comisiei să coreleze propunerea sa de regulament privind protecția bugetului Uniunii (în 

cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre16) cu 

mecanismul sus menționat.17 Motivul era acela că procesul continuu de integrare europeană și 

evoluțiile din anumite state membre „au demonstrat că nerespectarea statului de drept și a 

valorilor fundamentale nu este prevenită corespunzător și că este necesară revizuirea și 

integrarea mecanismelor existente, precum și crearea unui mecanism eficace pentru a remedia 

deficiențele restante și a asigura respectarea, protecția și promovarea principiilor și valorilor 

tratatelor în întreaga Uniune.”18  

 

La 3 aprilie 2019, Comisia Europeană a dat publicității o comunicare privind consolidarea 

statului de drept în cadrul UE19, în care prezintă o serie de mecanisme și cadre cu rol de 

avertizare timpurie și de prevenire, deoarece pot aborda chestiuni legate de statul de drept 

în statele membre înainte de a fi necesar să se recurgă la articolul 7 TUE:  

- acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor;  

- recomandările de reforme făcute statelor membre în cadrul semestrului european; 

- tabloul de bord privind justiția publicat anual și rapoartele de țară;  

- mecanismul de cooperare și verificare (cazul Bulgariei și României); 

- sprijinul acordat de Comisie (la cererea statelor membre) pentru reformele structurale; 

- impunerea de condiții ex ante pentru fondurile structurale și de investiții europene și 

pentru și fondurile care sprijină politicile în materie de justiție și de securitate; 

-  un nou mecanism de protejare a bugetului Uniunii în cazul în care deficiențe 

generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre afectează sau riscă să 

afecteze acest buget (în viitorul CFM); 

- recomandările emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și rolul 

Parchetului European (EPPO); 

- așezarea principiului statului de drept în centrul procesului de aderare la UE și al 

politicii de vecinătate.  

                                                           
15 A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate 

Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 

fundamentale.  
16 Condiționalitatea bugetară propusă în legătură cu statul de drept este un instrument financiar menit să 

protejeze bugetul UE. Scopul său este de a proteja bugetul UE în situațiile în care interesele financiare ale 

Uniunii ar putea fi în pericol din cauza unor deficiențe generalizate ale statului de drept într-un stat membru. 

Propunerea de regulament menționată a fost criticată nu doar de către unele state membre, ci și de Curtea de 

Conturi Europeană care a apreciat că documentul atribuie Comisiei Europene o putere discreționară mult 

prea mare, având în vedere modalitatea de luare a deciziilor cu privire la impunerea unor măsuri adecvate.  Pe 

de altă parte, s-a arătat că înainte de publicarea propunerii de regulament nu a avut loc o consultare specifică cu 

părțile interesate și nici analiza de impact nu a fost făcută. În final, aceasta a fost adoptată de către legislativul 

Uniunii la 16 decembrie 2020. A se vedea Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European 

și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.  
17 A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui 

mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor 

fundamentale. 
18 A se vedea supra nota 14.  
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0163&from=EN    

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=CELEX:52018PC0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0163&from=EN
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180324.do
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=%7b42D94CEE-DA3C-45D7-8F51-FEFD7C80E0A6%7d
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=%7b42D94CEE-DA3C-45D7-8F51-FEFD7C80E0A6%7d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0163&from=EN
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Totodată, Comisia Europeană propunea câteva domenii posibile de reflecție privind acțiunile 

viitoare, invitând instituțiile UE, statele membre și alte părți interesate să contribuie cu idei 

privind modul în care ar putea evolua instrumentele aferent statului de drept. Direcțiile de 

acțiune propuse de Comisie vizau: promovarea statului de drept prin consolidarea 

cunoștințelor și a unei culturi comune în materie; prevenirea încălcării acestui principiu 

fundamental, prin cooperarea cu instituțiile UE și solicitarea de sprijin pentru consolidarea 

statului de drept la nivel național și crearea unor mecanisme de răspuns din partea Uniunii și 

a statelor membre atunci când măsurile naționale de salvgardare a statului de drept eșuează.   

 

În iunie 2019, Comisia Europeană a revenit cu un plan de acțiune privind consolidarea 

statului de drept [COM(2019)343]20, insistând asupra responsabilității constituționale a 

fiecărui stat membru de a asigura respectarea acestui principiu ca valoare comună. Totodată, 

un accent a fost pus pe obligațiile statelor membre  cu privire la facilitarea îndeplinirii de 

către Uniune a sarcinilor sale și evitarea acelor măsuri care ar putea pune în pericol 

obiectivele Uniunii (principiul cooperării loiale), precum și cu privire la garantarea exercitării 

drepturilor cetățenilor, în special prin accesul la justiție și la un proces echitabil. 

În privința promovării unei culturi a statului de drept în rândul publicului larg, Comisia arăta 

că un rol important revine societății civile, mass-media, mediului academic și sistemelor de 

învățământ din statele membre, dar și rețelelor europene din cadrul sistemului judiciar, 

autorităților judiciare naționale și parlamentelor naționale, acestea din urmă în calitate de 

legislatori, cât și din perspectiva tragerii la răspundere a executivului. Din această 

perspectivă, Comisia se angaja să utilizeze toate posibilitățile de finanțare a activităților 

societății civile și ale mediului academic prin care se sprijină consolidarea unei culturi a 

statului de drept, să consolideze cooperarea cu Consiliul Europei, inclusiv cu Comisia de la 

Veneția și GRECO (grupul statelor împotriva corupției), precum și cu alte organizații 

internaționale (OSCE21 și OCDE22), să valorifice cooperarea cu rețelele judiciare și alte rețele 

europene pentru a promova standardele privind statul de drept și să elaboreze o strategie 

specifică de comunicare publică privind statul de drept.  

Referitor la prevenire, Uniunea Europeană își asumă un rol legitim în ceea ce privește 

sprijinirea autorităților naționale și asigurarea faptului că evoluțiile negative sunt abordate 

într-un stadiu incipient. În acest sens, Comisia se angaja să monitorizeze și să evalueze anual 

evoluțiile legate de statul de drept din statele membre, în cooperare cu acestea din urmă și cu 

celelalte instituții ale UE. În cadrul evaluărilor, Comisia își propunea să țină seama de toate 

componentele statului de drept, bazându-se și pe expertiza organismelor relevante ale 

Consiliului Europei, OSCE, OCDE ori a rețelelor judiciare. Statele membre au fost invitate și 

încurajate să intensifice dialogul și schimbul reciproc de informații cu privire la aspecte 

legate de statul de drept.  

În final, Comisia se angaja să publice în fiecare an un raport privind statul de drept, în care să 

prezinte sintetic situația din statele membre, evidențiind cele mai bune practici și problemele 

recurente.  

În privința mecanismelor de răspuns, Comisia trimitea la rolul și standardele stabilite de 

jurisprudența Curții de Justiție a UE, arătând că va continua abordarea strategică a acțiunilor 

în constatarea neîndeplinirii obligațiilor legate de statul de drept, solicitând proceduri 

                                                           
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN    
21 Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. 
22 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN
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accelerate și măsuri provizorii atunci când este cazul. Pe lângă aceste proceduri formale, 

Comisia Europeană a susținut necesitatea unor acțiuni specifice în acele domenii de activitate 

ale UE care pot fi afectate de nerespectarea statului de drept în statele membre. O atare 

acțiune specifică este protecția bugetului UE.23  

Mai mult, Orientările politice ale Comisiei Europene 2019-202424 au susținut propunerea ca 

statul de drept să devină o parte integrantă a cadrului financiar multianual 2021-2027.    

La 7 octombrie 2020, Parlamentul European25 arăta că noul mecanism ar urma să 

consolideze și să înlocuiască unele instrumente existente, fiind în același timp 

complementar cu procedurile de la articolul 7 din TUE, procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor și instrumentele de condiționalitate bugetară, odată ce acestea 

vor intra în vigoare. De asemenea, Parlamentul și-a reînnoit apelul ca încălcările sistemice 

ale valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE să devină incompatibile cu finanțarea din partea 

Uniunii.  

Propunerea Parlamentului European de creare a unui mecanism al UE pentru democrație, 

statul de drept și drepturile fundamentale vizează așadar exercitarea unui control mai amplu, 

cu privire la toate aspectele cuprinse la art. 2 TUE (nu doar statul de drept), fapt ce ar trebui 

pus în corelație și cu strategiile UE privind egalitatea de gen26 și consolidarea drepturilor 

LGBTIQ27. În plus, acest mecanism va fi completat cu procedura art. 7 TUE și cu 

instrumentele de constrângere bugetară.    

3. Rapoartele anuale ale Comisiei Europene privind statul de drept28 

Angrenajul noului mecanism european privind statul de drept este pus în mișcare de către 

rapoartele anuale ale Comisiei în această materie. Întregul mecanism reprezintă de fapt un 

proces de dialog anual privind statul de drept, care se desfășoară între Comisie, Consiliu și 

Parlamentul European, împreună cu statele membre, precum și cu parlamentele naționale, 

societatea civilă și alte părți interesate.  

În cadrul acestui mecanism, rapoartele Comisiei au doar caracter preventiv și vizează 

identificarea, în fiecare stat membru, a eventualelor probleme legate de statul de drept, 

precum și a bunelor practici. Acestea cuprind o parte generală și 27 de capitole referitoare la 

situațiile specifice din cele 27 state membre.  

Evaluările Comisiei s-au desfășurat pe baza a patru piloni: sistemul judiciar; cadrul 

anticorupție; pluralismul mass-mediei și alte sisteme de control și echilibru instituțional. A se 

observa că rapoartele pe 202029 și 202130 nu vizează și drepturile fundamentale.  

                                                           
23 A se vedea supra, nota 15.  
24 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf    
25 A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 7 octombrie 2020 referitoare la instituirea unui mecanism 

al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale  
26 A se vedea: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025, 

[COM(2020)152].   
27 A se vedea: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor  - O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele 

LGBTIQ 2020-2025, [COM(2020)698].   
28 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-

mechanism_en    
29 Raportul Comisiei pe 2020, accesibil la: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en   

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0251_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
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Mecanismul privind statul de drept sprijină și completează alte instrumente ale UE care 

încurajează statele membre să pună în aplicare reforme structurale în domeniile vizate de 

sfera sa de aplicare, cum ar fi Tabloul de bord privind justiția în UE31 și semestrul european32, 

iar mai nou instrumentul Next Generation EU33. Așa cum am mai arătat, mecanismul privind 

statul de drept nu exclude utilizarea altor mecanisme, precum procedurile în temeiul 

articolului 7 alineatul (1) din TUE sau procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Parlamentele naționale și autoritățile naționale au fost invitate să dezbată raportul și 

capitolele dedicate statelor membre și să solicite sprijin reciproc.  

În ceea ce privește România, noul mecanism privind statul de drept va înlocui de acum 

înainte mecanismul de cooperare și verificare (MCV). De altfel, planul de acțiune privind 

consolidarea statului de drept, menționat anterior, arată că, odată ce MCV se va finaliza, 

monitorizarea va trebui să continue sub instrumentele orizontale aplicabile tuturor statelor 

membre. Raportul din 202134 privind progresele înregistrate de România în cadrul MCV 

subliniază intenția clară a autorităților române de remediere a tuturor regreselor înregistrate în 

perioada 2017-2019 și de punere în aplicare a recomandărilor rămase. Până când aceste 

recomandări vor fi puse în aplicare prin măsuri legislative sau de altă natură, MCV va 

rămâne operativ, Comisia Europeană continuând să colaboreze cu România și în cadrul 

mecanismului general privind statul de drept, mai cu seamă pentru toate celelalte aspecte care 

nu sunt cuprinse în MCV.  

Ca urmare a Raportului Comisiei pe 2020 privind statul de drept, președinția germană a 

Consiliului UE35 a anunțat o schimbare de abordare în dialogul anual pe această temă cu 

statele membre. Schimbarea constă în desfășurarea discuțiilor politice în două moduri: un 

dialog pe orizontală, cu privire la evoluțiile generale în domeniile: sisteme de justiție, cadrul 

anticorupție, pluralismul mass-mediei și alte chestiuni instituționale legate de echilibrul 

puterilor; dialogul cu câte cinci state membre, potrivit cu ordinea protocolară a Uniunii36.  

O poziție extrem de critică cu privire la Raportul Comisiei pe 2020 privind statul de drept a 

avut-o Parlamentul European, în cadrul rezoluției37 din 24 iunie 2021. Cu acest prilej, 

Parlamentul a reproșat Comisiei, între altele, că raportul are o sferă limitată, întrucât nu 

acoperă toate valorile menționate la art. 2 TUE, că nu oferă o evaluare suficientă a eficacității 

reformelor realizate de fiecare țară, nici recomandări concrete pentru fiecare țară și nici nu 

cercetează în ce măsură fiecare țară a respectat valorile statului de drept de-a lungul timpului, 

că nu oferă evaluări mai aprofundate și transparente care să indice dacă există deficiențe 

                                                                                                                                                                                     
30 Raportul Comisiei pe 2021, accesibil la: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en   
31 Un raport anual care prezintă date comparative privind independența, calitatea și eficiența sistemelor 

judecătorești naționale.   
32 Cadrul pentru coordonarea politicilor economice din întreaga Uniune: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-

correction/european-semester_ro    
33 În vederea redresării economice, Uniunea a adoptat instrumentul denumit Next Generation EU, cu un buget 

de 750 de miliarde euro integrat în bugetul UE pe termen lung (500 de miliarde euro sub formă de împrumuturi 

nerambursabile și 250 de miliarde euro sub formă de împrumuturi acordate statelor membre).  
34 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021370_ro.pdf     
35 https://www.consilium.europa.eu/media/46380/st11734-en20.pdf    
36 Dacă dialogul pe orizontală se desfășoară de regulă o dată pe an, de preferință în cel de-al doilea semestru, 

dialogul cu statele membre se desfășoară de două ori pe an, în fiecare semestru; ordinea protocolară a statelor 

este aceea alfabetică, în funcție de denumirea lor oficială. 
37 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_RO.html#def_1_28  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#finanarea-bugetului-ue-pe-termen-lung-i-a-nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021370_ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_RO.html#def_1_28
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021370_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46380/st11734-en20.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_RO.html#def_1_28
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grave, un risc de încălcare gravă sau o încălcare efectivă a valorilor Uniunii pentru fiecare 

dintre pilonii analizați, că nu are o perspectivă de ansamblu asupra UE. În final, Parlamentul 

a invitat Comisia ca în rapoartele următoare să identifice tendințele transversale din UE și să 

trateze în mod detaliat toate aspectele legate de statul de drept. Totodată, statele membre au 

fost invitate să întocmească rapoarte anuale privind democrația, statul de drept și drepturile 

fundamentale, inclusiv egalitatea și drepturile persoanelor care aparțin minorităților.  

 

4. Evoluții privind condiționarea alocării de fonduri de la bugetul UE de respectarea 

statului de drept  

 La 5 noiembrie 2020, președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European 

au ajuns la un acord provizoriu38 cu privire la instituirea unui mecanism care să permită 

Uniunii să împiedice alocarea de fonduri europene acelor state care încalcă valorile UE 

(statul de drept, libertatea, egalitatea, democrația, drepturile fundamentale, inclusiv drepturile 

minorităților). Mecanismul creează o plasă de siguranță pentru beneficiarii finali care depind 

de aceste fonduri (studenți, fermieri, ONG-uri), în sensul că, pe baza unei plângeri adresate 

Comisiei prin intermediul unei platforme online, aceștia vor fi asigurați că li se vor aloca 

sumele la care au dreptul. Decizia de activare a mecanismului va fi luată de Consiliu, în 

termen de o lună de la propunerea Comisiei (sau trei luni în situații excepționale), cu 

majoritate calificată.  

 Consiliului European39 din 11 decembrie 2020 a adus în discuție proiectul de 

regulament privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, 

arătând că acesta „trebuie să se aplice cu respectarea deplină a articolului 4 alineatul (2) din 

TUE, în special a identității naționale a statelor membre, inerentă structurilor lor 

fundamentale politice și constituționale, a principiului atribuirii, precum și a principiilor 

obiectivității, nediscriminării și egalității de tratament al statelor membre.”  

Mai mult, Consiliul European a stabilit ca regulamentul în cauză să nu se aplice până când 

Comisia Europeană nu adoptă orientări specifice, orientări care ar trebui finalizate după o 

eventuală acțiune în anulare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia 

Europeană nu ar trebui să propună măsuri în temeiul regulamentului, înainte de finalizarea 

orientărilor.  

Alte aspecte subliniate de Consiliul European au privit caracterul subsidiar al mecanismului 

privind statul de drept față de celelalte proceduri cuprinse în dreptul Uniunii, o atentă aplicare 

a principiului proporționalității în adoptarea măsurilor în temeiul mecanismului, necesitatea 

unei legături de cauzalitate directe între încălcările statelor membre și consecințele negative 

asupra intereselor financiare ale Uniunii, excluderea deficiențelor generalizate din 

regulament.  

                                                           
38https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-

strike-a-deal-with-council   
39 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/ro/pdf    

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/ro/pdf
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 La 16 decembrie 2020, plenul Parlamentului European a adoptat Regulamentul40 

privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept în statele membre.  

În accepțiunea regulamentului, „statul de drept” se referă la valorile Uniunii consacrate la 

articolul 2 din TUE. Acesta include principiul legalității, care implică un proces legislativ 

transparent, responsabil, democratic și pluralist; principiul securității juridice; principiul 

interzicerii exercitării arbitrare a competențelor executive; principiul protecției 

jurisdicționale efective, inclusiv accesul la justiție, asigurate de instanțe independente și 

imparțiale, în egală măsură în ceea ce privește drepturile omului; principiul separării 

puterilor în stat; și principiul nediscriminării și egalității în fața legii. Statul de drept este 

înțeles ca făcând referire și la celelalte valori și principii ale Uniunii consacrate la articolul 

2 din TUE.  

În baza acestui regulament, plățile de la bugetul UE pot fi întrerupte, reduse, încetate sau 

suspendate, iar noile angajamente pot fi interzise. 

În sensul regulamentului, următoarele situații ar putea constitui încălcări ale statului de drept: 

 periclitarea independenței sistemului judiciar; 

 faptul de a nu preveni, corecta sau sancționa decizii arbitrare sau ilegale luate de 

autoritățile publice, inclusiv de autoritățile de asigurare a respectării legii, faptul de a nu pune 

la dispoziție resurse financiare și umane, afectând funcționarea corespunzătoare a acestora, 

sau nerespectarea obligației de a garanta absența conflictelor de interese; 

 limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor 

norme procedurale restrictive și neexecutarea hotărârilor judecătorești sau limitarea 

investigării, a urmăririi penale sau a sancționării efective a încălcărilor legii. 

Deși definiția statului de drept menționată mai sus este extrem de generoasă, art. 4 din 

regulament condiționează aplicarea acestui act legislativ de existența unei legături directe 

între presupusele încălcări ale statului de drept și periclitarea bugetului Uniunii ori a 

intereselor financiare ale acesteia, fapt ce constituie o limitare substanțială a aplicării sale 

viitoare. Această abordare este o consecință a negocierilor în cadrul cărora Consiliul Uniunii 

și-a impus punctul de vedere.  

La baza poziției Consiliului a stat și avizul41 propriului Serviciu juridic, formulat cu ocazia 

analizării propunerii de regulament în cauză. În fapt, Serviciul juridic a stabilit trei aspecte: 

compatibilitatea propunerii de regulament cu art. 7 TUE, posibilitatea întemeierii propunerii 

de regulament pe art. 322 alin. (1) lit.(a) TFUE42 și fezabilitatea din punct de vedere juridic a 

procedurii de adoptare a măsurilor în cadrul mecanismului.   

Între primele neajunsuri observate de Serviciul juridic la propunerea de regulament, așa cum 

fusese ea formulată de Comisia Europeană, era și acela că nu se demonstra legătura dintre 

respectarea statului de drept și buna execuție a bugetului Uniunii ori protecția intereselor 

financiare ale acesteia. În schimb, expunerea de motive insista asupra faptului că propunerea 

era rezultatul solicitărilor Parlamentului European și ale publicului larg ca Uniunea să 

acționeze în vederea ocrotirii statului de drept adesea încălcat în ultimii ani. În acest sens, se 

                                                           
40 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 

privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii 
41 Din 18 decembrie 2020, varianta electronică a documentului în cauză a fost cenzurată, astfel că analiza 

juridică menționată nu mai este accesibilă publicului larg.  
42 Se referă la competența legiuitorului Uniunii de a adopta prin regulamente normele financiare care definesc 

procedura pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020R2092
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13593-2018-INIT/en/pdf
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arăta că simpla trimitere la deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept ca 

premisă pentru activarea mecanismului nu este nici necesară, nici suficientă pentru a stabili o 

legătură cu buna execuție a bugetului UE. Nu este necesară, pentru că este posibil să 

identifici deficiențe sistemice legate de funcționarea autorităților statelor membre care să aibă 

impact asupra execuției bugetului UE, dar care să nu fie legate de statul de drept. Nu este nici 

suficientă, pentru că nu toate deficiențele cu privire la statul de drept sunt susceptibile să aibă 

un impact asupra utilizării efective a fondurilor UE de către statele membre.    

În al doilea rând, Serviciul juridic al Consiliului arăta că, din punct de vedere funcțional, 

procedura art. 7 TUE și procedura propunerii de regulament ar duce la rezultate și consecințe 

comune: stabilirea unor încălcări ale statului de drept și, respectiv, suspendarea unor drepturi 

ale statelor membre. 

În pofida celor arătate mai sus, a fost admisă posibilitatea instituirii unui regim general de 

condiționalitate menit a proteja buna execuție a bugetului Uniunii, cu mențiunea că 

examinarea respectării valorilor și principiilor, bunăoară și a statului de drept, ar trebui să se 

facă pe baza unor reguli clar stabilite, după norme și criterii explicite. Mai mult, presupusele 

încălcări ale statului de drept ar trebui să afecteze în mod concret buna gestiune financiară a 

fondurilor UE ori protecția intereselor financiare ale Uniunii, iar consecințele finale ale 

încălcărilor ar trebui evaluate pe baza gravității impactului real sau potențial asupra 

intereselor financiare ale UE și nu pe aceea a gravității disfuncționalității generalizate. De 

asemenea, măsurile adoptate ar trebui să fie proporționale cu efectele negative ale 

disfuncționalităților asupra utilizării bugetului UE.  

 Poziții ale Parlamentului European ulterioare adoptării regulamentului 

Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar 

multianual 2021-2027, Acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și 

Regulamentul privind statul de drept43 respinge abordarea Consiliului European prezentată 

mai sus, arătând că acesta nu se poate erija în interpret al legislației UE, că concluziile 

Consiliului European nu pot deveni obligatorii pentru Comisie în aplicarea actelor juridice și 

că Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului 

Uniunii se aplică de la 1 ianuarie 2021 tuturor angajamentelor și plăților, iar aplicabilitatea 

acestuia nu poate fi condiționată de adoptarea unor orientări, deoarece textul convenit este 

suficient de clar și nu sunt prevăzute instrumente de punere în aplicare.  

Această poziție a fost reluată de Parlament în rezoluția44 din 25 martie 2021 cu privire la 

aplicarea regulamentului. În plus, acesta arătat că situația respectării principiilor statului de 

drept în unele state membre justifică o examinare imediată și a invitat insistent Comisia să-și 

utilizeze pe deplin competențele de investigare pentru fiecare caz în parte. Mai mult, având în 

vedere încălcările statului de drept constatate de Comisie în cadrul raportului din 2020, 

Parlamentul o critică pe aceasta din urmă pentru absența oricărei notificări adresate statelor în 

cauză de la intrarea în vigoare a regulamentului.  

În rezoluția45 din 10 iunie 2021 referitoare la situația statului de drept în Uniunea Europeană, 

Parlamentul European arată că un stat membru nu își poate modifica legislația46, inclusiv 

                                                           
43 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0360_RO.pdf   
44 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_RO.html   
45 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_RO.html  
46 A se vedea și Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2021 referitoare la încălcările legislației UE și 

ale drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria, ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0360_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0360_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_RO.html
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dispozițiile constituționale, în așa fel încât să se reducă protecția valorilor cuprinse la art. 2 

TUE și critică lipsa de cooperare din partea Consiliului, incapacitatea acestuia de a face uz de 

art. 7 TUE, precum și a Comisiei de a răspunde în mod adecvat numeroaselor preocupări 

exprimate de Parlament cu privire la democrație, statul de drept și drepturile fundamentale în 

mai multe state membre47. În final, avertizează Comisia că va începe procedurile judiciare 

împotriva sa, în temeiul art. 265 TFUE48.  

Concluzii  

Statul de drept este unul dintre principiile fondatoare pe care a fost întemeiată Uniunea și care 

izvorăște din tradițiile constituționale comune ale tuturor statelor membre. Cu toate că 

respectarea statului de drept este una din primele precondiții ce deschid calea aderării la UE, 

s-a constatat de-a lungul timpului că unele aspecte ce țin de acest principiu ar fi periclitate nu 

doar în statele care au aderat mai recent, ci chiar și în acelea care au pus bazele Uniunii acum 

mai bine de șaptezeci de ani. Ca atare, tratatele în vigoare au fost înzestrate cu mecanisme de 

ocrotire și consolidare a acestui principiu, însă acestea și-au dovedit în timp limitele, limite 

puse fie pe seama lipsei de efecte juridice obligatorii, fie pe aceea a procedurilor greoaie, cum 

ar fi declanșarea art.7 TUE. Acest lucru a determinat Parlamentul European să invite 

Comisia, în repetate rânduri, să propună un mecanism nou de verificare a respectării statului 

de drept și, mai mult, să condiționeze alocarea de fonduri de la bugetul Uniunii de respectarea 

acestui principiu fundamental. Ceea ce a urmărit Parlamentul a fost impunerea unei definiții 

cât mai cuprinzătoare a statului de drept (așa cum a fost formulată de Comisia de la Veneția) 

și a unui mecanism care să verifice respectarea acestui postulat în toate elementele sale.  

În final, având în vedere competențele atribuite prin tratate, Comisia Europeană a înaintat 

legiuitorului Uniunii o propunere de regulament menită a proteja bugetul în cazul unor 

deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Regulamentul în 

cauză a fost adoptat în decembrie 2020, cu aplicare de la 1 ianuarie 2021, cu precizarea că, 

pentru a fi aplicat, trebuie să existe o legătură clară și directă între încălcările statului de drept 

și periclitarea intereselor financiare ale Uniunii. Totodată, Comisia a instituit din 2020 un 

mecanism de verificare a statului de drept prin intermediul rapoartelor anuale în materie, cu 

mențiunea că nu sunt avute în vedere toate elementele cuprinse în definiție, ceea ce a creat un 

nou motiv de insatisfacție pentru Parlamentul European.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Ungariei: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0362_RO.html, dar și Rezoluția 

Parlamentului European din 21 octombrie 2021 referitoare la criza statului de drept din Polonia și la 

supremația dreptului UE: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_RO.html  
47 În continuarea rezoluției sunt trimiteri directe sunt la Ungaria și Polonia.  
48 Este vorba despre sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene întrucât Comisia nu și-a îndeplinit obligațiile 

din tratate.   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_RO.html

