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SUMMARY

Article 2 of the Treaty on European Union 
(TEU) lays down the founding values of the Eu-
ropean Union. EU primary law provides for va-
rious mechanisms that can and have been used 
to monitor, prevent breaches of, or enforce EU 
values within the Member States, namely, the 
two procedures provided for under Article 7 
TEU (preventive and sanctions), infringement 
procedures (Articles 258-259 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union − TFEU) 
and preliminary references (Article 267 TFEU). 
Since 2012 the EU institutions have established 
a wide range of other mechanisms to monitor 
and prevent breaches of EU values in Member 
States. The disjointed nature of the Union’s to-
olbox in that field shows that there is no poli-
tical will among EU institutions to strengthen 
and streamline existing mechanisms and deve-
lop an effective mechanism to ensure that the 
principles and values enshrined in the Treaties 
are upheld throughout the Union.   
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SUMAR

Uniunea Europeană (UE) se bazează pe un set de va-
lori consacrate în articolul 2 al TUE. Statul de drept 
reprezintă una dintre valorile comune pentru toate 
statele membre. Dreptul primar al UE prevede o serie 
de mecanisme care au fost utilizate pentru monito-
rizarea prevenirii încălcărilor și/sau a implementării 
valorilor europene în statele membre: mecanismul 
de prevenire și sancţiune (art. 7 TUE), procedura 
constatării neîndeplinirii obligaţiilor care rezultă 
din calitatea de stat-membru (art. 258-259 TFUE) și 
procedura chestiunilor preliminare (art. 267 TFUE). 
Totuși, începând cu 2012, instituţiile europene au 
creat o gamă largă de alte mecanisme care au drept 
scop monitorizarea și prevenirea acţiunilor statelor-
membre menite să pericliteze valorile europene. Re-
cent, au fost propuse noi mecanisme pentru consoli-
darea instrumentelor europene privind protecţia va-
lorilor europene, în calitate de soluţii pentru viitor. 
Mecanismele paralele existente la nivel european, 
precum și mecanismele create complementar celor 
existente sunt insuficiente pentru rezolvarea provo-
cărilor identificate și discutate separat pe platforma 
Comisiei, Consiliului și Parlamentului European.

Cuvinte-cheie: valori europene, Semestrul European, 
Tablou de bord privind justiţia UE, Cadrul UE pentru 
consolidarea statului de drept, Dialogul anual al sta-
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telor-membre privind asigurarea respectării statului de 
drept, Mecanismul European privind statul de drept, 
mecanismul preventiv, mecanismul de sancţionare, me-
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canismul de condiţionalitate bugetară, Mecanismul UE 
pentru democraţie, statul de drept, drepturile funda-
mentale.

Uniunea Europeană (UE) se bazează pe un set 
de valori consacrate în articolul 2 al TUE [25]. Sta-
tul de drept reprezintă una dintre valorile comune 
pentru toate statele membre. Într-un stat de drept 
toate autorităţile publice acţionează întotdeauna în 
limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile 
democratice, drepturile omului, sub controlul inde-
pendent și imparţial al instanţelor de judecată. Sta-
tul de drept include principiile legalităţii (care impli-
că un proces legislativ transparent, responsabil, de-
mocratic și pluralist), certitudinii juridice, interzicerii 
executării arbitrare a puterii executive, protecţiei 
judiciare efective de către tribunalele imparţiale și 
independente, controlului jurisdicţional efectiv, cu 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, 
separaţiei puterilor și egalităţii în faţa legii [2]. Chiar 
dacă sunt încadrate ca „valori”, standardele stabili-
te la articolul 2 nu sunt lipsite de caracter normativ 
[11], iar jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene (CJUE) demonstrează că aceste 
valori sunt obligatorii pentru UE, instituţii și statele-
membre [12]. Astfel, dreptul Uniunii se întemeiază 
pe premisa fundamentală că fiecare stat-membru 
împărtășește cu toate celelalte state-membre o se-
rie de valori comune pe care se întemeiază Uniunea, 
după cum se precizează în articolul 2 TUE. Această 
premisă implică și justifică existenţa încrederii reci-
proce între statele-membre în recunoașterea aces-
tor valori și, așadar, în respectarea dreptului Uniunii, 
care le pune în aplicare [11]. După cum reiese din 
cuprinsul articolului 49 TUE (care prevede posibili-
tatea oricărui stat european de a solicita să devină 
membru al Uniunii [25, art. 49], al cărui corespon-
dent este articolul 50 TUE [25, art. 50] privind drep-
tul de retragere), Uniunea regrupează statele care 
au aderat liber și voluntar la aceste valori, dreptul 
Uniunii întemeinduse astfel pe premisa fundamen-
tală că fiecare stat-membru împărtășește cu toate 
celelalte state-membre, și recunoaște că acestea 
împărtășesc cu el, valorile menţionate [12, par.63]. 
Valorile statuate în articolul 2 sunt prevăzute atât 
în articolul 49 al TUE (în privinţa statelor care soli-
cită să adere la UE) cât și în articolul 7 al TUE [25] 
(în privinţa respectării acestora de către statele-
membre). Astfel, ambii subiecţi – atât statele care 
doresc și solicită să adere la UE cât și statele-mem-
bre – sunt obligaţi să se conformeze acestor valori în 
lumina tratatelor UE, iar anumite consecinţe, inclu-
siv cele de natură juridică, sunt atașate situaţiilor în 
care aceste valori nu sunt respectate (de exemplu, 
imposibilitatea de a adera la UE sau posibilitatea 
aplicării unor sancţiuni). Aceste valori sunt obligato-
rii nu doar pentru UE și instituţiile europene, dar și 
pentru toate statele-membre, chiar și peste limitele 

competenţelor UE. Tribunalul Uniunii a recunoscut 
caracterul normativ al acestor valori, afirmând că 
respectarea acestor valori și a principiilor pe care 
se întemeiază Uniunea se impune în cazul oricărei 
acţiuni a UE, inclusiv în domeniul Politicii externe și 
de Securitate a UE (PESC) [13]. Considerăm că raţi-
onamentul acestei abordări este evident: dacă res-
pectarea valorilor europene este o condiţie pentru 
calitatea de stat-membru, atunci respectarea lor se 
impune în privinţa oricăror acţiuni, inclusiv a celor 
care nu intră în sfera de competenţă a Uniunii.

Dreptul primar al Uniunii Europene prevede o 
serie de mecanisme care pot și au fost utilizate pen-
tru monitorizarea prevenirii încălcărilor și/sau im-
plementării valorilor europene în statele-membre. 
Articolul 7 al TUE prevede două mecanisme speci-
fice (de prevenire și sancţiune) pentru implemen-
tarea acestor valori în cazurile de încălcare gravă și 
persistentă a acestora de către statele-membre [25, 
art.7]. Adiţional, acestor două instrumente – proce-
dura constatării neîndeplinirii obligaţiilor care re-
zultă din calitatea de stat-membru [25, art. 258-259 
TFUE ] și procedura chestiunilor preliminare [25, 
art. 267 TFUE] – au fost utilizate frecvent în ultimii 
ani pentru a semnala îngrijorări vizavi de respecta-
rea de către statele membre a valorilor europene, 
iar instituţiile europene au creat un set complex de 
mecanisme pentru a monitoriza, a preveni și a im-
plementa aceste valori. 

Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europea-
nă se află cel mai des în centrul dezbaterii publice. 
Acesta stabilește, în baza tratatelor, o procedură de 
abordare a riscurilor la adresa valorilor fundamenta-
le ale UE în statele membre, care prevede, în ultimă 
instanţă, cea mai gravă sancţiune politică pe care UE 
o poate impune unui stat-membru, și anume - sus-
pendarea drepturilor de vot în cadrul Consiliului. 
Până în 2017, procedura nu a fost declanșată nicio-
dată. În decembrie 2017, Comisia a lansat procedu-
ra cu privire la Polonia, iar apoi, în septembrie 2018, 
Parlamentul European a iniţiat procedura cu privire 
la Ungaria. Aceste proceduri continuă în cadrul Con-
siliului, unde au loc audieri și actualizări cu privire 
la situaţia din cele două state-membre menţionate, 
însă majoritatea provocărilor identificate rămân ne-
rezolvate. Comisia invită statele-membre în cauză 
și Consiliul să depună eforturi pentru soluţionarea 
rapidă a problemelor dezvăluite în cadrul acestor 
proceduri, precum și să găsească soluţii care să pro-
tejeze statul de drept și valorile comune tuturor 
statelor-membre. Până la găsirea unei soluţii privind 
preocupările exprimate, Comisia, în temeiul artico-
lului  7, își menţine angajamentul de a sprijini Con-
siliul în ceea ce privește continuarea procedurilor 
pentru soluţionarea problemelor în cauză [5, pct. 3].

Comisia Europeană a introdus de mai multe ori 
acţiuni de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în 
faţa CJUE cu privire la chestiuni relevante pentru 
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statul de drept, iar Curtea a fost, de asemenea, sesi-
zată de către instanţele naţionale prin trimiteri pre-
liminare cu privire la interpretarea dreptului UE în 
mai multe cauze. În 2019 și 2020, Curtea a dezvoltat 
o jurisprudenţă importantă privind statul de drept. 
În special, aceasta a confirmat și a clarificat în conti-
nuare principiul protecţiei jurisdicţionale efective și 
dreptul la o cale de atac eficientă [5, pct. 3].

Dacă primele mecanisme (instituite la art. 7 
TUE) pot fi utilizate doar în cazurile de încălcare sis-
temică a valorilor europene, rolul de lider revenin-
du-i în acest sens Consiliului și Consiliului European, 
ultimele două pot fi caracterizate ca instrumente 
judiciare, în special pentru CJUE, care are un rol fun-
damental, asistată de Comisia Europeană. 

Chiar dacă dreptul primar deja prevede un nu-
măr variat de instrumente care pot fi aplicate pen-
tru protejarea valorilor europene în statele-mem-
bre, începând cu 2012, instituţiile europene au sta-
bilit o gamă largă de alte mecanisme, care au drept 
scop monitorizarea și prevenirea acţiunilor statelor-
membre menite să pericliteze valorile europene.

Primul mecanism – Semestrul European – cre-
at în scopul asigurării securităţii macroeconomice 
în UE, este un mecanism de monitorizare și imple-
mentare, care presupune un proces de coordonare 
a politicilor socioeconomice și se desfășoară în pe-
rioada noiembrie–iulie a fiecărui an [21]. Semestrul 
European a fost utilizat de către Comisie pentru a 
comenta progresele în domeniul statului de drept 
în statele-membre. Începând cu Semestrul Euro-
pean din 2013, performanţa sistemelor naţionale 
de justiţie devine una dintre priorităţile Semestrului 
European [7, Capitolul 5]. Aceasta a luat forma unui 
Tablou de bord privind justiţia în UE – un instrument 
de monitorizare a sistemelor juridice naţionale ale 
statelor membre, care permite Comisiei să evalue-
ze anual eficienţa și calitatea sistemelor de justiţie, 
începând cu 2013, atunci când a fost publicat primul 
Tablou de bord [8]. Tabloul de bord se limitează însă 
la evaluarea eficienţei justiţiei civile, comerciale și 
administrative, asigurând un mediu investiţional și 
de afaceri cât mai prietenos.

Aproximativ în aceeași perioadă când erau dez-
voltate cele două instrumente de monitorizare 
(Semestrul European și Tabloul de bord), Comisia 
Europeană și-a stabilit un nou instrument – Cadrul 
UE pentru consolidarea statului de drept. Scopul 
mecanismului nu a fost de a monitoriza situaţiile 
referitoare la compatibilitatea acţiunilor statelor-
membre cu valorile europene sau cu anumite valori, 
ci mai degrabă de a aborda ameninţările sistemice 
la adresa statului de drept, astfel încât să se previ-
nă agravarea situaţiei. Urmând această logică, noul 
Cadru a fost creat printr-o Comunicare a Comisiei, 
adoptată la 11 martie 2014 [3], în calitate de instru-
ment preventiv (avertizare timpurie). Chiar de la 
început, noul cadru al Comisiei a fost conceput ca 

un mecanism de prevenţie, în scopul de a aborda si-
tuaţii sistemice care periclitează una dintre valorile 
europene consfinţite la articolul 2 al TUE – statul 
de drept. Datorită naturii sale preventive, cadrul a 
fost prevăzut să acţioneze înainte de activarea celor 
două proceduri stabilite de articolul 7 al TUE, astfel 
prevenind apariţia într-un stat-membru a unei ame-
ninţări sistemice la adresa statului de drept, care ar 
putea să se transforme într-un risc clar de încălcare 
gravă, în sensul articolului 7 TUE. Mecanismul este 
caracterizat prin rolul lider asumat de către Comi-
sie și inexistenţa unui rol pe care l-ar avea CJUE, or, 
nicio acţiune în anulare, în sensul prevederilor arti-
colului 263 al TFUE, nu poate fi iniţiată de către un 
stat-membru împotriva Raportului/Recomandări-
lor/Opiniei Comisiei. Acest Cadru, la momentul scri-
erii articolului, a fost activat doar o singură dată și 
asupra unui singur stat – Polonia, la 13 ianuarie 2016 
[20], ca urmare a crizei provocate în privinţa numirii 
judecătorilor la Curtea Constituţională.

La 16 decembrie 2014, o altă instituţie a UE, 
Consiliul UE, își creează propriul instrument pentru 
promovarea și salvgardarea statului de drept – Di-
alogul anual al statelor-membre privind asigurarea 
respectării statului de drept. Dialogul are loc în for-
matul Consiliului Afaceri Generale, cu participarea 
tuturor statelor-membre și cu respectarea următoa-
relor principii: obiectivităţii, non-discriminării, trata-
mentului egal al tuturor statelor membre, abordării 
bazate pe fapte și non-partizanat, atribuirii compe-
tenţelor și identităţilor naţionale ale statelor mem-
bre, complementarităţii în relaţie cu mecanismele 
existente de protecţie a valorilor europene în sta-
tele membre [9]. De la iniţierea acestui instrument, 
în cadrul Consiliului au fost organizate patru dialo-
guri anuale privind asigurarea respectării statului de 
drept, însă niciunul nu a reușit să remedieze proble-
mele ridicate, iar recomandările propuse nu au fost 
implementate.

NOUL MECANISM EUROPEAN 
PRIVIND STATUL DE DREPT

În ultimii doi ani, statul de drept continuă să 
rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene. 
Respectul pentru statul de drept este o prioritate-
cheie pentru actuala Comisie. Orientările politice 
ale președintei Comisiei - von der Leyen - au setat in-
tenţia de a stabili un mecanism european suplimen-
tar și cuprinzător privind statul de drept, aplicabil 
în întreaga UE, creând un portofoliu special, plasat 
sub autoritatea directă a vicepreședintelui Comisiei, 
responsabil pentru statul de drept [17]. Chiar de la 
preluarea mandatului, Comisia a pus în aplicare Me-
canismul European privind statul de drept, conce-
put ca un ciclu anual pentru promovarea statului de 
drept în toate statele-membre și pentru prevenirea 
apariţiei sau agravării problemelor în acest dome-
niu.
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Noul Mecanism European privind statul de drept 
oferă un proces pentru un dialog anual la tema sta-
tului de drept între Comisie, Consiliu, Parlamentul 
European, împreună cu statele-membre, dar și par-
lamentele naţionale, societatea civilă și alţi actori 
interesaţi. El se focalizează pe creșterea gradului 
de înţelegere și de conștientizare a problemelor 
și a schimbărilor semnificative în patru domenii cu 
impact direct asupra respectării statului de drept: 
sistemul judecătoresc, cadrul privind combaterea 
corupţiei, pluralismul și libertatea mass-media, pre-
cum și a altor aspecte instituţionale care au tangenţă 
cu principiul echilibrului instituţional și al separaţiei 
puterilor în stat. Identificarea provocărilor cât mai 
repede posibil ar trebui să ajute statele-membre să 
găsească soluţii legale pentru protejarea statului de 
drept, în cooperare strânsă și cu sprijinul Comisiei, 
al altor state-membre, precum și al altor actori, cum 
ar fi Comisia de la Veneţia. Un obiectiv central al 
mecanismului european privind statul de drept este 
de a stimula cooperarea interinstituţională și de a 
încuraja toate instituţiile UE să contribuie potrivit 
propriilor roluri instituţionale. În realitate, Mecanis-
mul European privind statul de drept reflectă doar 
parţial interesul de lungă durată manifestat atât de 
Parlamentul European [22] cât și de Consiliu [10]. 
Parlamentul European a solicitat insistent [23] cre-
area unui Pact european pentru democraţie, statul 
de drept și drepturile fundamentale. Pactul a fost 
propus iniţial printr-o rezoluţie a Parlamentului Eu-
ropean [22], care propune stabilirea unui mecanism 
extins la nivel european pentru statul de drept, de-
mocraţie și drepturile omului, integrând mecanis-
mele/instrumentele existente, cum ar fi: Semestrul 
European, Tabloul de bord, Cadrul Comisiei, Dialo-
gul anual al Consiliului privind statul de drept. Iniţi-
al, Comisia a respins majoritatea recomandărilor PE 
din raţionamente referitoare la lipsa de fezabilitate 
legală și tehnică [27]. În 2019, Comisia publică un 
document de consultare [6], care s-a soldat cu publi-
carea primului raport privind statul de drept în UE, 
ca parte a Mecanismului European privind statul de 
drept [5].

Raportul privind statul de drept stă la baza 
acestui nou mecanism. Raportul, precum și activi-
tatea pregătitoare pentru întocmirea acestuia se 
prezintă anual, ca parte integrantă a mecanismu-
lui, și servește drept temei pentru începerea dis-
cuţiilor privind statul de drept în UE, dar și pentru 
prevenirea apariţiei sau agravării problemelor în 
acest domeniu. 

PRIMUL RAPORT PRIVIND STATUL DE DREPT

Comisia Europeană a publicat la 30 septembrie 
2020 primul Raport privind statul de drept în UE 
[5]. Acest prim raport anual privind statul de drept 
este una dintre iniţiativele majore din Programul de 
lucru al Comisiei pentru 2020 [4] și face parte din 

mecanismul european cuprinzător privind statul de 
drept anunţat de președinta von der Leyen în Ori-
entările sale politice [17]. Prin prezentul raport, for-
mat din 27 de capitole, care includ evaluări specifice 
consacrate fiecărui stat-membru, Comisia dorește 
să prezinte primele elemente-cheie ale situaţiei din 
statele-membre; pe acestea se vor putea baza noul 
ciclu instituit de mecanismul privind statul de drept, 
precum și viitoarele rapoarte. 

Evaluarea cuprinsă în cele 27 de capitole consa-
crate fiecărei ţări – parte integrantă a prezentului 
raport privind statul de drept – a fost efectuată în 
conformitate cu domeniul de aplicare și metodolo-
gia discutate cu statele-membre [29]. Activitatea s-a 
axat pe patru piloni principali: sistemul judiciar, ca-
drul anticorupţie, pluralismul mass-media și alte sis-
teme de control și echilibru instituţional. Raportul 
face un bilanţ al evoluţiilor privind statul de drept 
din statele-membre. Capitolele consacrate fiecărei 
ţări se bazează pe o evaluare realizată de Comisie 
și cuprind o sinteză a evoluţiilor semnificative înce-
pând cu ianuarie 2019, precedată de o scurtă de-
scriere factuală a cadrului juridic și instituţional re-
levant pentru fiecare pilon. Acesta subliniază faptul 
că multe state-membre au standarde înalte în ceea 
ce privește statul de drept și sunt recunoscute, in-
clusiv la nivel mondial, ca oferind bune practici în 
ceea ce privește aplicarea principiilor esenţiale ale 
statului de drept. Cu toate acestea, raportul men-
ţionează, de asemenea, existenţa unor provocări 
importante, situaţii în care independenţa sistemului 
judiciar este supusă unor presiuni, în care sistemele 
judiciare nu s-au dovedit suficient de rezistente la 
corupţie, în care ameninţările la adresa libertăţii și a 
pluralismului mass-media pun în pericol responsabi-
litatea democratică sau în care au existat dificultăţi 
în ceea ce privește sistemele de control și echilibru 
- esenţiale pentru un sistem eficace [5, pct.4]. 

Evaluarea face referinţă, de asemenea, la cerin-
ţele prevăzute de dreptul UE, inclusiv la hotărârile 
CJUE. În plus, recomandările și avizele Consiliu-
lui Europei oferă un cadru de referinţă util pentru 
standarde și bune practici. De asemenea, Consiliul 
Europei a contribuit la evaluarea inclusă în capito-
lele consacrate fiecărei ţări, punând la dispoziţie o 
imagine de ansamblu a avizelor și rapoartelor sale 
recente privind statele-membre ale UE [30]. 

PANDEMIA DE COVID-19: 
IMPACT ASUPRA RESPECTĂRII 
STATULUI DE DREPT

Pandemia de COVID-19 a scos la iveală proble-
me importante în ceea ce privește statul de drept, 
care sunt dezbătute în continuare la nivel european. 
Toate statele-membre au fost nevoite să ia măsuri 
excepţionale pentru a proteja sănătatea publică și 
majoritatea au declarat o formă de stare de urgen-
ţă publică sau au oferit competenţe speciale pentru 
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situaţii de urgenţă, în temeiul dispoziţiilor constitu-
ţionale sau al legilor privind protecţia sănătăţii pu-
blice. Modificarea sau suspendarea sistemelor naţi-
onale obișnuite de control și echilibru poate genera 
provocări deosebite pentru statul de drept. De la ju-
mătatea lunii martie, Comisia monitorizează măsu-
rile luate de statele membre, care au impact asupra 
statului de drept, a democraţiei și a drepturilor fun-
damentale. Cu toate că pandemia nu s-a încheiat, iar 
în majoritatea statelor-membre sunt încă în vigoare 
regimuri sau măsuri de urgenţă, raportul din 2020 
privind statul de drept scoate deja în evidenţă unele 
probleme care au apărut în cadrul dezbaterilor na-
ţionale și al răspunsului juridic și politic la criză [5, 
pct.3]. De asemenea, Parlamentul European a solici-
tat Comisiei de la Veneţia un aviz cu privire la măsu-
rile luate în statele-membre și la impactul acestora 
asupra democraţiei, a statului de drept și a dreptu-
rilor fundamentale [28]. Pornind de la rezultatele 
acestui dialog pe marginea raportului din 2020, Co-
misia va începe pregătirile în vederea raportului din 
2021, menţinând dinamica atinsă pentru a consolida 
rezilienţa statului de drept în democraţiile europe-
ne [5, pct.4].

LOCUL NOULUI MECANISM EUROPEAN 
PRIVIND STATUL DE DREPT ÎN CADRUL 
SETULUI DE INSTRUMENTE EXISTENTE 
LA NIVELUL UE PENTRU ASIGURAREA 
RESPECTĂRII STATULUI DE DREPT

Mecanismul European privind statul de drept a 
devenit un element central al setului de instrumen-
te de care dispune UE pentru asigurarea respectării 
statului de drept, prezentat mai sus. Mecanismul 
privind statul de drept sprijină și completează alte 
instrumente ale UE care încurajează statele-membre 
să pună în aplicare reforme structurale în aspectele 
vizate de domeniul său de aplicare, de exemplu – Ta-
bloul de bord privind justiţia în UE, Semestrul Euro-
pean și Cadrul pentru consolidarea statului de drept. 

În același timp, Mecanismul European privind sta-
tul de drept este separat de celelalte instrumente de 
răspuns, cum ar fi procedurile de constatare a neîn-
deplinirii obligaţiilor, procedura chestiunilor prelimi-
nare și procedura prevăzută de articolul 7 din TUE. 

Procedura prevăzută de articolul 7 din TUE ră-
mâne un instrument excepţional de răspuns, care îi 
permite UE să acţioneze în cazul în care există un 
risc clar de încălcare gravă sau o încălcare gravă și 
persistentă a valorilor menţionate în articolul 2 din 
TUE, inclusiv statul de drept. Mecanismul privind 
statul de drept este un instrument preventiv, menit 
să asigure o monitorizare regulată și să ofere o ima-
gine de ansamblu asupra evoluţiilor semnificative 
legate de statul de drept din toate statele-membre 
și din Uniunea Europeană. 

Procedurile de constatare a neîndeplinirii obli-
gaţiilor și procedura chestiunilor preliminare au 

un obiectiv specific – asigurarea aplicării corecte a 
dreptului UE. Mecanismul European privind statul 
de drept este un instrument preventiv, care prezin-
tă evoluţiile pozitive și provocările, pentru a împie-
dica, pe baza cooperării, apariţia sau aprofundarea 
eventualelor probleme, ţinând seama de experienţa 
și de bunele practici ale altor state-membre, și nu 
este strict menit să monitorizeze respectarea drep-
tului UE.

Noul mecanism privind statul de drept răspun-
de, de asemenea, intensificării acţiunilor Consiliu-
lui privind statul de drept. Președinţia finlandeză a 
propus consolidarea Dialogului anual al Consiliului 
prin transformarea acestuia într-un exerciţiu anual 
de realizare a unui bilanţ privind starea de lucruri 
și principalele evoluţii în privinţa statului de drept 
în statele-membre și în UE, în general. În toamna 
anului 2019, președinţia Consiliului și-a prezentat 
intenţia de a organiza un dialog politic privind sta-
tul de drept pe baza raportului Comisiei privind sta-
tul de drept, inclusiv o dezbatere vizând anumite 
state-membre. În concluziile Președinţiei, în urma 
Consiliului Afaceri Generale din noiembrie 2019, 
s-a evidenţiat că rapoartele Comisiei ar putea servi 
drept bază pentru dialogul anual al Consiliului pri-
vind statul de drept [26].  Urmând aceeași logică, 
președinţia Germană a Consiliului propune coordo-
narea dialogului anual al Consiliului, ţinând seama 
de recomandările formulate de Comisie în Raportul 
anual 2020 privind statul de drept în UE, organizând 
două discuţii separate asupra conţinutului raportu-
lui în cadrul Consiliului [18]. 

SOLUŢII PENTRU VIITOR: NOI MECANISME 
PROPUSE PENTRU CONSOLIDAREA 
INSTRUMENTELOR EUROPENE PRIVIND 
PROTECŢIA VALORILOR EUROPENE

În 2018, Comisia propune un nou și revoluţionar 
mecanism de condiţionalitate bugetară (mecanism 
de sancţionare bugetară), formulând o propunere 
de regulament privind protecţia bugetului Uniu-
nii în cazul unor deficienţe generalizate în ceea ce 
privește statul de drept în statele-membre [19]. 
Scopul său este de a proteja bugetul UE în situaţi-
ile în care interesele financiare ale Uniunii ar putea 
fi în pericol din cauza unor deficienţe generalizate 
ale statului de drept într-un stat-membru. Iniţiativa 
legislativă a Comisiei definește deficienţa generali-
zată ca fiind o practică sau o omisiune larg răspândi-
tă ori recurentă, sau o măsură luată de autorităţile 
publice care afectează statul de drept. Măsurile po-
sibile care pot fi adoptate în cazul unor deficienţe 
generalizate ar trebui să includă suspendarea plăţi-
lor și a angajamentelor, reducerea finanţării în cadrul 
angajamentelor existente, precum și interdicţia de a 
încheia noi angajamente cu destinatarii. Comisia pro-
pune ca regulamentul să fie pus în aplicare de la 1 ia-
nuarie 2021. În ciuda opoziţiei din partea Poloniei și 
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Ungariei, la 5 noiembrie 2020 Parlamentul European 
și Consiliul UE au convenit provizoriu asupra textu-
lui regulamentului, potrivit căruia statele care nu 
vor respecta statul de drept ar putea pierde accesul 
la fonduri europene. Pentru a deveni lege, înţelege-
rea trebuie adoptată formal de către Parlament și 
de către miniștrii statelor-membre reuniţi în cadrul 
Consiliului UE, în baza procedurii legislative ordina-
re. Negociatorii din partea Parlamentului European 
au reușit să menţină un aspect preventiv puternic 
pentru mecanism; el va putea fi declanșat nu doar 
când o încălcare afectează direct bugetul Uniunii, 
dar și atunci când există un mare risc ca aceasta să 
se întâmple, ceea ce permite mecanismului să pre-
întâmpine situaţiile în care fonduri ale UE ar putea 
finanţa acţiuni ce contravin valorilor UE [31].

La 7 octombrie 2020 Parlamentul European a 
adoptat Rezoluţia referitoare la instituirea unui 
mecanism al UE pentru democraţie, statul de drept 
și drepturile fundamentale [24], prin care se sem-
nalează nevoia urgentă de consolidare și simplifi-
care a mecanismelor existente la nivelul Uniunii și 
crearea unui singur mecanism eficace pentru a asi-
gura ocrotirea principiilor și valorilor consacrate în 
tratate. Parlamentul propune crearea unui singur 
mecanism la nivelul UE, pornind de la propunerea 
Parlamentului din 2016 [22] și de la Raportul anual 
al Comisiei privind statul de drept, care să fie regle-
mentat printr-un acord interinstituţional (proiectul 
acordului este anexat la Rezoluţie) între cele trei in-
stituţii (Parlamentul European, Comisia, Consiliul) și 
care să constea dintr-un ciclu anual de monitorizare 
a valorilor Uniunii, menit să acopere toate aspecte-
le articolului 2 din TUE și să se aplice în mod egal 
și echitabil tuturor statelor membre. Pentru a evita 
suprapunerile, Parlamentul European propune ca 
acest mecanism să înlocuiască unele instrumente 
existente, mai ales Raportul anual al Comisiei pri-
vind statul de drept, Cadrul Comisiei privind statul 
de drept, Dialogul anual al Consiliului, sporind, în 
același timp, consecvenţa și complementaritatea 
cu alte instrumente disponibile și reglementate la 
nivelul dreptului primar (procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligaţiilor, procedura chestiunilor 
preliminare, procedura prevăzută la articolul 7 din 
TUE) și cu instrumentele de condiţionalitate buge-
tară, odată ce acestea vor intra în vigoare. Parla-
mentul invită Comisia si Consiliul să demareze cât 
mai grabnic negocieri pentru a încheia acest acord.

Și ultimul, dar nu mai puţin important, este 
faptul că statul de drept reprezintă o temă funda-
mentală pentru UE și în afara graniţelor sale. UE 
urmărește o abordare riguroasă a politicilor sale in-
terne privind statul de drept și modul în care statul 
de drept este integrat în activitatea desfășurată cu 
ţările în curs de aderare și cu ţările din vecinătate, 
precum și a tuturor acţiunilor sale externe, la nivel 
bilateral, regional și multilateral.

Principiile statului de drept reprezintă elemente 
esenţiale ale relaţiilor RM-UE. Astfel, încălcarea de 
către Republica Moldova a principiilor statuate de 
art. 2 al Acordului de Asociere (principiul respectării 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, 
principiul statutului de drept, principiul bunei gu-
vernanţe, principiile economiei de piaţă etc.) poate 
atrage după sine suspendarea drepturilor prevăzu-
te în Titlul V (comerţ și aspecte legate de comerţ) 
[1, art.455]. 

De asemenea, ultimele acorduri de asistenţă ma-
crofinanciară, atât în formă de grant, cât și în formă 
de împrumut, încheiate cu UE, sunt condiţionate în 
prealabil  de respectarea principiilor democratice, 
printre care - un sistem parlamentar pluripartit, statul 
de drept, precum și de garantarea respectării drep-
turilor omului. Potrivit acestor acorduri, în cazul unei 
evaluări negative, Comisia poate să nu permită plata 
tranșelor de finanţare, atunci când ţara nu dovedește 
respectarea condiţionalităţilor [14; 15; 16]. 

CONCLUZII

Dreptul primar al Uniunii Europene prevede o 
serie de mecanisme care au fost utilizate pentru 
monitorizarea prevenirii încălcărilor și/sau imple-
mentării valorilor europene în statele-membre: 
mecanismul de prevenire și sancţiune (art. 7 TUE) în 
cazurile de încălcare gravă și persistentă a acestora 
de către statele-membre; procedura constatării ne-
îndeplinirii obligaţiilor care rezultă din calitatea de 
stat membru (art. 258-259 TFUE) și procedura ches-
tiunilor preliminare (art. 267 TFUE). Totuși, începând 
cu 2012, instituţiile europene au creat o gamă largă 
de alte mecanisme, care au drept scop monitoriza-
rea și prevenirea acţiunilor statelor-membre menite 
să pericliteze valorile europene, cum ar fi: Semes-
trul European, Tabloul de bord privind justiţia în UE, 
Cadrul UE pentru consolidarea statului de drept, 
Dialogul anual, Mecanismul European privind statul 
de drept etc. Recent au fost propuse noi mecanis-
me pentru consolidarea instrumentelor europene 
privind protecţia valorilor europene, precum: me-
canismul UE pentru democraţie, statul de drept și 
drepturile fundamentale și mecanismul de condiţi-
onalitate bugetară în cazul unor deficienţe genera-
lizate în ceea ce privește statul de drept. Caracterul 
disparat al instrumentelor UE în domeniu denotă că 
nu există o poziţie consolidată și omogenă privind 
gestionarea dosarului statului de drept, astfel încât 
să fie creat un mecanism cu adevărat eficace pentru 
a asigura ocrotirea principiilor și valorilor consacra-
te în tratate la nivelul UE. În același timp, Uniunea 
are o abordare mai riguroasă privind statul de drept 
și modul în care statul de drept este integrat în ac-
tivitatea desfășurată cu state terţe, precum și în 
cadrul tuturor acţiunilor sale externe, la nivel bila-
teral. Aceasta a codificat în criteriile sale de aderare 
faptul că statutul de stat-membru al Uniunii cere din 
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partea statelor candidate să fi ajuns la o stabilita-
te a instituţiilor care garantează democraţia, statul 
de drept și respectul pentru drepturile omului. Se 
pare, totuși, că Uniunea nu dispune de instrumente 
eficace pentru a asigura respectarea acestor crite-
rii după ce o ţară ajunge să facă parte din ea. Ast-
fel, din punct de vedere structural, UE nu dispune 
încă de instrumente necesare pentru a contracara 
încălcările și derapajele statelor-membre în ceea ce 
privește statul de drept și celelalte valori europene. 
Mecanismele paralele existente la nivel european, 
dar și mecanismele complementare ce se creează 
suplimentar la cele existente sunt insuficiente pen-
tru rezolvarea problemelor identificate și discutate 
separat pe platforma Comisiei, Consiliului și Parla-
mentului European. Instrumentele de prevenţie 
create începând cu 2012 nu au facilitat activarea 
și punerea în aplicare eficientă a mecanismelor de 
sancţionare a încălcărilor valorilor europene care 
sunt consfinţite în tratatele UE.
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