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Implementarea acquis-ului comunitar în România 

 

Teza de doctorat  
– rezumat - 

 

 

 

  PărinŃii construcŃiei europene, în special Jean Monet şi Robert Schuman, atunci când au 

pus bazele unei pieŃe comune a cărbunelui şi oŃelului, au precizat că această iniŃiativă era 

deschisă oricăror state care vor dori să se alăture fondatorilor. ExigenŃa impusă candidaŃilor era 

ca aceştia să împărtăşească valorile Uniunii, filosofia ei şi câştigurile pe care le-a realizat în 

promovarea lor, concept care s-a consolidat şi s-a tradus prin noŃiunea de acquis comunitar.   

  Lucrarea de faŃă face o analiză a impactului pe care l-a avut procesul de extindere a 

Uniunii Europene asupra statelor Europei Centrale şi de Est, cu privire particulară asupra cazului 

României şi a modului în care s-a realizat armonizarea legislativă în această Ńară. 

Nu putem vorbi însă despre extinderea Uniunii Europene, cu toate consecinŃele care decurg de 

aici, fără a analiza caracterul său absolut unic pe scena relaŃiilor internaŃionale. 

  Partea I a acestei lucrări răspunde nevoii de a defini cadrul conceptual al teoriilor 

integrării europene pentru a înŃelege motivaŃiile care au stat la baza acceptării, pe de o parte, de 

către statele candidate de a ceda o parte din suveranitatea lor Uniunii Europene şi de a-şi 

armoniza legislaŃia internă cu legislaŃia europeană, şi pe de altă parte, a Uniunii Europene de a 

continua procesul de extindere, cu toate inconvenientele inerente unui astfel de proces. 

  Procesul integrării europene poate fi analizat prin intermediul câtorva teorii care s-au 

dezvoltat de-a lungul timpului, concentrate pe întreaga evoluŃie trecută, prezentă şi viitoare a 

acestuia.  Teoriile integrării europene se regăsesc grupate în literatura de specialitate în două mari 

categorii şi anume: marile teorii şi teoriile de mijloc. Dacă marile teorii au abordat procesul de 

integrare într-o manieră dinamică, urmărind apariŃia, evoluŃia şi încercând să prevadă viitorul 
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acestui proces, teoriile de mijloc au încercat să explice modul cum funcŃionează acest proces în 

interiorul Uniunii. 

  Marile teorii : neofuncŃionalismul, interguvernamentalismul şi 

interguvernamentalismul liberal au fost dezvoltate în cadrul Capitolului I al Primei P ăr Ńi. 

  Unul dintre conceptele de bază ale abordării neofuncŃionaliste privind integrarea este 

cel de „efect de antrenare” (“spillover”), conform căruia integrarea economică într-un domeniu 

de activitate, va determina implicarea a tot mai multe sectoare economice adiacente. Efectele de 

antrenare pot fi utilizate la explicarea tranziŃiei istorice, din cadrul Uniunii Europene, de la 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului la Uniunea Economică şi Monetară, mergând 

apoi către o uniune politică. 

  Criticile formulate cu privire la abordarea neofuncŃionalistă au devenit tot mai elaborate 

începând cu anii 1960. Această perioadă caracterizată prin stagnarea procesului de integrare 

europeană şi reapariŃia sentimentelor naŃionaliste la nivelul elitelor în Europa de Vest, şi-a găsit 

expresia în teoria interguvernamentală.  

  Interguvernamentalismul are la bază interesele particulare ale statelor membre care 

sunt mai puternice decât dorinŃa de adâncire a integrării. În cazul CEE, acestă teorie 

caracterizează perioada „crizei scaunului gol” care va fi soluŃionată prin compromisul de la 

Luxembourg, precum şi începutul anilor 1970 când Europa s-a văzut confruntată cu fenomenul 

de euroscleroză. 

  Pe fondul reverimentului economic care a urmat adoptării Actului Unic (1986/1987), a 

apărut ca teorie Interguvernamentalismul Liberal. Aceasta încearcă să explice poziŃiile şi 

interesele statului ca urmare a influenŃei interne venite din partea diverselor grupuri de interese 

guvernamentale şi non-guvernamentale. În cadrul negocierilor care au loc la nivel supranaŃional, 

statele sunt preocupate de realizarea propriilor obiective, de această dată însă accentul este pus 

pe aspectele economice ale cooperării inter-statale şi numai în al doilea rând pe cele politice.  

  Capitolul II al Primei P ăr Ńi abordează Teoriile de mijloc. ReprezentanŃii guvernării 

pe mai multe nivele consideră că guvernele naŃionale sunt importante dar nu mai deŃin aceeaşi 

putere de a domina şi controla procesul de adoptare a deciziilor. În schimb, în diversele etape ale 
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procesului decizional la nivelul Uniunii Europene se implică un număr tot mai mare de actori 

naŃionali, supranaŃionali, transnaŃionali, guvernamentali şi non-guvernamentali. 

  ReŃelele de politică reprezintă o abordare care aparŃine de asemenea teoriilor de mijloc. 

Ele sunt în mod normal înŃelese ca modalităŃi de obŃinere sau schimb de informaŃii şi resurse şi 

sunt necesare şi eficiente deoarece cu ajutorul lor actorii sau decidenŃii au acces la informaŃii şi 

resurse pe care nu le-ar fi putut obŃine în alt mod. Lucrarea prezintă implicarea reŃelelor în 

procesul decizional european. 

  După o perioadă de relativ dezinteres pentru conceptul de federalism, la începutul 

anilor 1990, o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht şi cu dezbaterile în jurul 

viitorului şi obiectivului construcŃiei europene, renasc reflexiile federaliste. Acest concept ocupă 

un loc aparte în cadrul teoriilor integrării, şi a fost analizat, alături de alte abordări teoretice ale 

integrării europene, în Capitolul III al Primei P ăr Ńi. 

  Putem spune că Uniunea este o entitate juridica sui generis cu vocaŃie federală. Aceasta 

nu semnifică faptul că ea este o FederaŃie şi nici că tinde să devină o FederaŃie în accepŃiunea pe 

care noi o cunoaştem.  

  Sistemul de piloni al Uniunii Europene stabilit prin Tratatul de la Maastricht (până la 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona), subliniază caracterul federal şi confederal al 

Uniunii. Dacă în primul pilon se poate vorbi despre o tendinŃă de federalizare dată de 

caracteristicile pocesului decizional şi de atribuŃiile instituŃiilor, cel de-al doilea şi cel de-al 

treilea pilon conturează caracterul confederal al Uniunii prin utilizarea unanimităŃii drept 

principala procedură decizională şi prin implicarea limitată a Comisiei şi a Parlamentului în 

procesul decizional. 

  Partea a II-a a lucrării prezintă evoluŃia, semnifiaŃia şi importanŃa principiului 

subsidiarităŃii în cadrul arhitecturii europene. 

  Lansarea în ianuarie 1993 a PieŃei comune a presupus ca şi condiŃie prealabilă o 

activitate normativă foarte intensă din partea insituŃiilor comunitare, perioadă care, însă, a dus la 

o creştere a numărului euroscepticilor îngrijoraŃi de turnura pe care putea să o ia unificarea 

europeană. În acest context de contestare şi pe fondul crizei de legitimitate a procesului de 



 

 

 

 

12

integrare, principiul subsidiarităŃii a apărut ca o formulă miracol pentru a da popoarelor garanŃia, 

prin introducerea sa în dreptul pozitiv, că noua Uniune era decisă să nu intervină decât în acele 

situaŃii în care nivelele inferioare nu erau capabile să acŃioneze singure. 

  Capitolul I al  Păr Ńii a II-a, a acestei lucrări face o analiză cuprinzătoare a acestui 

principiu care permite protejarea statelor membre împotriva acaparării comunitare, iar 

ComunităŃii să îşi extindă competenŃele atunci când statele membre sunt incapabile să realizeze 

în mod adecvat obiectivele acŃiunii propuse, dimensiunile sau efectele acestei acŃiuni necesitând 

intervenŃia ComunităŃii. 

  Schema repartizării competenŃelor în cadrul UE, care face obiectul Capitolului II al 

Păr Ńii a II-a , poate fi organizată de-a lungul unei axe, un  „continuum” de competenŃe, 

exclusivitatea absolută împiedicând orice intervenŃie a statelor membre, exclusivitatea selectivă 

permiŃând acŃiuni complementare şi compatibile ale nivelurilor inferioare, până la diferitele 

forme de exercitare partajată sau concurentă de competenŃe. Câtă vreme un domeniu nu cade sub 

incidenŃa competenŃelor exclusive, cooperarea şi chiar reorganizarea competenŃelor rămân 

posibile. 

  Principiul subsidiarităŃii nu reglementează doar principiul acŃiunii comunitare, ci 

determină de asemenea şi amploarea sa - Comunitatea va trebui să utilizeze acŃiunile cele mai 

puŃin constrângătoare şi mai limitate în raport cu competenŃele proprii statelor. 

 Capitolul III al P ăr Ńii a II-a  face o analiză a evoluŃiei acestui principiu după 

Tratatul de la Maastricht şi până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, tratat al 

cărui merit este acela de a reglementa pentru prima dată într-un mod unitar, repartizarea 

competenŃelor şi de a da noi valenŃe principiului subsidiarităŃii.  

  Pentru prima dată, parlamentele naŃionale sunt recunoscute ca făcând parte integrală din 

structura democratică a UE, acŃionând în calitate de „gardieni” ai principiului subsidiarităŃii şi 

având puterea de a influenŃa deciziile încă din faza iniŃială a elaborarii unei propuneri. 

  Partea a III-a lucrării  face o analiză a acquis-ului comunitar impus statelor 

candidate din Europa Centrală şi de Est, dezvoltând în primele două capitole înŃelesurile şi 

dimensiunile acquis-ului comunitar, a cărui preluare a reprezentat o condiŃie esenŃială a 
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includerii în clubul european a noilor state candidate (cu atât mai mult cu cât este vorba despre 

state provenind din Europa Centrală şi de Est). 

  Acquis-ul comunitar fiind în mod direct (tratatele comunitare) sau indirect (actele 

comunitare) o creaŃie a statelor membre, poate fi privit sub trei aspecte:  

- este o legislaŃie supranaŃională;  

- este o legislaŃie distinctă de dreptul intern al statelor membre;  

- este în acelaşi timp un drept integrat în dreptul intern al statelor membre, în ordinea juridică 

naŃională. 

  În vederea realizării obiectivelor comune, în anul 1993, cu ocazia întrunirii Consiliului 

European la Copenhaga, statele membre au stabilit condiŃiile de aderare impuse Ńărilor candidate 

în vederea continuării extinderii Uniunii către Est, cunoscute ulterior drept criteriile de la 

Copenhaga: 

- stabilitatea instituŃiilor care garantează democraŃia, statul de drept, drepturile omului şi 

respectarea şi protecŃia minorităŃilor; 

- existenŃa unei economii de piaŃa operaŃionale, precum şi capacitatea de a face faŃă presiunii 

concurenŃiale şi forŃelor pieŃei în cadrul Uniunii Europene; 

- capacitatea de a-şi asuma obligaŃii de membru, inclusiv aderarea la obiectivele uniunii 

monetare, politice şi economice. 

  Acestor cerinŃe li s-au adăugat ulterior noi criterii suplimentare: existenŃa unei 

administraŃii naŃionale capabile să gestioneze calitatea de membru al UE şi un program pentru 

alinierea legislaŃiei Ńărilor din Europa Centrală şi de Est, la legislaŃia pieŃei unice.  

  În cazul statelor est-europene, necesitatea impunerii de către Uniune a respectării 

acquis-ului apare cu atât mai justificată cu cât temerile privind impactul negativ al aderării lor 

asupra dezvoltării construcŃiei comunitare erau dintre cele mai mari. Tocmai din acest motiv 

pentru prima dată în istoria extinderii s-a impus necesitatea adoptării acquis-ului comunitar de 

către noile venite, în perioada de pre-aderare. 

  Comisia a integrat metodic toată masa acquis-ului pe care înŃelege să o impună statelor 

candidate în cadrul a 31 de capitole de negociere, care surprind astfel prin diversitatea lor. Noile 
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candidate trebuiau să preia obligatoriu acte din domeniul JAI, faŃă de care, unele state membre 

nu aveau nici o obligaŃie. SituaŃia este similară şi în ceea ce priveşte actele celui de al treilea 

pilier: PESC. 

Acquis-ul comunitar, aflat în continuă evoluŃie, reprezintă ansamblul de drepturi şi 

obligaŃii asumate de către statele membre ale Uniunii Europene şi impuse statelor candidate, 

normele juridice ce reglementează activitatea ComunităŃilor Europene şi a instituŃiilor Uniunii 

Europene, acŃiunile şi politicile comunitare; este format din legislaŃia comunitară primar ă, 

legislaŃia comunitară derivată, jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie  a ComunităŃilor Europene, 

declaraŃiile, rezoluŃiile, acordurile internaŃionale la care Comunitatea Europeană este parte, acte 

adoptate în domeniul JustiŃie şi Afaceri Interne şi Politică Externă şi de Securitate Comună, 

principiile generale de drept etc. şi este prezentat pe larg în Capitolul III al P ăr Ńii a III-a . 

  LegislaŃia comunitară primară este formată din: Tratatele fondatoare, Tratatele 

modificatoare şi Tratatele de asociere a noilor state membre.   

  LegislaŃia comunitară secundară  este formată din regulile obligatorii conŃinute în actele 

general-abstracte sau concret-individuale - (directive, regulamente şi decizii)-, precum şi din 

recomandări şi avize ale instituŃiilor comunitare, emise în aplicarea tratatelor. 

  Obligativitatea regulamentului în întregul său este o caracteristică a acestuia menită să-l 

diferenŃieze de directivă, care fixează doar cadrul pe care fiecare dintre statele membre trebuie 

să-l aplice prin mijloace naŃionale (legi, acte administrative), fără a preciza care sunt acestea, 

într-un anumit termen, expres prevăzut în cadrul ei. 

  Spre deosebire de regulamentul comunitar, care vizează o „uniformizare” a prevederilor 

legale în statele membre, directiva este un instrument juridic care serveşte armonizării 

legislaŃiilor statelor membre.  

  Preluarea acquis-ului comunitar necesită respectarea unor principii fundamentale, între 

care: prioritatea, supremaŃia sau superioritatea legislaŃiei comunitare. Aceasta presupune două 

aspecte: 

 - prin legi (sau alte acte normative) naŃionale posterioare nu pot fi modificate sau  abrogate 

dispoziŃii normative comunitare, orice astfel de lege fiind nulă şi inaplicabilă; 
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 - normele comunitare posterioare pot modifica sau face inaplicabile normele juridice naŃionale.  

  Datorită importanŃei pe care o are aplicarea corectă a dreptului comunitar în statele 

candidate sau membre, lucrarea prezintă în cadrul Capitolului IV al P ăr Ńii a III-a , modalităŃile 

de protecŃie juridic ă în dreptul comunitar şi Răspunderea statelor membre pentru 

nerespectarea dreptului comunitar şi pentru acte legislative şi administrative contrare 

dreptului comunitar. 

  ProtecŃia juridică în dreptul comunitar este asigurată, în cea mai mare parte, prin 

intermediul instanŃelor naŃionale, iar controlul judecătoresc al actelor de aplicare a dreptului 

comunitar, emise de statele membre se face după regulile dreptului naŃional, cu respectarea 

principiului priorităŃii dreptului comunitar. 

  Cazurile numeroase în care România este chemată în faŃa justiŃiei comunitare pentru 

neîndeplinirea obligaŃiilor, sau pentru transpunerea defectuoasă a instrumentelor comunitare, 

denotă faptul că în România procesul de armonizare legislativă este încă departe de parametrii 

doriŃi. 

  Procesul de armonizare a legislaŃiei interne cu acquis-ul comunitar reprezintă  un 

obiectiv esenŃial, care se regăseşte în strategia de aderare a tuturor statelor candidate la calitatea 

de membru al Uniunii Europene şi, în acelaşi timp, o obligaŃie juridică ce decurge din Acordul 

European de asociere. Dimensiunile acestui proces au fost analizate în Partea a IV-a a lucrării . 

  Armonizarea văzută ca obiectiv, şi anume acela de a produce un rezultat conform cu 

legislaŃia comunitară, şi  nu atât ca proces de preluare pur şi simplu a unor norme în legislaŃia 

internă, are loc prin transpunerea efectivă a unor acte comunitare în legislaŃia internă sau prin 

interpretarea acesteia din urmă într-un mod care să asigure respectarea normelor comunitare. 

În cadrul  acestui proces trebuie să se Ńină seama de tipologia actelor normative comunitare 

(de pildă, în cazul regulamentelor comunitare se va Ńine seama de faptul că, după aderare, ele vor 

fi direct aplicabile pe teritoriul statului candidat, nemaifiind permis ca acte normative naŃionale 

să medieze această relaŃie) şi trebuie făcută distincŃia între:  

- actele normative comunitare care pot fi preluate în dreptul intern până la data aderării;  
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- actele normative comunitare care – din cauza specificului dispoziŃiilor lor – pot fi preluate 

numai la data aderării. În cazul acestei categorii, în dosarul de fundamentare se va include o 

listă a lor pe întregul capitol, însoŃită de prezentarea pregătirilor prealabile în vederea intrării 

lor în vigoare la data aderării. 

- actele normative comunitare care pot fi preluate numai după data aderării – din cauza 

dificultăŃilor pe care le generează – şi de la dispoziŃiile cărora statele candidate vor solicita 

perioade de tranziŃie sau, în mod excepŃional, derogări.  

  Datorită particularităŃii noilor componente ale acquis-ului extins, Capitolul II al P ăr Ńii 

a IV-a analizează Acquis-ul JAI impus statelor candidate. 

  După ce Tratatul de la Amsterdam comunitarizează o parte din domeniul justiŃiei şi 

afacerilor interne, prin trecerea politicii corespunzătoare aspectelor de viză, azil şi  imigraŃie în 

cadrul pilonului comunitar şi integrează acquis-ul Schengen sistemului Uniunii Europene, statele 

candidate îşi văd sporit în mod substanŃial volumul de legislaŃie pe care sunt Ńinute să-l preia cu 

titlu de îndeplinire a obligaŃiilor de stat membru. Una dintre (multiplele) trăsăturile specifice 

negocierilor capitolului JAI a fost aceea că ele exclud acordarea oricăror perioade de tranziŃie. 

  Volumului mare al acquis-ului comunitar, care curpindea acum şi domeniul JAI, i s-a 

adăugat un alt domeniu de natură interguvernamentală: Politica Externă şi de Securitate 

Comună, care face obiectul Capitolul III al P ăr Ńii a IV-a din lucrare . 

  Statele candidate aveau obligaŃia preluării întregului acquis corespunzător capitolului 

27 al negocierilor de aderare - PESC, şi erau invitate de către Consiliu să se alinieze poziŃiei 

comune a Uniunii Europene după adoptarea acestora.  

  Partea a V-a a lucrării face o analiză detaliată a modului în care a fost organizat 

procesul de armonizare legislativă în statele Europei Centrale şi de Est, cu o privire 

particular ă asupra situaŃiei României. 

  Impunerea preluării întregii mase a acquis-ului comunitar în cazul României, ca şi a 

celorlalte candidate din Est, s-a datorat nivelului de dezvoltare, care era inferior statelor membre 

şi care risca să producă dezechilibre majore.  
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  Pentru a limita riscul apariŃiei unor efecte negative ale extinderii şi pentru a 

preîntâmpina dezechilibrele susceptibile să intervină mai ales în perioada imediat următoare 

aderării, au fost consacrate mecanisme noi sub forma clauzelor de salvgardare. 

  Clauza generală de salvagardare prevăzută şi anterior de către Tratatele de aderare  avea 

rolul de a corecta posibilele inadvertenŃe apărute în funcŃionarea Uniunii ca urmare a integrării 

noilor membri. Spre deosebire de acest mecanism, clauzele de salvagardare introduse cu ocazia 

Tratatelor de aderare a statelor din cel de-al cincilea val de extindere au fost exacerbate şi au 

creat o situaŃie inegală între vechii şi noii membri.  

  O dată cu elaborarea Actului de aderare al României şi Bulgariei, a fost introdusă o 

dispoziŃie fără precedent în istoria extinderii Uniunii: clauza de amânare a aderării în cazul în 

care nu sunt respectate angajamentele asumate. Acesta este un mecanism destinat să exercite o 

presiune foarte puternică asupra statului candidat, care după încheierea negocierilor de aderare ar 

fi putut să-şi  diminueze eforturile şi să pericliteze astfel, îndeplinirea angajamentelor asumate.

  Desfăşurarare negocierilor de aderare şi preluarea acquis-ului comunitar sunt două 

procese cu influenŃe reciproce, transpunerea efectivă a acquis-ului comunitar în sistemele 

legislative  ale statelor candidate fiind strâns legată de desfăşurarea diverselor etape ale 

procesului de negociere, pe de o parte, pe de altă parte însuşi acest proces de negociere are ca 

element central stabilirea modului în care va fi preluat şi aplicat acquis-ul.     

  O analiză a mecanismelor de implementare a acquis-ului comunitar  nu poate face 

abstracŃie de pregătirea şi desfăşurarea etapelor de negociere, etape care fac obiectul Capitolului 

II al Păr Ńii a III-a.  

  În cazul României, la fel ca şi în celelalte Ńări din Europa Centrală şi de Est, negocierile 

au fost precedate de un exerciŃiu de examinare analitică – numit screening. 

  Ca urmare a divizării (din raŃiuni metodologice) a acquis-ului comunitar au rezultat 31 

de capitole de negociere, care constituie cadrul de negociere dintre statele candidate şi Uniunea 

Europeană. 
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  Negocierile se concentrează pe termenii în care candidatul va adopta, implementa şi 

aplica acquis-ul şi eventualele aranjamente de tranziŃie, care vor fi strict delimitate în timp şi 

condiŃii de aplicabilitate. 

  În 1998 au fost create de către Comisie, printr-un regulament ad-hoc, parteneriatele 

pentru aderare, individualizate pentru fiecare stat candidat în parte, care vin să precizeze şi să 

detalieze pe domenii obligaŃia generală de armonizare legislativă prevăzută de acordurile de 

asociere. Statele candidate sunt invitate să elaboreze propriile programe de adoptare a acquis-ului 

care să prezinte în detaliu modul în care intenŃionează să organizeze preluarea acquis-ului în 

cadrul legislaŃiei interne. Ambele tipuri de documente vor face obiectul unei supravegheri atente 

din partea Comisiei, orice întârziere fiind semnalată şi sancŃionată politic în cadrul rapoartelor 

anuale şi implicit în ritmul de derulare al negocierilor de aderare.  

  Datorită importanŃei majore pe care o are pregătirea procesului de armonizare, 

Capitolul IV al Păr Ńii a V-a, analizează contextul legislativ şi instituŃional al preluării acquis-

ului comunitar şi etapele evoluŃiei instituŃionale în cadrul procesului de integrare europeană şi de 

armonizare legislativă. Există trei aspecte importante la nivel organizaŃional:  

- nucleul instituŃional al coordonării procesului de armonizare,  

- canalul de comunicare a României cu Uniunea Europeană şi 

- coordonarea la nivel departamental.  

  Parcursul României în cursa pentru aderare a necesitat numeroase schimbări de ordin 

instituŃional care să poată răspunde unui proces atât de complex. Responsabilitatea pentru 

activitatea de armonizare legislativă a aparŃinut în mod concertat autorităŃilor centrale şi locale. 

Această responsabilitate trebuia să fie repartizată fiecărui organ central sau local, în funcŃie de 

sectorul de activitate, în acest sens, fiind nevoie de adaptarea şi uneori înfiinŃarea unor structuri 

noi atât în plan local, cât şi central.  

  Primele măsuri care indică o abordare coerentă a armonizării legislaŃiei interne cu 

acquis-ul comunitar, au fost luate abia după semnarea Acordului de asociere, la 1 februarie 1995, 

moment care marchează debutul unor adaptări şi schimbări insituŃionale continue (atât în 

perioada pre-aderare, cât şi în perioada post-aderare), pentru a asigura, pe de o parte, interfaŃa  cu 
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organismele comunitare, şi pe de altă parte, pentru a armoniza, a implementa, a da coerenŃă şi a 

coordona întregul proces de preluare a acquis-ului comunitar.  

  Capitolul IV al Păr Ńii a V-a,  prezintă ritmul de implementare a acquis-ului 

comunitar în România şi programele pe baza cărora s-a realizat procesul de armonizare 

legislativă în România. 

  Procesul de armonizare a legislaŃiei româneşti cu acquis-ul comunitar, s-a derulat pe 

baza Programului NaŃional de Aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR). Acestui 

program i-a fost anexat Planul naŃional de aderare (PNAA), document complex, care cuprindea 

o listă detaliată a tuturor actelor care trebuie adoptate pentru armonizarea legislativă în cadrul 

fiecărui capitol de negociere. De asemenea, PNAA fixează priorităŃile concrete pe termen scurt şi 

mediu, indicând actele comunitare care trebuie preluate în legislaŃia internă, tipul actului 

normativ de transpunere (lege sau hotărâre de Guvern), instituŃia responsabilă şi termenele 

prevăzute pentru aceasta. 

  Dacă începutul acestui proces în România a fost unul tardiv şi inconsistent, începând 

din anul 2001, România a trebuit să accelereze, în mod substanŃial, procesul de armonizare a 

legislaŃiei naŃionale cu cea comunitară, efortul legislativ de compatibilizare a legislaŃiei 

româneşti cu acquis-ul comunitar cunoscând o evoluŃie sinuoasă. Acest fapt s-a reflectat în 

numărul de acte legislative armonizate, dar şi în Raporturile Comisiei, privind ritmul de preluare 

a acquis-ului comunitar,  care au subliniat lipsa sau inconsecvenŃa unor mecanisme atât la nivelul 

executivului cât şi al legislativului. 

  Cadrul instituŃional al procesului de armonizare legislativă în România a conferit rolul 

principal în organizarea şi planificarea acestui proces, Guvernului, care a avut sarcina de a 

elabora planurile de armonizare legislativă, pe baza indicaŃiilor impuse de instituŃiile europene şi 

de a prezenta propunerile legislative care transpun acquis-ul comunitar. Lista actelor cu relevanŃă 

comunitară adoptate anual demonstrază preponderenŃa actelor adoptate la nivelul executivului ( 

hotărâri, ordonanŃe, OrdonanŃe de urgenŃă, ordine ale miniştrilor). 

  În ceea ce priveşte intervenŃia Parlamentului în adoptarea acquis-ului comunitar, 

aceasta nu are loc doar în faza de dezbatere şi adoptare a actelor legislative, ci şi în faza 
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prealabilă, a verificării modului în care proiectele transmise respectă acquis-ul comunitar. 

Această etapă prealabilă se realizează de către Consiliul Legislativ, organ consultativ de 

specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, 

unificării şi coordonării întregii legislaŃii. 

  Un rol important în aplicarea legislaŃiei armonizate o regăsim în sfera autorităŃilor 

administraŃiei publice de la nivel teritorial, cele cărora le revin atribuŃii exprese în materia 

executării legii şi implicit a implementării concrete a acquis-ului, fiind vizate atât serviciile 

ministeriale deconcentrate, integrate administraŃiei teritoriale a statului, cât şi autorităŃile 

administraŃiei publice locale autonome. 

  La nivelul administraŃiei centrale de specialitate, implementarea presupune o activitate 

concertată a ministerelor în planul monitorizării aplicării acquis-ului de către structurile 

administrative cu responsabilităŃi în acest sens, dar şi o strânsă colaborare şi coordonare între 

ministere şi celelalte organe centrale de specialitate, menite a asigura coerenŃa şi unitatea 

aplicării legislaŃiei armonizate pe întreg teritoriul naŃional. Totodată, acestor structuri centrale le 

revin misiuni de aplicare a corecŃiilor necesare derivate din procesul implementării acquis-ului, 

prin propunerea de soluŃii eficiente, de ordin legislativ, administrativ, inclusiv prin aplicarea de 

măsuri de constrângere, de sancŃionare, măsuri care se constituie în mecanisme de control apte să 

răspundă exigenŃelor europene în privinŃa întăririi capacităŃii administrative. 

În cadrul procesului de implementare a acquis-ului comunitar, controlul reprezintă un 

mecanism procedural indispensabil, necesar pentru atingerea unui asemenea obiectiv, menit să 

contribuie la întărirea capacităŃii administrative şi implicit, la îndeplinirea criteriilor de aderare. 

 InstituŃiile responsabile în cadrul fiecărui capitol de negociere au elaborat Documentele 

de poziŃie ale României, raportările acestora fiind apoi integrate în documentul final, sub 

îndrumarea Ministerului Integrării Europene. Documentele au fost supuse aprobării Guvernului, 

iar apoi au fost transmise spre informare Parlamentului, în calitatea sa de for legislativ. 

Deşi rolul implementării acquis-ului trebuie să aparŃină în mod concertat Parlamentului, 

Guvernului, celorlalte instituŃii şi organe ale AdministraŃiei Publice, ONG-urilor, sindicatelor, 

patronatelor, partidelor politice etc. au existat numeroase disfuncŃionalităŃi în procesul de 
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comunicare, iar implicarea factorilor societăŃii civile şi dialogul social nu au reprezentat priorităŃi 

în organizarea procesului de negocieri.  

  Capitolul V al Păr Ńii a V-a analizează factorii responsabili pentru înregistrarea 

slabelor performanŃe ale României în îndeplinirea angajamentele asumate în cadrul 

procesului de armonizare legislativă. 

  Procesul de adoptare a acquis-ului comunitar de către statele est-europene, deşi a 

cunoscut particularităŃi specifice fiecărei Ńări candidate, a avut o evoluŃie asemănătoare. În cazul 

celui de-al cincilea val, nici statele candidate, nici Uniunea nu aveau pregătită o strategie clară şi 

detaliată a acestui proces, fapt care a determinat ambele părŃi să-şi adapteze din mers 

mecanismele necesare integrării. 

  Obligativitatea preluării acquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare a reprezentat 

o mare provocare pentru statele foste comuniste, nevoite să facă schimbari radicale şi în plus să 

intre într-o cursă contra-cronometru cu zeci de mii de pagini de legislaŃie comunitară. 

România, la fel ca şi celelalte state candidate a trecut la o preluare haotică a legislaŃiei 

comunitare care, nu de puŃine ori, a generat o lipsă de eficienŃă a normelor adoptate. De cele mai 

multe ori s-a trecut la compilarea culturilor juridice occidentale, fără a fi însă pregătiŃi pentru 

astfel de abordări. 

  România trebuia să facă faŃă nu doar preluării acquis-ului comunitar, ci şi altor 

probleme precum: corupŃia, lipsa unei culturi juridice europene, lipsa de pregătire a 

funcŃionarilor publici, influenŃa politicului asupra activitatăŃii judecătoreşti şi a administraŃiei 

publice, lipsa de informare a populaŃiei în cunoaşterea sistemului comunitar şi insuficienta 

cunoaştere a principiilor de aplicare a normelor comunitare de către persoanele abilitate în acest 

sens. 

  Criteriile de la Copenhaga, care au trasat doar un cadru general şi nu a oferit o listă cu 

obiective precise pe care statele candidate să le urmărească, şi lipsa unor prevederi detaliate ale 

acordurilor de asociere, care însoŃeau obligaŃia de preluare a acquis-ului comunitar de către 

statele candidate, a generat dezorientare în rândul statelor est-europene. 
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  Nici Uniunea Europeană nu era pregătită pentru situaŃia particulară a Ńărilor ex-

comuniste, fapt care a determinat-o să treacă la remedierea acestei situaŃii prin formularea unor 

mecanisme care să menŃină controlul asupra extinderii: Cartea Albă privind acquis-ul pieŃei 

interne, parteneriatele pentru aderare, care au devenit instrumente cu un pronunŃat caracter de 

constrângere şi fixarea priorităŃilor concrete pentru fiecare stat candidat în parte. În continuare 

politica Uniunii a devenit tot mai constrângătoare faŃă de statele candidate, care, deşi au fost 

invitate să elaboreze programe propii de adoptare a acquis-ului, care să prezinte în detaliu 

măsurile pe care intenŃionează să le aplice şi mecanismele pe care intenŃionează să le adopte, au 

făcut obiectul unei monitorizări stricte a îndeplinirii angajamentelor asumate prin rapoartele 

anuale ale Comisiei.  

Statele est-europene aflate în tranziŃie după căderea comunismului, se găseau pentru 

prima oară în istoria  extinderii Uniunii, în situaŃia de a prelua legislaŃia comunitară în perioada 

pre-aderare, proces care se poate dovedi dificil chiar şi pentru statele membre. 

  Costurile şi beneficiile procesului de integrare europeană fac obiectul Capitolului 

VI al Păr Ńii a V-a a lucrării şi analizează ponderea acestora în decizia de integrare, atât în 

perioada pre-aderare, cât şi în perioada post-aderare. 

  Trei factori esenŃiali au influenŃat viziunea Uniunii Europene asupra extinderii şi 

dinamicii procesului:  

- gradul de pregătire al Ńărilor candidate, 

- implicaŃiile extinderii asupra bugetului comunitar, şi 

- stadiul de integrare în UEM (uniunea economică şi monetară). Acest ultim element joacă un 

rol deosebit de important, deoarece aderarea Ńărilor din Est a implicat adoptarea unui volum 

imens al acquis-ului comunitar, cu impact asupra duratei negocierilor şi eforturilor 

candidaŃilor de a implementa prevederile comunitare; totodată, dată fiind situaŃia economică 

a Ńărilor din Est, costurile implicate, asumarea criteriilor de aderare şi aderarea propriu-zisă la 

Uniune nu puteau fi acoperite de către candidaŃi decât parŃial, fiind necesară preluarea unei 

părŃi din aceste costuri de către Uniunea Europeană.  
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  Aderarea României la Uniunea Europeană s-a produs într-un moment cu totul special: 

România trebuia să adere la o Uniune Europeană cu 25 de membri, la doar trei ani după ultima 

extindere. În această situaŃie, România avea nevoie de acordul tuturor membrilor Uniunii 

Europene, care în acest fel îşi asumau costurile unei noi lărgiri, la foarte scurt timp după 

precedenta extindere. Dincolo de aspecte de ordin  politic, cultural sau de altă natură, care puteau 

influenŃa extinderea către Est a Uniunii Europene, aspectul economic este cel care a motivat cel 

mai puternic deciziile, de ambele părŃi. Aceleaşi aspecte de natură economică s-au transformat 

însă, de multe ori, în bariere ridicate în faŃa ideii de lărgire, datorită nivelului scăzut de 

dezvoltare a noului val de state candidate. 

  Toate ajustările necesare unui astfel de proces, presupun costuri pentru Ńările candidate 

iar beneficiile rezultate din aderarea la Uniune pot fi evidenŃiate numai în măsura în care se 

realizează o convergenŃă între politicile şi cadrul instituŃional de adoptare a acestor politici la 

nivel naŃional, pe de o parte, şi politicile şi modelul instituŃional european de adoptare a acestor 

politici, pe de altă parte.  

În ceea ce priveşte România, procesul de armonizare legislativă a fost lipsit de forŃa şi 

dinamismul necesar unei poziŃionări onorabile în clasamentul statelor candidate, rapoartele 

Comisiei plasând-o în mod repetat pe ultimul loc în cursa pentru integrare. 

  Un start întârziat în această cursă, a determinat România să îşi îmbunătăŃească 

mecanismele care guvernează acest proces, fără însă ca această shimbare de strategie să producă 

întotdeauna rezultatele scontate. 

Întârzierile şi lacunele care au existat pe parcursul întregului proces de armonizare 

legislativă, s-au datorat unui complex de factori: o întârziere în demararea procesului de 

integrare, o abordare predominant pasivă a implementării acquis-ului comunitar (prin urmărirea 

corelării proiectelor de legi cu dispoziŃiile comunitare şi nu prin iniŃierea unor proiecte legislative 

care să transpună direct acquis-ul comunitar), un sistem de legiferare greoi, ale cărui neajunsuri 

au fost corectate abia mai târziu (o dată cu modificarea ConstituŃiei României în 2003) şi o 

organizare deficitară la nivelul executivului a structurilor menite să gestioneze acest proces. În 
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această situaŃie, nici răspunsul Uniunii nu s-a lăsat aşteptat, României fiindu-i aplicate 

mecanisme de salvgardare fără precendent. 

EvoluŃia politicii de extindere a Uniunii a dovedit că aderarea celui de-al cincelea val 

de state candidate a fost un experiment, atât pentru Uniune cât şi pentru statele candidate, de 

ambele părŃi fiind adaptate, introduse şi testate mecanisme (noi sau hibrid). 
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