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Pentru ambele state aderate în anul 2007, a fost stabilit Mecanismul de 
Cooperare și Verificare, specific pentru capitolul de Justiție și Afaceri Interne, 
iar aderarea la spațiul Schengen a fost amânată. 

La 12 ani de la aderare, putem constata că România nu a solicitat clauză de 
salvgardare, iar Comisia nu a demarat proceduri care să afecteze statutul de 
stat membru al României. În același timp, chiar dacă România a făcut pași 
importanți în consolidarea statutului democratic al justiției, în independența 
sistemului judiciar și în întărirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, 
Mecanismul de Cooperare și Verificare nu a fost ridicat. Rapoartele anuale au 
fost prezentate public și au generat numeroase discuții referitoare la obiecti-
vitatea și corectitudinea lor științifică. Sunt persoane care, în exprimări publi-
ce, consideră că acest mecanism este unul distorsionat, un instrument de pre-
siune al Comisiei, care afectează drepturile de stat membru al României și 
poziționarea sa egală în edificiul european. În ce ne privește, constatăm că 
aderarea României și Bulgariei a fost o operațiune de strategie geopolitică, 
condiționalitățile formulate au depășit stadiul unor negocieri desfășurate pe 
picior de egalitate, fiind mai curând operațiuni specifice unei admiteri în 
Uniune. Neadmiterea până în 2019 a României în spațiul Schengen, chiar dacă 
toate criteriile tehnice sunt îndeplinite de cel puțin 5 ani, pe considerente 
politice și, de ce nu, din pricina existenței unor interese mascate economice, 
arată slăbiciunile unui spațiu care se dorește a fi al egalității, colegialității și 
deschiderii reciproce. Considerăm că, dincolo de interesele strategice, egali-
tatea și colegialitatea trebuie să revină în atenția instituțiilor europene, o opor-
tunitate pentru repoziționarea României fiind și organizarea summit-ului 
Consiliului European la Sibiu, în mai 2019. 

3.4. Contextul în care România preia președinția Consiliului 
Uniunii[1] 

Anul 2019 reprezintă, cu certitudine, anul primei experiențe de asemenea 
ținută la nivel european pentru România. Lipsa de experiență și, pe alocuri, de 
pricepere se suprapun peste o agendă încărcată și sensibilă la nivelul Uniunii 
Europene, iar recentele audieri din comisiile Parlamentului European arată o 
precaritate a înțelegerii agendei și limbajului european. 

                                                 
[1] G.L. ISPAS, op. cit., 2018, p. 3-11. 
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La 29 martie 2019, Marea Britanie ar trebui să părăsească voluntar Uniu-
nea[1], acesta fiind un act excepțional, cu consecințe majore la nivel de politici, 
buget și stabilire a viitorului Uniunii. Chiar dacă încă nu se întrevăd elemente 
ale unui tratat bilateral rezultat al procesului de negocieri, mai ales în con-
textul în care Parlamentul britanic a respins cu o largă majoritate tratatul 
negociat de guvernul May cu Comisia, scenariile cele mai importante la nivel 
european iau în considerare ieșirea voluntară fără realizarea unui acord între 
părți sau amânarea părăsirii Uniunii la data programată. Fiecare dintre scenarii 
aduce o preocupare extrem de importantă pentru agenda primului semestru 
din anul 2019, viitorul relațiilor economice, poziționarea pieței unice, piața 
forței de muncă, dar și consecințele bugetare fiind atent evaluate. Chiar dacă 
acum pare improbabil, considerăm că nu este exclusă nici amânarea mai mult 
sau mai puțin determinată a momentului părăsirii efective a Uniunii sau anu-
larea intenției prin organizarea unui nou referendum[2]. Este evident că subiec-
tul Brexit va fi prioritar pe agenda europeană, iar reuniunea informală a șefilor 
de stat și de guvern programată la Sibiu, în România, va trebui să participe la 
definirea, prioritățile și liniile de evoluție a Uniunii post-Brexit. 

Alegerile pentru Parlamentul European se vor desfășura în perioada în care 
România va deține președinția, iar procesul electoral european va afecta indu-
bitabil agenda și vizibilitatea acțiunilor concrete. La nivel politic european se 
întrevede o confruntare doctrinară între pro-europeni, indiferent că sunt 
populari, socialiști sau liberali și populiști și eurosceptici. Alegerile naționale 
organizate de state în anii 2016-2018 arată o creștere a ponderii populiștilor în 
intenția de vot a cetățenilor, dinamică ce poate afecta grav evoluția Uniunii în 
ansamblul său (evoluții semnificative sunt în Germania, Franța, Olanda, Italia, 
Suedia și Austria). 

Agenda legislativă aprobată în anul 2014, pentru mandatul 2014-2019, se 
va finaliza în timpul în care România va exercita președinția. Realizarea com-
promisului din cadrul Consiliului și din dialogul cu Parlamentul European, în 
vederea finalizării actelor legislative, vor fi cu atât mai dificile cu cât lipsa de 
experiență poate fi dublată și o precară înțelegere a proceselor decizionale 

                                                 
[1] N. FOSTER, op. cit., p. 34-35. 
[2] G.L. ISPAS, D. PANC, Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

din Uniunea Europeană – implicații de natură juridică și procedurală, în volumul 
„Perspectivele Uniunii Europene. România la bilanț după un deceniu de la aderare”, 
Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 10-22. 
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europene de unii demnitari români[1]. Finalizarea dosarelor aflate în curs va fi 
condiționată de buna cooperare dintre România și Austria, cea care încheie 
trio-ul cu Estonia și Bulgaria din anul 2018. Sub motto-ul „O Europă care prote-
jează”, Austria și-a stabilit ca teme principale politicile privind azilul la nivel 
european, reglementarea mai clară a migrației, combaterea migrației ilegale și 
protejarea frontierelor externe ale Uniunii, apărarea valorilor comune și com-
baterea terorismului, dar și politica de securitate cibernetică[2]. O temă dezvol-
tată de Austria și pe care România va trebui să o finalizeze este cea legată de 
viitorul program Erasmus+, în contextul în care există o dezbatere semnifi-
cativă referitoare la separarea componentei vocaționale și tehnice de compo-
nenta de mobilitate a profesorilor. Această dezbatere și finalizarea dosarului 
sunt cu atât mai dificile cu cât impactul bugetar al Brexit încă nu poate fi 
calculat cu exactitate. 

Pregătirea și definirea noului ciclu financiar 2020-2027 se va realiza, cel mai 
probabil în primul semestru al anului 2019, astfel încât reuniunile Consiliului 
EcoFin vor avea o însemnătate deosebită, iar capacitatea de căutare a compro-
misului și găsirea unei soluții care să fie satisfăcătoare pentru toate statele vor 
fi determinante pentru o finalizare a dosarului. Președinția României la Con-
siliul Uniunii Europene va putea astfel contribui la definirea reperelor urmă-
torului ciclu financiar multianual post-2020.  

Recent au fost făcute publice propunerile Comisiei Europene pentru buge-
tul multianual, iar evoluția de negociere politică se va desfășura probabil în 
perioada ianuarie-iunie 2019. Acest buget multianual va trebui să ofere Uniunii 
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor următorilor șapte ani. Consi-
derăm că optimismul oficialilor români care speră că bugetul va primi o formă 
finală în primul semestru al anului 2019 este greu de urmat de un rezultat 
palpabil. Dificultatea de a estima costurile reale ale Brexit pentru piața internă, 
impactul bugetar cauzat de ieșirea din Uniune a unui contribuabil mare, pre-
cum și turbulențele politice cauzate de alegerile pentru Parlamentul European 
                                                 

[1] Lipsa de cunoaștere a procedurilor și limitelor de competență europene pot crea 
impresia că se poate deturna agenda europeană, sau că statul poate să impună o agendă 
a propriilor interese naționale. Chiar dacă apariția unor evenimente neprevăzute sau evo-
luția politică europeană pot crea premise favorabile pentru o intervenție discretă a sta-
telor în agenda de priorități europene, mai multe studii relevă atât conexiunea de agendă 
între președinții, cât și preluarea temelor nefinalizate anterior (D. CHALMERS, G. DAVIES, 
G. MONTI, op. cit., p. 86-88). 

[2] Disponibil on-line la adresa http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/ 
presidency-council-eu/. 
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vor determina atât Comisia, cât și statele membre să amâne momentul unor 
decizii fundamentale pentru buget. 

Adițional acestei priorități, va fi importantă contribuția în negocierile celor 
37 de dosare de legislație sectorială, care trebuie finalizate pentru a permite 
utilizarea fondurilor europene la 1 ianuarie 2021, pentru cadrul financiar de 
până în 2027. 

3.5. Teme prioritare și domenii de interes 

România a preluat de la președinția Austriei dosarele care nu au fost finali-
zate și va demara semestrul în conformitate cu agenda europeană și cu propria 
viziune de dezvoltare instituțional europeană. Trioul format alături de Croația și 
Finlanda va trebui să propună o priorități pe termen lung, cu obiective clare, mă-
surabile, o agendă comună, cu teme prioritare, care să fie pe agenda europeană 
pentru următoarele 18 luni. Fără a contesta existența unor preocupări, mai ales 
din partea celorlalte două state, până la momentul decembrie 2018 nu au existat 
prezentări publice ale unor intenții comune celor trei state. Ori, acest fapt poate 
determina o precaritate a calității propunerilor, o insuficientă activitate de lobby 
la nivel instituțional și național și o slabă percepție în rândul cetățenilor[1]. 

După preluarea formală a președinției, a fost lansat și site-ul dedicat, care 
până la 1 februarie nu are informația detaliată decât în limba română. Tema 
centrală este: „Coeziunea, o valoare comună europeană”[2].  

Agenda de lucru se concentrează pe patru piloni principali[3]:  
a)  asigurarea unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toate statele 

membre, prin intermediul unui nivel sporit de convergență, coeziune, 
inovare, digitalizare și conectivitate.  

 În acest sens, România va milita pentru finalizarea uniunii bancare, dez-
voltarea uniunii piețelor de capital, creșterea competitivității inclusiv 
prim mecanisme de susținere a inovării, păstrându-se activă dimensiu-
nea socială a Uniunii; 

b)  menținerea unei Europe sigure, atât prin securizarea frontierelor exter-
ne, cât și prin susținerea unor politici de cyber security; dezbaterea viito-
rului spațiului de securitate, libertate și justiție; 

                                                 
[1] Disponibil on-line la adresa https://www.romania2019.eu/programul-de-trio/. 
[2] Disponibil on-line la adresa https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/ 

2017/11/ro_program_ropres2019.pdf. 
[3] Disponibil on-line la adresa https://www.romania2019.eu/priorities/. 
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c)  consolidarea rolului global al Uniunii Europene, în special pe urmă-
toarele teme: 
–  dezvoltarea Parteneriatului Estic, cu marcarea faptului că în timpul 

acestui mandat se vor împlini zece ani de la inițiere; 
– extinderea Acordurilor de Comerț Liber în vigoare sau inter-conecti-

vitatea cu statele cele mai avansate din Parteneriatul Estic; 
–  consolidarea demersurilor concrete pe care Uniunea Europeană le 

oferă aspirațiilor europene ale Republicii Moldova; 
–  afirmarea importanței Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, pro-

movarea proiectelor din cadrul Inițiativei celor Trei Mări; 
–  sprijinirea perspectivei europene a Balcanilor de Vest; 

d)  Europa valorilor comune.  
Toate aceste teme au o importanță în dezbaterea europeană și pot repre-

zenta zone importante de poziționare națională, chiar dacă enunțarea lor este 
succintă, fără acțiuni concrete, fără elemente de viziune și fără indicatori de 
realizare. 

3.6. Vulnerabilități și acțiuni concrete 

România se află, în acest moment, la mijlocul ciclului electoral parlamentar, 
cu o majoritate guvernamentală alcătuită din două partide parlamentare afilia-
te socialiștilor și democraților europeni. Însă guvernarea a fost constant zgu-
duită de acuze publice de slabă pregătire profesională, subminare a statului de 
drept și de neînțelegeri politice, care au condus la investirea celui de al treilea 
executiv în numai 13 luni de la alegerile parlamentare. Nemulțumirile publice, 
tensiunile din formațiunile de la putere, slaba prezență la nivel de repre-
zentare la nivel înalt pot determina oricând demisia sau demiterea prin 
votarea unei moțiuni de cenzură împotriva actualului guvern. 

Prinși în conflictele politice naționale, mulți dintre demnitari ignoră sau nu 
înțeleg agenda și prioritățile europene, ceea ce dezvoltă o vulnerabilitate 
pentru mandatul României. Eforturile constante ale ministrului delegat pentru 
afaceri europene, și el remaniat în noiembrie 2018, nu pot substitui mereu 
lipsa de competență tematică sau lingvistică a multor membri ai cabinetului 
guvernamental.  

Organizarea celor aproximativ 1.400 de întruniri la Bruxelles și Luxembourg, 
în care reprezentanții naționali vor avea un rol important în conducerea ședin-
țelor, vor reprezenta tot atâtea momente în care poziția națională va fi impor-
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tantă. În același timp, efortul de a organiza în condiții optime cele 300 de 
reuniuni tehnice și la nivel înalt din România este dificil, atât timp cât infra-
structura nu este la un nivel european. Decizia guvernului de a organiza eveni-
mentele în majoritatea județelor țării poate fi neinspirată, iar participarea la 
întruniri să fie sub nivelul tehnic și de reprezentare așteptate. Eforturile de a se 
organiza cursuri de protocol, de agendă europeană sau de îmbunătățire a 
componentei lingvistice sunt târzii, atât timp cât reprezentanții în grupurile de 
lucru și comitete ar trebui să fie familiarizați și să aibă o activitate susținută la 
reuniunile desfășurate sub alte președinții.  

Imaginea politică a guvernului și capacitatea sa de a coordona activitățile 
vor fi constant puse în discuție, iar dezbaterea politică europeană nu va ocoli 
România. Iminenta inițiere a procedurii prevăzute de art. 7 TUE împotriva 
Ungariei, disputele și agenda politică pentru 2019 vor afecta România, fie și 
pentru că partidul de guvernământ este cel mai mare, ca intenție de vot, în 
stânga socialistă. 

Aceste aspecte pot fi înlăturate dacă România va face din semestrul euro-
pean o temă neutră, eficientă și profesionistă, cu obiective smart, cu o comu-
nicare eficientă și cu implicare la toate palierele puterii. Altfel, România va fi 
doar un secretariat al agendei stabilite la Bruxelles, sub atenta coordonare a 
Secretariatului General. 

§4. Părăsirea voluntară a Uniunii 

Articolul 50 TUE stabilește că orice stat membru are posibilitatea ca, în con-
formitate cu dispozițiile constituționale, să decidă părăsirea Uniunii Europene. 
Anterior Tratatului de la Lisabona nu existau dispoziții explicite care să permită 
statelor să părăsească Uniunea, ceea ce făcea procesul aderării ireversibil.  

După ce intenția de a părăsi Uniunea este confirmată, aprobată și validată 
potrivit normelor constituționale interne, ea se notifică Consiliului European. 
Ulterior, se negociază condițiile ieșirii din Uniune, ținându-se cont de orien-
tările generale ale Consiliului European și de stabilirea viitoarelor relații dintre 
Uniune și statul respectiv. Tratatul trebuie să stabilească condițiile ieșirii, even-
tualele compensații financiare, poziționarea statului respectiv față de piața 
internă și modul în care se realizează protecția cetățenilor care își vor desfă-
șura activitatea lucrativă sau studiile și după ieșirea voluntară. 

Acordul realizat se aprobă de Consiliu cu majoritate calificată, după ce 
Parlamentul European își exprimă acordul. Aplicarea tratatelor și a dreptului 
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unional încetează pentru statul respectiv la data intrării în vigoare a tratatului 
sau la 2 ani de la notificarea părăsirii Uniunii. Prin excepție de la regulă, Consi-
liul European poate decide cu unanimitate de vot, în acord cu statul respectiv, 
extinderea termenului de părăsire voluntară. În mod firesc, statul care solicită 
ieșirea din Uniune nu participă nici în Consiliu, nici în Consiliul European la 
dezbaterile și votul care îl privesc. 

În urma notificării ieșirii, există următoarele posibilități: 
a)  se semnează un tratat de părăsire voluntară a Uniunii, care conține 

raporturile de după ieșire; 
b)  se realizează ieșirea fără un acord; 
c)  se amână, pe perioadă determinată/nedeterminată, ieșirea statului 

respectiv. 
În cazul în care, ulterior părăsirii voluntare a Uniunii, statul dorește să 

revină membru, acesta va urma procedura prevăzută de art. 49 TUE. 

§5. Excluderea unui stat din Uniune 

Tratatele nu dezvoltă o procedură prin care un stat membru să poată fi 
exclus în mod formal din Uniunea Europeană. Sunt prevăzute, însă, mecanisme 
de sancționare a statelor care încalcă normele juridice unionale. 

Astfel, art. 7 TUE prezintă câteva ipoteze juridice care pot să apară: 
a)  la propunere unei treimi din statele membre, a Parlamentului sau a 

Comisiei Europene, cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul 
poate constata existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor 
europene. Consiliul poate constata riscul doar cu 4/5 din voturi, doar 
după ce statul respectiv a fost audiat; 

b)  Consiliul European poate constata, la propunerea unei treimi din statele 
membre sau a Comisiei că există o încălcare gravă și persistentă a valo-
rilor stipulate în art. 2 TUE. Consiliul European poate constata doar în 
unanimitate și doar după aprobarea Parlamentului European, după ce 
acel stat a putut să formuleze apărări în favoarea sa; 

c)  dacă a existat o constatare a încălcării grave și persistente a valorilor, 
Consiliul, cu majoritate calificată, poate decide sancțiuni pentru statul 
respectiv; 

d)  sancțiunile pot, în funcție de gravitate și de repetabilitate, să meargă 
până la suspendarea dreptului de vot în Consiliu; 



 II. UNIUNEA EUROPEANĂ, DE LA MAASTRICHT LA LISABONA 55 

e)  cu aceeași procedură, Consiliul poate prelungi sau revoca sancțiunile 
dispuse; statul sancționat se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii; 

Articolul 260 TFUE reglementează o altă situație în care statul poate fi sanc-
ționat, ca urmare a constatării încălcării unei obligații ce îi revine prin tratat. 
Comisia poate sesiza Curtea, iar aceasta va putea dispune obligarea la plăți 
forfetare sau la penalități, până la remedierea situației. 

În cazul în care statul refuză a se conforma, în oricare din situațiile menționate 
anterior, Uniunea poate apela la instrumentele specifice dreptului internațional 
public. Convenția de la Viena din 1969, privind dreptul tratatelor are remedii 
pentru a sancționa statele care nu respectă obligațiile pe care și le-au asumat în 
societatea internațională, art. 60 din acesta stabilind că împotriva unui stat se pot 
dispune măsuri de la suspendarea parțială sau totală a aplicării normei pentru 
statul respectiv și până la încetarea efectelor normei pentru acesta, cu acordul 
unanim al celorlalte state membre ale înțelegerii internaționale. 

Putem constata, astfel, că la momentul negocierii și semnării tratatelor, 
statele membre au preferat să nu definească o latură punitivă extremă pentru 
state, mai ales că integrarea acestora a fost și a rămas o prioritate, ci să ape-
leze la normele generale ale dreptului internațional public, atunci când pozițio-
nările privind valorile fundamentale sunt ireconciliabile. 

§6. Brexit și implicațiile asupra integrării europene[1] 

6.1. Istoricul relațiilor 

Analizând evoluția relației dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, apre-
ciem că încă pornind de la procesul de aderare[2], Regatul Unit a avut un statut 
particular în raport cu UE, fundamentat în unele privințe pe metoda interguver-
namentală de cooperare, în detrimentul susținerii ideii de integrare europeană, 
de federalizare. Orientările și prioritățile politice diferite ale Regatului Unit s-au 
evidențiat în opțiunile de refuz (opt-outs) a unor inițiative-cheie în politicile UE, 
între care putem menționa refuzul de a participa la spațiul Schengen în ceea ce 

                                                 
[1] Acest punct reprezintă o dezvoltare și actualizare a articolului semnat de 

G.L. ISPAS, op. cit., 2017, p. 10-22. 
[2] N. FOSTER, op. cit., 2018, p. 32-34. 


