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Introducere 
Dreptul Uniunii Europene constituie un important corp legislativ 

care se inserează în ramurile cele mai diverse ale dreptului. 

Scopul principal al Uniunii Europene este crearea unei pieţi unice 

având tarife externe comune şi eliminarea tarifelor interne, precum şi 

promovarea circulaţiei libere a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi 

capitalului. 

Fiind bazată pe cele trei comunităţi menţionate, Uniunea Europeană 

are totuşi un şir de instituţii comune care joacă rolul principal în 

elaborarea legislaţiei, interpretarea şi aplicarea ei. 

Instituţiile de bază ale Uniunii Europene sunt Consiliul, Comisia, 

Parlamentul şi Curtea Europeană de Justiţie. Este imposibilă analiza 

dreptului comunitar fără a studia istoria dezvoltării acestor entităţi, în 

special deoarece unele din ele pe parcursul istoriei au acaparat mai 

multe puteri legislative decât au avut anterior. 

Uniunea Europeană nu cade sub incidenţa acelor teorii clasice ce ne 

vorbesc despre puterile într-un stat – legislativă, executivă şi judiciară, 

deoarece fiecare din instituţiile menţionate mai sus au împuterniciri în 

cele trei sfere. Acest moment este unul de o importanţă majoră, 

înţelegerea căruia din punct de vedere istoric ne permite studierea 

dreptului Uniunii Europene. 

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor facultăţilor de drept şi 

practicienilor dreptului sau celor care vor să înţeleagă şi să 

aprofundeze tematica referitoare la Uniunea Europeană. Cartea 

constituie o introducere în domeniul vast al dreptului Uniunii Europene, 

accentul fiind pus, în mod deosebit, pe principalele instituţii, politici şi 

mecanisme ale sistemului juridic instituit prin Tratatul de instituire a 

Comunităţii Europene şi prin Tratatul privind Uniunea Europeană. 

În final adresăm mulţumirile noastre tuturor specialiştilor în domeniu, 

care prin eforturile lor, menţionate în notele bibliografice, şi-au adus 

contribuţia, chiar dacă indirect, la elaborarea acestei lucrări. 

Autorul Chişinău, 2014 
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TEMA1.   INSTITUIREA  COMUNITĂŢILOR EUROPENE 
 

1 Ideea înfiinţării unei Europe Unite 
De la răpirea Europei legendare de către Zeus

1 
şi până la 

înfiinţarea Uniunii Europene, ca putere economică şi politică 

mondială, a trecut multă vreme, dar nu fără ca ideea  unei 

uniuni între popoarele, naţiunile europene, să nu fi fost 

descoperită, tratată şi dezvoltată de către filosofi, scriitori, regi, 

împăraţi, istorici, jurişti, politicieni şi oameni de ştiinţă de pe 

bătrânul continent. 

Cuvântul Europa, din punct de vedere etimologic, provine 

din limba greacă şi în istoria antică, în timpul războaielor 

persane, era folosită ca denumire pentru peninsula greacă. 

După aceea, odată cu extinderea Imperiului Roman şi după 

migraţia triburilor germanice, această denumire s-a extins şi 

pentru denumirea vestului şi nordului continentului. 

Istoricul UE înseamnă istoria împăcării între naţiuni 

vrăjmaşe de secole, crearea unui nou sistem economic, juridic 

şi politic inter(supra)statal, unde principiul suveranităţii are un 

rol secundar, dar în acelaşi timp primordial (teoria 

                                                 
1
 Potrivit legendei, Europa a fost unica fiică a regelui Agenors şi reginei Telephossa din 

Canaan (Fenicia). Ea a avut cinci fraţi: Kadenos, Kilix, Phineus, Phoinix şi Thosos. Frumuseţea 

Europei a atras atenţia lui Zeus, care într-o zi când aceasta se plimba împreună cu prietenele  

sale pe coasta din Tyros, a luat forma unui taur alb care era blând ca un miel şi avea pietre 
preţioase în loc de coarne. Europa, văzând animalul blând, a pus ghirlande de flori în jurul 

gâtului acestuia şi i-a venit ideea de a se urca pe spatele lui. Taurul a intrat însă brusc în mare şi 

a înotat cu Europa în spate până pe insula Creta. Aici Zeus s-a transformat într-o pasăre (aşa 

cum a procedat şi în cazul Herei) şi a violat-o pe Europa. Din această relaţie s-au născut trei 

gemeni: Minos, Radhamantys şi Sarpedon. Potrivit legendei, tatăl Europei, Agenors, era fiul lui 

Poseidon şi al Lybiei. Ultima a fost fiica lui Epophos, al cărei tată era tot Zeus. Astfel, Zeus era 
în acelaşi timp străbunicul Europei şi tatăl copiilor acesteia. Fraţii Europei au plecat în căutarea 

acesteia, dar fără rezultat. Minos a devenit regele Cretei şi l-a alungat pe Sarpedon, care s-a 

stabilit în Kikilia, iar Rhadamantys a fost cunoscut ca legiuitor foarte înţelept (se spune că el 
este cel care a inventat starea de necesitate în drept). A se vedea, în acest sens, E. Strouhal, 

E u r o p a , ei n e exz en t r i s ch e F a m i l i e,  în VISA-Magazin nr. 2/1998, Wien, p. 8-10 
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subsidiarităţii),  înseamnă istoricul creării unei insule de 

stabilitate şi prosperitate capabilă de concurenţă într-o lume 

globalizată, dar şi să ajute celelalte state şi să asigure un climat 

de securitate într-o regiune confruntată anterior, aproape 

permanent, de războaie. 

Din punct de vedere al compoziţiei etnice, Europa, cu mici 

excepţii, este continentul popoarelor de origine germană, 

romană şi slavă, care fac parte din marea familie a popoarelor 

indo-europene, iar din punct de vedere religios, putem afirma, 

de asemenea, cu mici excepţii, că Europa este continentul 

creştin. Această omogenitate este însă relativă şi de suprafaţă, 

spaţiul geografic dintre Oceanul Atlantic, Munţii Ural, Oceanul 

Îngheţat şi Marea Mediterană, cunoscând de-a lungul istoriei, 

foarte multe divergenţe şi conflicte. Ca o replică, ca un reflex 

de supravieţuire faţă de aceste conflicte a apărut, mai ales în 

vestul continentului, ideea unei uniuni europene. 

 
2.  Comunitatea  Europeană  a  Cărbunelui  şi  Oţelului 

(C.E.C.O.) 
Principiile şi recomandările cuprinse în Declaraţia Schuman 

şi interesul arătat de un număr de şase state vest-europene au 

constituit suportul pentru redactarea unui document de lucru de 

către delegaţia franceză, pe baza căruia, la data de 10 iunie 

1950, au început la Paris lucrările Conferinţei internaţionale de 

experţi pentru pregătirea unui proiect de convenţie, lucrări, care 

s-au finalizat după luni de dezbateri cu semnarea lui. 

Negocierile  s-au  purtat  între  reprezentanţii-experţi  a  şase 

state   vest-europene:   Belgia,   Franţa,   Republica   Federală 

Germania,  Italia,  Luxemburg  și  Olanda
2
 şi  după  o  ultimă 

                                                 
2
 Marea Britanie, prea temătoare că va pierde parte din atributele suveranităţii în folosul unor 
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examinare de către miniştrii de externe, s-au analizat la data de 

19 martie 1951 prin redactarea Tratatului instituind 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). 

Tratatul a fost semnat la Paris, la data de 18 aprilie 1951, iar 

după ratificarea lui de către parlamentele fiecărui stat semnatar, 

a intrat în vigoare la data de 23 iulie 1952, pentru o perioadă de 

50 de ani. 

Instituţia învestită cu conducerea Comunităţii, denumită 

Înalta Autoritate, şi-a ţinut prima şedinţă de lucru la data de 10 

august 1952, avându-l ca prim-preşedinte pe Jean Monnet, cel 

care formulase primele principii ale planului de reconstrucţie 

europeană în anul 1950, iar pieţele comune pentru cărbune şi 

oţel s-au deschis la 10 februarie şi respectiv, 1 mai 1953
3
. 

Potrivit dispoziţiilor art. 12, scopul Tratatului a fost de a 

contribui, graţie unei pieţe comune a cărbunelui şi oţelului, la 

creşterea economică şi la dezvoltarea şi ameliorarea nivelului 

de trai în statele membre. 

Din acest scop fundamental, decurgeau o serie de alte 

obiective pe care statele membre şi le-au propus la semnarea 

lui şi anume, prin intermediul instituţiilor sale, Comunitatea se 

obliga să vegheze la aprovizionarea cu regularitate a pieţei 

comune, să asigure un acces egal la sursele de materii prime, să 

vegheze la stabilirea preţurilor de bază la produsele care cădeau 

sub  incidenţa  Tratatului  şi  să  îmbunătăţească  condiţiile  de 

muncă pentru lucrătorii din aceste două sectoare ale 

economiilor naţionale. Toate acestea trebuiau să fie însoţite de 

                                                                                                           
organisme suprastatale, a refuzat să participe la negocieri. 
 

3 În decursul timpului, la preşedinţia Înaltei Autorităţi s-au succedat următorii: Jean Monnet 

(Franţa) 1952-1955, Rene Mayer (Franţa) 1955-1958, Paul Finet (Belgia) 1958-1959, Piero 

Malvestiti (Italia) 1959-1963 şi Dino Del Bo (Italia) 1963-1967 
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o dezvoltare a schimburilor internaţionale şi de o modernizare 

a producţiei. În vederea instaurării unei pieţe comune, Tratatul 

consacra libera circulaţie a produselor, fără plata de drepturi de 

vamă,  sau  taxe  la  trecerea  frontierelor,  fiind  interzise  şi 

practicile discriminatorii, subvenţiile, sprijinul sau obligaţiile 

speciale stabilite de state, precum şi practicile restrictive
4
. 

Misiunea Tratatului instituind Comunitatea Europeană a 

Cărbunelui şi Oţelului poate să fie surprinsă sub mai multe 

aspecte: 

a )în primul rând, Comunitatea îşi propunea să impună o 

politică comună în domeniul producţiei şi comerţului cu 

cărbune şi oţel, atât în ceea ce priveşte producătorii şi 

comercianţii, cât şi statele membre. Pentru atingerea unui astfel 

de obiectiv, Tratatul prevedea posibilitatea ca Înalta Autoritate 

să intervină pe piaţă în baza informaţiilor pe care 

întreprinderile erau ţinute să i le furnizeze şi previziunilor pe 

care le făcea. În urmărirea scopurilor sale, Comunitatea 

dispunea nu numai de informaţiile pe care întreprinderile le 

transmiteau şi de posibilitatea de a se consulta, misiunea ei 

fiind complinită şi de puterea de a verifica şi de a dispune 

măsuri în consecinţă în cazurile în care constata că 

întreprinderile nu se supuneau; 

b )în domeniul investiţiilor Comunitatea putea, în mod egal, 

să acorde garanţii pentru împrumuturile pe care întreprinderile 

le contractau; 

c)Resursele financiare ale Comunităţii constau în prelevări 

din veniturile obţinute din producţia de cărbune şi de oţel şi în 

contractele de împrumut, care serveau apoi la acoperirea 

                                                 
4
 www.europa.eu. 

http://www.europa.eu/
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cheltuielilor administrative şi la acordarea de ajutoare 

nerambursabile pentru readaptarea producţiei şi susţinerea 

cercetării tehnice şi economice; 

d)în domeniul producţiei, Comunităţii îi era rezervat un rol 

indirect, subsidiar, ea cooperând cu guvernele statelor membre, 

în materie de intervenţii, în domeniul preţurilor şi politicii 

comerciale; 

e) în materia preţurilor, Tratatul interzicea orice discriminare 

exercitată prin preţ, practicile concurenţiale neloiale şi 

practicile discriminatorii, care constau în aplicarea  unor condiţii 

inegale la tranzacţii echivalente. Toate aceste reguli erau 

aplicate şi în domeniul transporturilor cu produse de natura 

celor reglementate prin dispoziţiile sale; 

f) grija pentru respectarea legii liberei concurenţe, oferea 

dreptul Înaltei Autorităţi să fie informată asupra tuturor 

acţiunilor statelor membre susceptibile să o pună în pericol. 

Tratatul reglementa, în mod special, trei cazuri de încălcare a 

legii liberei a concurenţei: înţelegerile între întreprinderi, 

concentrările de capital şi abuzurile de poziţie dominantă. 

Înţelegerile între întreprinderi, sau asociaţiile acestora, puteau 

să fie anulate de Înalta Autoritate, dacă ele constituiau o 

piedică, restrângeau sau deformau în mod direct, sau indirect, 

legea concurenţei; 

g) salariile şi mişcarea forţei de muncă în sectoarele 

producţiei şi comerţului cu cărbune şi oţel constituiau un 

capitol aparte al Tratatului; 

h) politica comercială în raporturile cu terţele state rămânea 

un atribut al guvernelor statelor membre, Comunitatea având 

prerogative doar în fixarea unor taxe minime şi maxime pentru 

plata drepturilor în vamă, controlul concesiunii licenţelor de 
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export şi de import şi dreptul de a fi informată asupra 

acordurilor comerciale încheiate, care aveau ca obiect 

cărbunele şi oţelul. 

Tratatul CECO este structurat într-un număr de patru titluri. 

Primul dintre acestea, era consacrat prezentării obiectivelor şi 

misiunii Comunităţii, cel de-al doilea, stabilirii cadrului juridic 

în care urmau să funcţioneze instituţiile comunitare, cel de-al 

treilea, era rezervat dispoziţiilor economice şi sociale, iar 

ultimul - dispoziţiilor cu caracter general. Tratatul era însoţit de 

trei anexe destinate calificării noţiunilor de cărbune şi oţel, 

fierului vechi şi oţelurilor speciale, precum şi de trei 

protocoale: cel privind privilegiile şi imunităţile, cel care 

stabilea Statutul Curţii de Justiţie şi cel care reglementa 

relaţiile Comunităţii cu Consiliul Europei. 

În  decursul  timpului  Tratatul  CECO  a  fost  modificat  şi 

completat printr-o serie de tratate ulterioare şi anume: 

a) Tratatul de la Bruxelles, numit şi Tratatul de Fuziune 

(semnat la data de 8 aprilie 1965 şi intrat în vigoare, începând 

cu data de 1 iulie 1967), prin intermediul căruia cele trei 

Consilii înfiinţate prin Tratatele CECO, CEE şi CEEA, cele 

două Comisii înfiinţate prin Tratatele CEE şi CEEA şi Înalta 

Autoritate înfiinţată prin Tratatul CECO, au fost înlocuite cu 

Consiliu unic şi cu o Comisie unică, ambele funcţionând pe 

baza unor bugete unice; 

b)Tratatul conţinând modificări ale unor dispoziţii bugetare 

(semnat la data de 22 aprilie 1970, intrat în vigoare la data de 1 

ianuarie 1971), prin care este înlocuit sistemul de finanţare a 

Comunităţilor prin contribuţia statelor membre, cu cel prin 

resurse proprii; 

c) Tratatul conţinând modificări ale unor dispoziţii financiare 
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(semnat la data de 22 iulie 1975, intrat în vigoare la data de 1 

iunie 1977), prin care Parlamentului European i-a fost 

recunoscut dreptul de a respinge bugetul şi de a da descărcarea 

de gestiune a Comisiei Europene, fiind înfiinţată şi o instituţie 

care urma să aibă competenţe de control asupra felului în care 

erau gestionaţi banii comunitari şi anume Curtea de Conturi; 

d) Tratatul pentru Groenlanda (semnat la data de 13 martie 

1984, intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1985), prin care 

este stabilită o relaţie specială între Comunităţi, inclusiv CECO 

şi Groenlanda; 

e) Actul Unic European (semnat la data de 28  februarie 

1986, intrat în vigoare la data de 1 iulie 1987), prin care este 

fixat obiectivul major al Comunităţilor pentru următoarea etapă 

de integrare, piaţa internă începând cu anul 1992, sunt extinse 

cazurile în care Consiliul putea să adopte acte normative cu o 

majoritate calificată, creşte rolul Parlamentului European prin 

introducerea procedurii cooperării şi sunt lărgite competenţele 

în domeniul politicilor comunitare; 

f) Tratatul de la Maastricht pentru o Uniune Europeană 

(semnat la data de 7 februarie 1992, intrat în vigoare la data de 

1 noiembrie 1993), prin care cele trei Comunităţi Europene 

sunt reunite în cadrul constituit de Uniunea Europeană, ele 

constituind primul pilon al acesteia, şi este stabilit cadrul de 

decizie şi de cooperare interinstituţională în domeniile care se 

referă la politica externă şi apărare, pe de o parte (cel de al 

doilea pilon) şi justiţia şi poliţia, pe de altă parte (cel de al 

treilea pilon). De asemenea, prin acest Tratat sunt deschise 

paliere pentru noi politici comunitare în sectoarele educaţiei şi 

culturii,  sunt  dezvoltate  noi  competenţe  legislative  pentru 

Parlamentul European, sub forma procedurii codeciziei şi este 
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fixată următoarea etapă de integrare, care va consta în crearea 

unei pieţe economice şi monetare unice în întregul spaţiu 

comunitar; 

g) Tratatul de la Amsterdam (semnat la data de 2 octombrie 

1997, intrat în vigoare la data de 1 mai 1999), a urmărit să 

apropie instituţiile Uniunii Europene de cetăţeni şi să sporească 

competenţele acesteia; 

h) Tratatul de la Nisa (semnat la data de 26 februarie 2001, 

intrat în vigoare la data de 1 februarie 2003), a reformat 

organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional comunitar 

în vederea viitoarei extinderi masive a Uniunii Europene. 

Cea mai importantă trăsătură a acestei forme organizate de 

cooperare între state, care a fost Comunitatea Europeană a 

Cărbunelui şi Oţelului, fapt ce o şi deosebeşte de toate celelalte 

organisme internaţionale constituite până în acel moment, 

constă în aceea că ea a reprezentat primul caz, în care un grup 

de ţări au acceptat să renunţe la o parte din prerogativele de 

putere, pe care le conferea suveranitatea lor, încredinţându-le 

unui sistem instituţional supranaţional, care va decide în locul  

lor şi chiar mai mult, îşi va impune deciziile asupra teritoriului 

lor. 

Deoarece Comunitatea avea personalitate juridică, pentru 

realizarea directivelor pe care şi le-au propus statele fondatoare 

prin constituirea ei, prin Tratat, a fost înfiinţat un sistem 

instituţional propriu de conducere, coordonare şi control, 

compus din următoarele instituţii: Înalta Autoritate, Comitetul 

Consultativ, Consiliul de Miniştrii, Adunarea Parlamentară şi 

Curtea de Justiţie
5
. 

                                                 
5
 O. Manolache, Drept comunitar, ed. a IV-a, Ed. AU Beck, Bucureşti, 2003, p. 3. Filipescu, A. 

Fuerea, Drept instituţional comunitar european, ed. a V-a, Bucureşti 2000, p. 13 
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Înalta Autoritate era instituţia cea mai importantă din cadrul 

sistemului, cea, prin intermediul căreia erau realizate 

obiectivele fixate prin Tratat şi apărat interesul general al 

Comunităţii. 

Această primă instituţie era compusă dintr-un număr de nouă 

membri (dar nu mai mult de doi membri aparţinând aceluiaşi 

stat), aleşi pe un interval de timp de şase ani. 

Înalta Autoritate se comporta ca un organism supranaţional 

învestit cu putere de decizie, cazuri în care actele sale aveau un 

caracter obligatoriu pentru statele membre. De asemenea, ea 

putea să formuleze şi recomandări, dar care erau obligatorii 

numai sub aspectul rezultatelor ce trebuiau reţinute şi să emită 

opinii în legătură cu unele probleme comunitare de mai mică 

importanţă, care nu aveau niciun fel de efect obligatoriu. 

Comitetul Consultativ era constituit pe lângă înalta 

Autoritate, cu menirea de  a o consilia în cadrul procesului 

decizional, fiind alcătuit dintr-un număr de 30 până la 51 de 

membri, desemnaţi de către Consiliul de Miniştri din rândul 

producătorilor, comercianţilor, muncitorilor şi consumatorilor 

care activau în domeniile producţiei şi comercializării cărbunelui 

şi oţelului. 

Consiliul de Miniştri reunea reprezentanţii delegaţi de 

guvernele statelor membre, şi era compus din şase membri, 

preşedinţia fiind asigurată prin rotaţie pentru câte un interval de 

trei luni. Consiliul avea menirea să coreleze acţiunile 

întreprinse de Înalta Autoritate cu interesele guvernelor statelor 

membre. Armonizarea obiectivelor comunitare cu politicile 

naţionale se realiza prin intermediul consultărilor şi 

schimburilor de informaţii reciproce, iar Înalta Autoritate nu 

putea să emită decizii  în probleme de importanţă deosebită 

decât după ce obţinea avizul său conform. 
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Adunarea Comună era compusă dintr-un număr de 78 de 

deputaţi delegaţi de parlamentele tuturor statelor membre, rolul 

său fiind doar de a supraveghea activitatea înaltei Autorităţi şi 

de a revoca din funcţie pe membrii acesteia, în situaţiile în care 

constata că aceştia nu şi-au îndeplinit atribuţiile în mod 

corespunzător. Primul preşedinte al Adunării a fost Paul-Henri 

Spaak. 

În context, este important de precizat, că Adunarea 

Parlamentară din acea vreme, nu avea competenţe care să îi 

permită emiterea unor acte normative. 

Curtea de Justiţie a fost organizată cu scopul  de a 

supraveghea modul în care erau respectate dispoziţiile 

Tratatului şi cele ale deciziilor emise de Înalta Autoritate în 

aplicarea lui. 

Curtea era compusă dintr-un număr de şapte judecători şi 

doi avocaţi generali, numiţi de comun acord de către guvernele 

statelor membre, pentru un interval de timp de şase ani şi avea 

competenţa de a judeca litigiile în legătură cu felul în care era 

respectat şi interpretat Tratatul şi deciziile luate în aplicarea lui. 

 

3.Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E.E.A.) 

După trecerea unui interval de timp de trei ani de la data 

instituirii primei Comunităţi, perioadă în care a fost a confirmată 

fiabilitatea şi avantajele pieţei comune în sectoarele cărbunelui 

şi oţelului, cele şase state membre, deşi între timp eşuaseră 

tentativele de a constitui o Comunitate Europeană de Apărare 

şi Comunitate Politică Europeană, au început să ia în discuţie 

necesitatea de a extinde benefica integrare şi în alte domenii, 

obiectiv, care era de altfel confirmat şi în preambulul Tratatului 

de la Paris. 
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În acest sens, ţările membre ale Uniunii Benelux, pornind de 

la ideile de integrare cuprinse în Planul Beyen, au introdus pe 

ordinea de zi a şedinţei Înaltei Autorităţi a CECO din data de 

20 mai 1954, o propunere privind crearea unei pieţe comune, 

care să acopere toate domeniile vieţii economice, convinse fiind 

că numai libera circulaţie a tuturor mărfurilor, precum şi a 

serviciilor, şi a forţei de muncă, va permite relansarea 

economiilor celor şase state. 

Cu ocazia întâlnirii în zilele de 1-2 iunie 1955, în localitatea 

siciliană Messina, a miniştrilor de externe, reuniţi într-un 

Consiliu Special de Miniştrii ai CECO, pentru a discuta eşecul 

constituirii Comunităţii Europene de Apărare (CED) şi a numi 

un nou preşedinte al Înaltei Autorităţi a CECO, după ce la data 

de 10 noiembrie 1954, a Jean Monnet a demisionat din această 

funcţie, pentru considerentul că Adunarea Naţională a Franţei a 

refuzat să ratifice Tratatul care consfinţea constituirea CED, 

ministrul de externe olandez a readus în discuţie propunerea 

statelor   Benelux,   sub   forma   unui   „Memorandum”,   care 

propunea extinderea integrării la alte trei sectoare de activitate 

şi anume: producţia de petrol, transporturile şi producţia de 

energie atomică în scopuri paşnice. 

În final, reuniunea nu s-a finalizat cu adoptarea unei hotărâri 

asupra extinderii integrării, căzându-se de acord ca un comitet 

de experţi, condus de un om politic, ministrul de externe al 

Belgiei Paul Henri Spaak, să facă un studiu asupra oportunităţii 

de a se efectua o integrare sectorială sau una generalizată, care 

ar presupune crearea unei Pieţe Comune. 

Deşi Marea Britanie a acceptat invitaţia să participe la 

activitatea desfăşurată de către comitet, ea s-a retras de la 

lucrările acestuia în luna noiembrie 1955, motivând că optează 
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pentru o cooperare interguvernamentală în cadrul OECE şi 

pentru un comerţ liber, care să nu presupună crearea unei uniuni 

vamale. 

Comitetul Spaak s-a întrunit în prima reuniune de lucru la 

data de 9 iulie 1955, iar la 23 aprilie anul următor, a prezentat 

un raport final, cunoscut drept „Raportul Spaak”, în care 

consemna rezultatul studiului cu propunerea de a se crea două 

noi comunităţi - o Comunitate Economică Europeană şi o 

Comunitate Europeană a Energiei Atomice. Raportul a fost 

aprobat de cei şase miniştri de externe, în cadrul Conferinţei de 

la Veneţia, în zilele de 29-30 mai 1956, devenind astfel punctul 

de plecare în activitatea de redactare a tratatelor pe baza cărora 

urma să se realizeze lărgirea integrării
6
. 

Raportul Spaak recomanda crearea unei pieţe comune 

generalizate, libera circulaţie a serviciilor, stabilirea unei 

politici  agricole  comune,  înlăturarea  taxelor  vamale  şi  a 

restricţiilor la importuri şi exporturi pentru mărfurile 

comunitare. În plan instituţional se propunea înfiinţarea unor 

organisme de lucru ale Comunităţilor, care urmau să se 

constituie şi cărora urma să le revină responsabilitatea 

organizării pieţei şi controlului concurenţei, cu indicaţia ca 

pentru viitor, în mod treptat, să se renunţe la regula unanimităţii 

în luarea deciziilor. 

Finalizarea procesului de lărgire a integrării, propus prin 

„Raportul Spaak” s-a realizat la data de 25 martie 1957, când la 

Roma, aceleaşi şase state care constituiseră Comunitatea 

Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, au semnat alte două tratate 

şi anume: Tratatul instituind Comunitatea Economia 

Europeană (CEE) şi Tratatul instituind Comunitatea 
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Europeană a Energie Atomice (CEEA). 

Concomitent cu încheierea acestor Tratate, tot la Roma şi tot 

în aceiaşi zi, cele şase state comunitare au mai parafat un 

document intitulat: „Convenţia relativă la unele instituţii 

comune Comunităţilor europene”. 

Ulterior, ambele Tratate au fost completate prin semnarea la 

Bruxelles, la data 17 aprilie 1957, a protocoalelor privind: 

Statutul Curţii de Justiţie a Comunităţii Economice Europene, 

Privilegiile şi imunităţile Comunităţii Economice Europene, 

Statutul Curţii de justiţie a Comunităţii Europene a Energiei 

Atomice şi Privilegiile şi imunităţile Comunităţii Europene a 

Energiei Atomice. 

Tratatele de la Roma au fost ulterior supuse ratificării în 

parlamentele naţionale ale fiecăruia dintre cele şase state 

semnatare, după care au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 

1958. 

Misiunea Tratatului CEE era precizată în cuprinsul art. 2: 

„Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei pieţe 

comune şi prin apropierea treptată a politicilor economice ale 

statelor membre, să promoveze în întreaga Comunitate o 

dezvoltare armonioasă a activităţilor economice, o creştere 

durabilă şi echilibrată, o stabilitate crescândă, o creştere 

accelerată a nivelului de trai şi relaţii mai strânse între statele 

pe care le reuneşte”. 

Dintre toate acestea, obiectivul fundamental îl constituia 

crearea unei pieţe comune, care trebuia să se instituie treptat, 

pe parcursul unei perioade de tranziţie de doisprezece ani, 

împărţită în trei etape, fiecare de câte patru ani. 

                                                                                                           
6
 0. Manolache, op. cit, p. 4-5. 
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Pentru fiecare etapă erau stabilite acţiuni, care odată 

realizate, permiteau trecerea la etapa următoare. Atingerea 

angajamentelor propuse era o chestiune care intra în 

competenţele Consiliului, instituţie care, pe baza raportului 

Comisiei, cu unanimitate de voturi, constata dacă obiectivele 

fuseseră atinse şi hotăra trecerea la etapa următoare. În absenţa 

unei unanimităţi (cazurile în care un stat membru nu reuşea să 

îndeplinească obiectivele stabilite) la finele primilor patru ani, 

prima etapă era prelungită automat cu încă un an şi apoi, dacă 

şi după cel de al cincilea an, unanimitatea în cadrul Consiliului 

nu era întrunită, avea loc o a doua prelungire automată cu încă 

un an, după care la finele celui de al şaselea an, Consiliul putea 

să ia o hotărâre cu majoritate calificată. Etapele a doua şi a treia 

nu puteau să fie prelungite sau reduse, decât în temeiul unei 

decizii adoptate de Consiliu, cu unanimitate de voturi, la 

propunerea Comisiei
7
. 

Pentru realizarea unei astfel de misiuni, obiectivele pe care 

şi le propuneau statele membre erau, potrivit art. 3 următoarele: 

a) să elimine taxele vamale şi restricţiile cantitative la 

intrarea şi ieşirea mărfurilor, precum şi a orice alte măsuri cu 

efect echivalent; 

b) să   stabilească   un   tarif   vamal   comun   şi   o   politică 

comercială comună în raporturile cu statele terţe; 

c) să elimine obstacolele  care stăteau în  calea liberei 

circulaţii a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor; 

d) să adopte o politică comună în domeniul agriculturii şi în 

cel al transporturilor; 

e) să instituie un regim care să împiedice denaturarea 

concurenţei pe viitoarea piaţă comună; 
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f) să aplice proceduri care să permită coordonarea politicilor 

economice şi să împiedice apariţia de dezechilibre în balanţele 

de plăţi; 

g) să apropie legislaţiile interne în măsura necesară 

funcţionării pieţei comune; 

h) să creeze un Fond Social European, necesar pentru a 

îmbunătăţi posibilităţile de angajare a lucrătorilor şi pentru a 

contribui la ridicarea nivelului de trai; 

i) să înfiinţeze o Bancă Europeană de Investiţii destinată 

facilitării extinderii economice; 

j) să asocieze ţările şi teritoriile de peste mări în vederea 

creşterii schimburilor comerciale. 

După cum se poate de constatat Tratatul CEE nu restrângea 

Piaţa Comună la anumite sectoare ale vieţii economice, aşa 

cum făcuse Tratatul CECO, ci stabilea obiective de atins şi 

reguli aplicabile pentru întregul ansamblu al economiilor 

naţionale ale statelor membre, cum ar fi: libera circulaţie a 

mărfurilor prin eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor 

cantitative, libera circulaţie a serviciilor, persoanelor şi 

capitalului, crearea unei politici agricole şi de transport 

comune, protejarea unui regim de piaţă bazat pe libera 

concurenţă, alinierea legislaţiilor naţionale, valori, care făceau 

ca interesele acestora în principalele sectoare economice şi 

sociale să fie comune, impunând prin urmare, o extinsa şi 

generală piaţă comună. 

Misiunea celei de a doua Comunităţi, Euratom-ul, era şi ea 

precizată în cuprinsul unui articol anume rezervat, art. 2, statele 

membre propunându-şi: „să contribuie, prin stabilirea 

                                                                                                           
7
 N. Păun, A-C. Păun, C. Ciceo, op. cit, p. 55-56 
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condiţiilor necesare formării şi dezvoltării rapide a industriilor 

nucleare, la ridicarea nivelului de trai în statele membre şi la 

dezvoltarea schimburilor cu celelalte ţări”, sens în care îşi 

stabileau (art. 3) următoarele obiective: 

a)să dezvolte cercetarea şi să asigure diseminarea 

cunoştinţelor tehnice; 

b)să stabilească norme unitare de securitate pentru protecţia 

sanitară a populaţiei şi a lucrătorilor şi să vegheze la aplicarea 

acestora; 

c)să faciliteze investiţiile şi să asigure realizarea instalaţiilor 

de bază, necesare pentru dezvoltarea energiei nucleare; 

d)să vegheze la aprovizionarea constantă şi echitabilă a 

tuturor utilizatorilor Comunităţii cu minereuri şi combustibili 

nucleari; 

e)să  garanteze  că  utilizarea  materialelor  nucleare  nu  era 

deturnată spre alte scopuri; 

f) să exercite dreptul de proprietate asupra materialelor de 

fisiune speciale; 

g)să asigure pieţe mari de desfacere şi accesul la cele mai 

bune mijloace tehnice, prin crearea unei pieţe comune a 

materialelor şi echipamentelor specializate, prin libera 

circulaţie a capitalurilor pentru investiţiile în domeniul nuclear 

şi prin libertatea de a angaja specialişti; 

h)să instituie cu celelalte ţări şi cu organizaţiile internaţionale 

orice legături, care puteau să încurajeze progresul în utilizarea 

paşnică a energiei nucleare. 

Tratatul CEE conţinea un preambul şi şase părţi: 

„Principiile", „Fundamentele Comunităţii”, „Politica 

Comunităţii”, „Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări”, 

„Instituţiile Comunităţii” şi „Dispoziţii generale şi finale”, 
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structurate apoi în titluri, capitole şi secţiuni, toate 

desfăşurându-se pe parcursul a 248 de articole. 

Cele 225 de articole care alcătuiau Tratatul CEEA erau 

grupate în şase titluri: „Misiunile Comunităţii”, „Dispoziţii 

menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleare”, 

„Dispoziţii instituţionale”, „Dispoziţii financiare”, „Dispoziţii 

generale" şi „Dispoziţii referitoare la perioada iniţială”, plus 

„Dispoziţii finale”, fragmentate în capitole şi secţiuni. 

Şi în acest caz, Tratatului i-au fost adăugate cinci anexe 

(acestea vizau: domeniile de cercetare privind energia nucleară 

pe care le promova Comisia, sectoarele industriale în care era 

instituită obligaţia de a comunica Comisiei proiectele de 

investiţii, avantajele care puteau să fie acordate întreprinderilor 

comune, lista bunurilor şi produselor privind piaţa nucleară 

comună şi programul iniţial de cercetări şi de instruire) şi un 

Protocol privind aplicarea Tratatului de instituire a Comunităţii 

Europene a Energiei Atomice părţilor Regatului Ţărilor de Jos 

aflate în afara Europei. 

În cei cincizeci de ani de existenţă, Tratatelor de la Roma, 

precum şi celui de la Paris, le-au fost aduse numeroase 

modificări şi completări, printre cele mai importante 

numărându-se: în anul 1965, Tratatul de la Bruxelles de 

fuziune a executivelor; în anul 1970, Tratatul conţinând 

modificări ale unor dispoziţii bugetare; în anul 1975, Tratatul 

de modificare a dispoziţiilor financiare; în anul 1984, Tratatul 

pentru Groenlanda; în anul 1986, Actul Unic European; în anul 

1992, Tratatul de la Maastricht; în anul 1997, Tratatul de la 

Amsterdam şi în anul 2001Tratatul de la Nisa. 

Funcţionalitatea Comunităţii Economice Europene şi a 

Comunităţii Europene a Energiei Atomice era asigurată de câte 
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un sistem instituţional, care în conformitate cu art. 4 din primul 

Tratat era alcătuit dintr-o Adunare, un Consiliu şi o Comisie, 

ambele sprijinite de un Comitet Economic şi Social şi o Curte 

de Justiţie. Aceeaşi structură instituţională era înfiinţată prin 

art. 3 din Tratatul CEEA şi pentru îndeplinirea obiectivelor pe 

care şi propusese cea de a doua Comunitate, lângă care exista şi 

un Comitet Ştiinţific şi Tehnic. 

Adunarea şi Curtea de Justiţie erau instituţii comune tuturor 

celor trei Comunităţi, în fiecare caz în parte, ele aplicau 

dispoziţiile specifice fiecărui Tratat. 

Instituţiile constituite prin Tratatul CEE. 

a) Adunarea, alcătuită din 142 de reprezentanţi ai popoarelor 

statelor membre, delegaţi de cele şase parlamente naţionale din 

rândul propriilor parlamentari, se întrunea de drept în sesiuni 

anuale, în a treia zi de marţi a lunii octombrie, precum şi în 

sesiuni extraordinare, cazuri în care hotăra majoritatea absolută 

a voturilor exprimate. Conducerea Adunării era asigurată de un 

preşedinte şi de un birou. 

Instituţia era învestită cu atribuţii de deliberare şi control, 

sens în care asculta raportul anual al Comisiei, audia Consiliul 

sau membrii Comisiei în numele acesteia şi putea să se 

pronunţe asupra unei moţiuni de cenzură care viza Comisia, 

fiind necesară o majoritate de două treimi din voturile 

exprimate de către majoritatea membrilor Adunării, cazuri în 

care  membrii  Comisiei  erau  obligaţi  să  renunţe  colectiv  la 

funcţiile lor
8
. 

b) Consiliul, era constituit din reprezentanţii statelor 

membre, fiecare guvern putând să delege pe unul dintre 

membrii săi, conducerea acestei instituţii, preşedinţia, fiind 
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exercitată prin rotaţie, de fiecare membru, pentru o perioadă de 

şase luni, în ordinea alfabetică a statelor membre. 

Rolul Consiliului era acela de a asigura coordonarea 

politicilor economice generale ale statelor membre, sens în care 

dispunea de atribuţii de decizie, putând să adopte, de principiu, 

acte cu votul majorităţii membrilor, iar în cazurile în care 

dispoziţiile Tratatului cereau în mod expres, cu votul 

majorităţii calificate sau cu unanimitate de voturi. 

c) Comisia juca rolul executivului, asigurând funcţionarea 

şi dezvoltarea pieţei comune, sens în care veghea la aplicarea 

dispoziţiilor tratatului şi a actelor normative emise în aplicarea 

lui de celelalte instituţii comunitare, formula recomandări sau 

avize, dispunea de atribuţii proprii de decizie şi participa la 

adoptarea actelor Consiliului şi Adunării. 

Comisia era constituită din nouă membri, fiind interzis ca în 

componenţa ei să fie la un moment dat mai mult de doi membri 

având cetăţenia aceluiaşi stat. Membrii Comisiei erau numiţi de 

comun acord de guvernele statelor membre pentru un mandat 

de patru ani, care putea să fie reînnoit, însă cu toate acestea ei 

îşi exercitau funcţiile în deplină independenţă, în interesul 

general al Comunităţii. Conducerea se realiza prin intermediul 

unui preşedinte şi a doi vicepreşedinţi, desemnaţi dintre 

membrii Comisiei, pentru o perioadă de doi ani. 

Hotărârile Comisiei erau luate în mod valabil cu votul 

majorităţii membrilor
12

. 

d) Curtea de Justiţie asigura respectarea dreptului în 

interpretarea şi aplicarea tratatului, fiind formată dintr-un 

număr de şapte judecători şi doi avocaţi generali. 

                                                                                                           
8
 Art. 137-144 din Tratatul CEE 
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În funcţie de cel care sesiza instanţa, sau de natura cauzei, 

Curtea de Justiţie judeca în plen, ori în camere compuse din 

trei, sau din cinci judecători. 

Judecătorii şi avocaţii generali erau aleşi dintre 

personalităţile care prezentau toate garanţiile de independenţă 

şi care îndeplineau condiţiile cerute pentru ocuparea celor mai 

înalte funcţii în magistraturile ţărilor din care proveneau sau 

care erau jurişti cu competenţe recunoscute. 

Numirea judecătorilor şi a avocaţilor generali se făcea de 

către guvernele statelor membre, de comun acord, pentru un 

mandat de şase ani, dar la fiecare trei ani se cerea o reînnoire 

parţială a trei sau patru judecători, precum şi a avocaţilor 

generali. 

e) Comitetul Economic şi Social era un organism cu caracter 

consultativ, format dintr-un număr de 101 reprezentanţi ai 

diferitelor categorii ale vieţii economice şi sociale (producători, 

agricultori, transportatori, lucrători, comercianţi, meşteşugari, 

persoane care practicau profesiuni liberale şi de ai general), 

numiţi de Consiliu pentru un mandat de patru ani, care să fie 

reînnoit. 

Rolul Comitetului era acela de a fi consultat în mod 

obligatoriu de Consiliu, sau de Comisie, în cazurile prevăzute 

în tratat, sau atunci, când se considera oportun, respectiv, când 

se dorea luarea unor hotărâri cu implicaţii majore asupra vieţii 

economice şi sociale a Comunităţii. 

În ceea ce priveşte aspectele organizatorice, Comitetul îşi 

desemna, dintre membrii unui preşedinte şi un birou pentru un 

mandat de doi ani, activitatea având loc în secţiuni specializate 

pentru principalele domenii de activitate sau în subcomitete. 

În cazul Tratatului CEEA erau următoarele instituţii: 
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a) Adunarea - compusă dintr-un număr de 142 de 

reprezentanţi ai popoarelor statelor reunite în Comunitate, 

desemnaţi de cele şase parlamente naţionale din rândul 

propriilor parlamentari, conducerea acesteia fiind asigurată de 

un preşedinte şi de un birou. 

Delegaţii popoarelor se întruneau în sesiune anuală în  a 

treia zi de marţi a lunii octombrie, sau în sesiuni extraordinare, 

ocazii cu care exercitau atribuţii de deliberare şi de control, 

hotărând cu o majoritate absolută a voturilor exprimate, cu 

excepţia cazurilor în care Tratatul conţinea alte dispoziţii 

privitoare la valabilitatea votului. 

În privinţa atribuţiilor de control, este important de reţinut 

faptul, că anual, era dezbătut în şedinţă publică un raport 

general al Comisiei, iar Consiliul putea să fie audiat în cadrul 

sesiunilor Adunării. De asemenea, se puteau face interpelări ale 

Comisiei, care trebuia să răspundă oral sau în scris, la 

întrebările formulate de Adunare, sau de membrii acesteia, iar 

dacă Adunarea era sesizată cu o moţiune de cenzură cu privire 

la activitatea Comisiei, pentru adoptarea ei era necesară o 

majoritate de două treimi din voturile exprimate de către 

majoritatea   membrilor   Adunării,   cazuri   în   care   membrii 

Comisiei trebuiau să renunţe colectiv la funcţiile lor
9
. 

b) Consiliul era format din câte un reprezentant al statelor 

membre, delegaţi de guverne dintre membrii lor. În fruntea 

Consiliului se afla un Preşedinte, funcţia fiind exercitată prin 

rotaţie, pentru un mandat de şase luni, în ordinea alfabetică a 

statelor membre. 

Cu excepţia cazurilor în care Tratatul dispunea într-un alt 

mod, respectiv cu o majoritate calificată sau cu unanimitate, 
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hotărârile Consiliului erau luate cu votul majorităţii membrilor. 

c) Spre deosebire de Tratatul CEE, unde factorul 

decizional era  axat pe instituţia Consiliului, Tratatul CEEA 

schimbă balanţa decizională în favoarea Comisiei, care pe lângă 

faptul că veghea la aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Tratat 

sau în actele adoptate de instituţiile comunitare în aplicarea  lui  

şi  formula  recomandări  şi  avize,  dispunea  de atribuţii proprii 

de decizie şi participa la adoptarea actelor de către Consiliu şi 

de Adunare. 

Comisia era alcătuită din cinci membri, de cetăţenie diferită, 

dar care nu puteau să fie decât cetăţeni ai statelor membre, numiţi 

de comun acord de guvernele acestora pentru un mandat de patru 

ani, în funcţie de competenţa lor, raportat la obiectul special al 

Tratatului. Pentru că membrii Comisiei îşi exercitau funcţia   în   

deplină   independenţă,   în   interesul   general   al Comunităţii,

 ei trebuiau să ofere toate garanţiile de 

independenţă şi să acţioneze în aşa fel, încât să nu solicite şi să nu 

accepte instrucţiuni din partea vreunui guvern sau organism. 

Instituţia   era   condusă   de   un   preşedintele   şi   cei   doi 

vicepreşedinţi,   desemnaţi   din   rândul   membrilor  pentru  o 

perioadă de doi ani, iar hotărârile erau adoptate cu majoritatea 

voturilor
10

. 

d) în activitatea sa Comisia era ajutată de un Comitet 

Ştiinţific şi Tehnic,organism cu caracter consultativ, alcătuit din 

20 de membri, numiţi pentru o perioadă de timp de cinci ani de 

către Consiliu, care era consultat obligatoriu în cazurile 

prevăzute în Tratat sau ori de câte ori se considera necesar
11

. 

                                                                                                           
9
 Art. 107-114 din Tratatul CEEA 

10
 Art. 124-133 din Tratatul CEEA 

11
 Art. 134 din Tratatul CEEA 
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Membrii Comitetului sunt numiţi cu titlu personal pentru o 

perioadă de cinci ani. Funcţiile lor pot fi reînnoite. Aceştia nu 

pot fi ţinuţi de niciun mandat imperativ. 

e) Ca şi în cazul Tratatului CEE, asigurarea respectării 

dreptului în interpretarea şi aplicarea Tratatului CEEA cădea în 

sarcina Curţii de Justiţie, instanţă formată din şapte judecători 

şi doi avocaţi generali. 

Judecătorii şi avocaţii generali erau numiţi pentru un mandat 

de şase ani, din trei în trei ani având loc o reînnoire parţială a 

lor. 

Curtea putea să judece în plen, ori în camere, de trei sau 

cinci judecători, în funcţie de cel care o sesiza sau de natura 

cauzei. 

f) Comitetul Economic şi Social era un organism cu rol 

consultativ, compus din 101 reprezentanţi ai diferitelor 

categorii ale vieţii economice şi sociale, numiţi de Consiliu 

pentru un mandat de patru ani, cu misiunea de a sprijini şi de a 

fi consultat în mod obligatoriu de Consiliu sau de Comisie, în 

cazurile prevăzute în Tratat, sau ori de câte ori se considera 

oportună o astfel de consultare. Comitetul era condus de un 

preşedintele şi de un birou, aleşi pentru un termen de doi ani, în 

activitatea curentă Comitetul lucra în secţiuni specializate sau 

în subcomitete
.
 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Înființarea Uniunii Europene 

2 Structura Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului 

3 Înființarea Comunității Economice Europene și Comunității 

Europene a Energiei Atomice 
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TEMA 2. DEZVOLTAREA ISTORICĂ A 

COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

Pentru că belgianul Paul-Henri Spaak a condus negocierile 

pentru elaborarea tratatelor de la Roma, castelul Val-Duchese a 

fost ales ca loc în care s-au purtat discuţiile. Din acest motiv, 

Belgia a devenit, „provizoriu", centrul de lucru al 

Comunităţilor Europene, în concurenţă permanentă şi 

împărţindu-şi constant această poziţie cu Luxemburgul şi 

Strassbourgul. Incapacitatea conducerilor statelor Comunităţilor 

Europene de  a fi pune de  acord asupra unui singur loc, în 

care să îşi aibă sediul organele comunităţilor, a 

avut ca urmare faptul că oraşele Bruxelles, Luxemburg şi 

Strassbourg adăpostesc, în prezent, cele mai importante 

instituţii ale Comunităţii Europene
12

. 

a.  De  la  Tratatul  de  Fuziune  la  Compromisul  de  la 

Luxemburg 

Comunitatea Economică Europeană şi CEEA au avut, 

iniţial, câte o Comisie şi un Consiliu de Miniştri. Parlamentul şi 

Curtea au fuzionat prin Convenţia de fuziune din 25 martie 

1957, devenind comune pentru cele trei comunităţi. A urmat 

apoi Tratatul de fuziune din 8 aprilie 1965, prin care s-a produs 

contopirea instituţiilor CECO, CEEA şi CEE. Toate cele trei 

organizaţii au dobândit astfel o singură Comisie, acelaşi 

Consiliu, acelaşi Parlament şi o Curte de Justiţie unică. Tratatul 

a intrat în vigoare la 1 iulie 1967. 

Conform Tratatului CEE, Consiliul de Miniştri trebuia să 

                                                 
12

 A se vedea Protocolul nr. 8 cu privire la stabilirea sediilor instituţiilor comunitare şi a unor 

agenţii comunitare, precum şi a sediului Europol, din 2 octombrie 1997, J. Of. C 340 din 10 nov. 

1997 
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adopte, începând cu 1966, decizii cu majoritate calificată în 

domenii, precum agricultura sau politica comercială comună. 

Înainte ca această reglementare să intre în vigoare, Franţa a 

declanşat, la mijlocul lui 1965, o criză gravă în cadrul 

Comunităţilor. Franţa s-a retras pentru o jumătate de an de la 

lucrările Consiliului de Miniştri, blocând astfel activitatea 

acestei instituţii (aşa-zisa „politică a scaunului liber"), invocând 

ca pretext nerespectarea convenţiilor privind politica agrară 

comună şi a convenţiilor privind viitoarele competenţe în 

materie de buget ale Parlamentului European. Ulterior, s-a 

constatat,  însă  că  era  vorba  de  o  respingere  categorică  a 

principiului majorităţii în Consiliu. În deciziile (compromisul) 

de la Luxemburg ale miniştrilor de externe ai CEE, din 29 

ianuarie 1966, conflictul a fost aplanat printr-o formulă reuşită 

de compromis. Acordul prevedea ca, atunci când hotărârile 

Consiliului de Miniştri vizează interese vitale ale unui stat 

membru, acestea nu pot fi luate dacă există un vot negativ al 

acestui stat. 

După reuniunea la vârf a şefilor de stat şi de guvern de la 

Haga, din 1969, s-au făcut eforturi de uniformizare a politicii 

externe a statelor membre. S-a prevăzut ca procesul de 

integrare economică să includă şi o congruenţă a politicii 

externe. S-a vorbit de o constituţie financiară a Comunităţii, 

care să prevadă venituri proprii, de creare a unei uniuni 

economice şi monetare şi a unei cooperări politice europene 

(CPE), precum şi de noi negocieri de aderare. S-a discutat şi 

despre posibilitatea organizării de alegeri directe pentru 

Parlamentul European. Scopul urmărit prin toate aceste măsuri 

era formarea unei Uniuni Europene, care însă nu era definită în 

mod explicit. 
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Ulterior, s-a recunoscut faptul că progresele din domeniul 

intern presupun şi o coordonare a politicii externe. Pornind de 

la Raportul Davignon din 1970, cooperarea politică europeană 

era concepută ca o conlucrare a statelor membre prin informări 

şi consultări periodice, în scopul armonizării politicii externe. 

Cooperarea politică europeană consta în consultările periodice 

dintre miniştrii afacerilor externe. 

b. Primele extinderi ale Comunităţii. Schimbări 

instituţionale 

Folosindu-se de autoritatea sa în cadrul construcţiei 

europene, generalul de Gaulle a împiedicat, prin vetoul său, în 

ianuarie 1963 şi apoi, din nou, în noiembrie 1967, demersurile 

de integrare a Marii Britanii în CEE. Generalul de Gaulle a 

fost ferm convins că, în contextul implicării Marii Britanii în 

Commonwealth şi a apropierii acesteia de Statele Unite, această 

ţară nu ar fi suficient de „europeană" pentru a se integra în 

structurile comunitare. Pe aceeaşi linie a politicii externe, de 

Gaulle a hotărât, în 1966, şi retragerea militară, dar nu şi 

politică a Franţei din structurile NATO, intuind corect mutarea 

centrului de greutate al puterii în politica externă către SUA. 

Negocierile de aderare cu Marea Britanie, Irlanda şi 

Danemarca au fost reluate abia în 1970 şi au dus, la 1 ianuarie 

1973, la lărgirea comunităţii de la şase la nouă membri. Odată 

cu aderarea Marii Britanii, s-a întărit poziţia celor care, 

asemenea gaulliştilor din Franţa, vedeau viitorul Uniunii 

Europene cel mult ca o formă de cooperare confederativă, 

respingând posibilitatea unei integrări într-o federaţie. Abia 

după retragerea lui de Gaulle din viaţa politică s-a  deschis calea, 

prin intermediul Conferinţei la vârf de la Haga, din 1969, ca 

premierul britanic Edward Heath să reuşească să finalizeze a 
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patra încercare a ţării sale de aderare la Comunitate, împreună 

cu Danemarca şi Irlanda. Irlanda a aprobat aderarea la CEE 

printr-un referendum, cu 83,1% din voturi pentru şi 16,9% 

contra, cu o participare la vot de 70%. 

Reuniunile la vârf au fost transformate, în 1974, într-un 

Consiliu European al Şefilor de stat şi de guvern, care se 

întrunea de cel puţin două ori pe an. începând cu 1975, aceştia 

s-au reunit la intervale regulate şi în domenii ce nu făceau 

obiectul tratatelor constitutive. La început, şefii de guvern s-au 

implicat foarte puţin în procesul de integrare propriu-zisă a 

celor trei Comunităţi, dar, cu timpul, rolul lor în acest domeniu a 

devenit foarte important. în funcţie de puterea lor politică şi de 

legitimarea lor democratică, aceştia îşi pot impune punctele de 

vedere în procesul de integrare. 

Şefii de stat şi de guvern au hotărât, în anul 1976, 

introducerea alegerilor directe pentru Parlamentul European
13

, 

măsură prevăzută şi în Tratatul CEE. Prin aceasta s-a înfăptuit, 

după 18 ani, scopul urmărit prin Tratatul de constituire a CEE: 

acela de a înlocui reprezentarea indirectă pentru Parlamentul 

European cu un scrutin al cetăţenilor Comunităţilor. 

Competenţele preponderent consultative ale Parlamentului 

European nu au fost însă modificate cu această ocazie. 

Comunitatea Europeană nu a găsit puterea politică de trecere 

la o uniune economică şi monetară, în ciuda numeroaselor 

iniţiative în acest sens
14

. Progresele în domeniul monetar au 

fost însă notabile. După etape intermediare, ca formarea 

                                                 
13

 A se vedea Actul privind alegerea reprezentanţilor în Adunare prin vot universal direct, J. 

Of. L 278/1976, p. 5. 
14

 Printre acestea se numără Planul Barre din 1969, Planul Werner din 1970, iniţiativa Jenkins 
din 1977 
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Fondului Monetar European în 1973 şi instituirea cursurilor 

fixe de schimb ale unor membri CEE, preşedintele francez 

Giscard d'Estaing şi cancelarul federal german Helmut Schmidt 

au reuşit, în 1978, să pună bazele  Sistemului  Monetar 

European (SME). Acest sistem fix de cursuri de schimb, la care 

au aderat majoritatea statelor CEE, cu excepţia Marii Britanii, a 

constituit un prim pas în calea formării unei pieţe comune în 

cadrul Comunităţii. ECU (prescurtare a denumirii engleze 

european currency unit - unitatea monetară europeană) a 

constituit un element de bază al sistemului monetar european. 

Unitatea monetară europeană corespundea unui coş de valute în 

care erau cuprinse valutele ţărilor CEE, în proporţii diferite. 

Proporţia fiecărei valute a fost calculată în funcţie de procentul 

cu care fiecare stat membru contribuia la produsul brut al 

Comunităţii şi la comerţul din cadrul Comunităţii. Procentul 

era, aşadar, variabil (Germania avea un procent de 30%, 

Luxemburgul doar de 0,3%). Modificarea puterii valutelor 

ducea, automat, la o modificare a procentelor din ECU. In 

cadrul CEE, ECU a servit la stabilirea ratei de schimb, ca bază 

pentru stabilirea politicii de schimb şi, în mod deosebit, ca 

unitate de calcul pentru diferite sectoare (spre exemplu, pentru 

sectorul agrar şi domeniul bugetar). 

c. A doua etapă de extindere: Extinderea către sud a 

Comunităţilor Europene 

Începutul anilor '80 a marcat aşa-zisa extindere spre sud a 

Comunităţilor, care a inclus Grecia, devenită în 1981 al zecelea 

membru al CE
21

, la capătul unor negocieri de aderare, care au 

durat 5 ani. în ciuda avizului negativ al Comisiei, motivat prin 

raţiuni  economice,  Consiliul  a  votat  în  favoarea  aderării 
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Spaniei şi Portugaliei, care au avut nevoie de 7 ani pentru a 

finaliza negocierile de aderare începute în 1977. Ele au devenit 

în 1986 membre ale Comunităţii Europene, care, la vremea 

aceea, număra 12 membri, astfel că, în primii 30 de ani de 

existenţă a Comunităţilor, numărul membrilor acestora s-a 

dublat. Prin aceasta, Comunităţile Europene au devenit, cu cei 

320 de milioane de locuitori, unele dintre cele mai mari entităţi 

economice din lume. 

Din punct de vedere politic, această extindere spre sud a 

devenit posibilă prin trecerea acestor trei ţări de la dictatură la 

democraţie. Regimul dictatorial al generalului Franco, instituit în 

1947 prin proclamarea acestuia ca şef al statului pe viaţă, a 

împiedicat integrarea Spaniei în structurile europene. Generalul 

Franco s-a retras de la conducerea Spaniei la 22 iulie 1969, iar 

urcarea pe tronul Spaniei a prinţului Juan Carlos de Bourbon a 

deschis ţării noi perspective în politica externă. După moartea lui 

Franco, în noiembrie 1975, prinţul Carlos a luat titlul de rege şi a 

instituit regimul parlamentar. La fel, regimul socialist din 

Portugalia şi regimul militar al lui Georgios Papadopoulos din 

Grecia, care a durat până în 1973, au împiedicat aceste ţări să se 

integreze în structurile europene. 

Extinderea spre sud a pus însă Comunitatea în faţa unor 

probleme serioase, pentru că cei trei noi membri aveau un 

produs intern brut cu mult mai mic decât membrii fondatori. 

Prin intermediul unor reglementări tranzitorii pe o durată de 10 

ani şi printr-o politică regională care viza zona mediteraneană, 

s-a urmărit o echilibrare a nivelului de trai în cadrul 

Comunităţii. 

d. Perioada 1970-1989 de avânt în procesul de integrare 
europeană 
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Din 1 ianuarie 1970 începe politica comună de comerţ 

exterior şi se preconizează ca din 1975 Comunităţile să treacă 

la mijloace de finanţare proprii. Pe planul politicii externe se 

acceptă „Planul Davignon”
15 

ca fundament pentru Cooperarea 

Politică Europeană (1970). Din 1 februarie 1971 intră în 

vigoare  politica  comună  de  pescuit,  respectiv  tratatele  de 

asociere cu teritoriile extraeuropene ale statelor membre şi se 

introduce „Sistemul preferinţelor vamale generale" în comerţul 

cu 91 de state în curs de dezvoltare, neasociate. 

Optimismul acestei perioade este ilustrat şi prin adoptarea 

„Planului Werner”. Pierre Werner era un politician 

luxemburghez, care a propus înfiinţarea treptată până în 1980 a 

Uniunii Economice şi Monetare. Acest lucru ar fi însemnat 

armonizarea treptată a politicilor monetare naţionale, 

îngheţarea cursurilor valutare şi introducerea unei monede 

unice. Din păcate, reuşita acestui plan a fost compromisă prin 

ridicarea convertibilităţii dolarului cu aur
16

. 

Ca reacţie la destabilizarea financiară mondială cauzată de 

prăbuşirea sistemului monetar de la Bretton Woods, 

comunităţile introduc, la 24 aprilie 1972, cursul de schimb 

european, numit şi „Şarpele valutar”, care avea menirea de a 

obliga statele participante ca, prin cooperare între ele şi 

cumpărări intervenţioniste pe pieţele de devize, să menţină 

monedele naţionale la un nivel stabilit de comun acord, de la 

care să nu permită fluctuaţii mai mari de 2,5% în minus sau în 

plus. 

                                                 
15

 Etienne Davignon (1932-) este un politician belgian, care în perioada 1977-1985 a fost 

comisar în probleme de industrie 
16

 La data de 15 august 1971, preşedintele american Richard Nixon a anunţat că SUA nu mai 

asigură convertibilitatea în aur a dolarului, declanşând o criză financiară mondială 
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1 ianuarie 1973 a adus primul val de extindere a CE prin 

aderarea Angliei
2417

, Danemarcei şi a Irlandei. La o prezenţă 

la urne de 46,5%, populaţia Norvegiei a votat împotriva 

aderării cu o majoritate de 53,5%. 

La 11 octombrie 1974, Adunarea Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (ONU) acordă prin consens statutul de 

observator celor trei Comunităţi Europene. 

La 10 decembrie 1974, la întâlnirea de vârf a şefilor de stat 

şi de guverne din Paris, la propunerea preşedintelui francez 

Valery Giscard d'Estaing, s-a decis ca din anul 1975 aceste 

întâlniri să poartă denumirea de Consiliu European şi în viitor 

să se întrunească de cel puţin trei ori pe an. Consiliul European 

a devenit astfel un for suprem care trasează direcţiile de 

acţionare şi de dezvoltare a Comunităţilor, fără a avea calitatea 

de organ comunitar (prima întâlnire oficială a avut loc la 

Dublin la 11 martie 1975). 

La 28 februarie 1975 a fost semnată Convenţia Lome între 

CEE şi 46 de state din zona Africa-Caraibe-Pacific (ACP) care 

a abrogat Tratatele Arusha şi Yaounde. 

În martie 1975 se înfiinţează Comitetul pentru politica 

regională şi Fondul Regional European (asigurarea coeziunii = 

dezvoltare uniformă) şi este semnată Convenţia de la Bruxelles 

privind înfiinţarea Curţii de Conturi Europene. 

În 1976 CEE a semnat Tratatul de cooperare cu ţările 

                                                 
17

 Aderarea Angliei a fost până în prezent cea mai ieşită din comun. După ce Winston Churchill 

nu a vrut să transforme „leul britanic" într-o „provincie europeană" şi britanicii au răspuns cu 
nu la invitaţia-ultimatum (24 de ore) a celor 6 de a participa la CECO, în anii '60 Anglia a 
solicitat aderarea la CEE. De această dată însă, la 14 ianuarie 1963, preşedintele de Gaulle a 

respins prin exercitarea dreptului de veto aderarea Angliei, pe motiv că nu este suficient de 

pregătită. Marea Britanie s-a dovedit a fi un stat membru imprevizibil, deoarece în  anul următor 

aderării, după ce laburiştii au câştigat alegerile, noul prim-ministru Harold Wilson a organizat 
un nou referendum privind aderarea, însă populaţia, cu 67,2% voturi pro-aderare, i-a acordat un 

vot de blam usturător 
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Maghreb (Algeria, Maroc, Tunisia), iar în 1977 cu ţările 

Maschrik (Egipt, Iordania şi Siria). 

Începând din anul 1978, potrivit unei rezoluţii adoptate de 

Parlamentul European, ca denumire colectivă pentru cele trei 

Comunităţi Europene, se poate folosi denumirea de 

„Comunitatea Europeană". Tot în 1978 a avut loc prima 

întâlnire la nivel de experţi între CEE şi CAER (28 iulie). în 

1979 a fost semnat Tratatul Lome II, care în 1984 a fost urmat 

de cel de al III-lea Tratat Lome, de această dată cu participarea a 

66 de state ACP. În 1989, cu 68 de state, a fost semnat un al 

IV-lea astfel de tratat. 

Între 7 şi 10 iunie 1979 au avut loc primele alegeri generale 

şi directe pentru desemnarea membrilor Parlamentului 

European, cu o participare de cca 61% din partea electoratului 

european. Până la această dată, membrii Parlamentului 

comunitar erau desemnaţi din rândul parlamentarilor naţionali. 

Din 1981 Grecia a devenit a zecea ţară membră a 

Comunităţilor
18

. 

Anul 1985 a adus primul şi ultimul caz de până acum când 

un teritoriu european a părăsit Comunitatea, deoarece 

Groenlanda, ca teritoriu danez care se bucură de autonomie, pe 

baza referendumului din 23 februarie 1982, a decis ieşirea din 

Comunităţi. Din 1 februarie 1985 are statutul teritoriilor 

externe neeuropene, fiindu-i aplicabile regulile dreptului 

comunitar, cu excepţia celor referitoare la reglementarea 

cotelor de pescuit. 

Ţările Benelux, Germania şi Franţa semnează în 1985 prima 
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 Piedicile erau de trei feluri: fizice (controalele vamale şi de frontieră la graniţele interne), tehnice 

(restricţii echivalente taxelor vamale, procedurile de licitaţie publică a statelor, condiţiile de 
îndeplinit pentru exercitarea unor profesii, furnizarea unor servicii) şi fiscale (cele legate de TVA şi 

impozite). 
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variantă a „Tratatului de la Schengen", prin care se prevede 

desfiinţarea treptată a controalelor la graniţele interne comune 

până în anul 1990 pentru circulaţia persoanelor. 

Tot în 1985 au fost semnate Tratatele de aderare ia CE ale 

Spaniei şi Portugaliei, care au intrat în vigoare din 1 ianuarie 

1986. 

Începutul anilor '80 a fost marcat de diferite încercări pentru 

promovarea unei reforme şi extinderea cooperării asupra 

domeniului  politic,  dintre  care  cele  mai  semnificative  sunt 

următoarele: „Iniţiativa Genscher-Colombo”
19 

(1981); 

„Declaraţia festivă privind Uniunea Europeană", adoptată de 

Consiliul European (1983); Proiectul privind înfiinţarea unei 

Uniuni Europene, elaborat de o comisie de experţi sub 

conducerea lui Altiero Spinelli, care a fost adoptat de 

Parlamentul European (1984). 

Anul 1985 a adus în poziţii de conducere în Europa două 

personalităţi politice, care au marcat următorul deceniu, unul în 

Vest, altul în Est: Jacques Delors şi Mihail Gorbaciov. 

Jacques Delors, în calitate de preşedinte al Comisiei, a 

elaborat în acelaşi an „Cartea Albă a pieţii interne" în care a 

identificat problemele şi deficienţele care împiedicau realizarea 

pieţei comune şi a făcut 300 de propuneri concrete de directive. 

În mod simultan au fost date publicităţii „Raportul Dooge” 

despre reforma instituţională şi „Raportul Adonino” care a 

elaborat concepţia Europei Cetăţenilor. Pe baza acestor 

documente, în 1985 au început lucrările conferinţei 

interguvernamentale de revizuire a tratatelor comunitare. 

Anii 1986 şi 1987 pot fi numiţi anii primei reforme a 
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 Ministrul de externe german Hans Dietrich Genscher şi primul-ministru italian Emilio Colombo 

au depus un plan pentru intensificarea cooperării politice şi despre crearea Uniunii Europene 
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dreptului comunitar originar, deoarece, la 17 februarie 1986, a 

fost semnat „Actul Unic European" (AUE), care a intrat în 

vigoare din 1 iulie 1987. Prin AUE, prevederile tratatelor 

comunitare au fost extinse asupra unor noi domenii de 

activitate, cum ar fi cercetarea, protecţia mediului înconjurător, 

politica socială sau dezvoltarea tehnologică, şi s-a preconizat 

crearea unei „pieţe interne" până la sfârşitul anului 1992. 

Totodată, drepturile Parlamentului European au fost extinse în 

procedura legislativă-decizională, iar în cadrul Consiliului s-a 

introdus din nou principiul votului majoritar. Prin AUE, 

cooperarea politică europeană dobândeşte un suport juridic, iar 

Consiliul European este ancorat formal în dreptul primar, după 

ce, de facto, a funcţionat din anii 70. 

La 26 mai 1986, steagul care din 1955 aparţinea Consiliului 

Europei, reprezentând douăsprezece stele aurii aflate sub formă 

de cerc pe un drapel de culoare albastru închis, a devenit 

drapelul oficial al Comunităţilor
20

. Portdrapelurile pentru 

steagurile statelor membre, care au aderat la UE în 2004, într- 

un gest simbolic, provin de la şantierul naval din Gdansk, de 

unde a pornit celebra mişcare „Solidaritatea”. 

În  1987  a  fost  lansat  programul  „Erasmus"  pentru 

mobilitatea studenţilor. 
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 Simbolurile CE şi UE de-a lungul timpului s-au înmulţit, în prezent UE având, pe lângă 

ziua oficială (9 mai), un imn oficial (Simfonia a IX-a sau „Oda bucuriei" de Ludwig van 
Beethoven), moneda „euro" (€) şi chiar şi un slogan european oficial („Unitate în diversitate"). 
La 13 iunie 1985, Consiliul Miniştrilor de cultură a decis ca în fiecare an câte un oraş european 

să fie declarat „capitală culturală europeană", primul oraş care a primit acest titlu fiind Atena. 
Potrivit celei de a 52-a Declaraţii la Tratatul de la Lisabona referitoare la simbolurile Uniunii 

Europene, Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, Luxem- burg, 
Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România, Slovenia şi Slovacia declară că drapelul reprezentând 

un cerc cu douăsprezece stele aurii pe fond albastru, imnul extras din „Oda Bucuriei" din Simfonia 

a IX-a de Ludwig van Beethoven, deviza „Unită în diversitate", euro ca monedă a Uniunii Europene 
şi Ziua Europei sărbătorită pe data de 9 mai continuă să reprezinte pentru aceste state simbolurile 

apartenenţei comune a cetăţenilor Uniunii Europene şi ale legăturii lor cu aceasta 



41  

De numele lui Jacques Delors se leagă din această perioadă 

Pachetul intitulat „Actul Unic European - o nouă frontieră 

pentru Europa", care era un proiect împărţit în perioadele 1988- 

1992 şi 1993-1999, ce prevedea în mod amănunţit fondurile 

destinate dezvoltării regionale şi structurale, respectiv 

elaborarea „Cartei drepturilor sociale fundamentale a 

lucrătorilor" (Carta Socială). 

În 1989, pentru descongestionarea volumului de activitate 

de la CJE, a fost înfiinţat Tribunalul de Primă Instanţă. 

În aprilie 1987, Mihail Gorbaciov, într-un discurs ţinut la 

Praga, vorbeşte despre „noul rol al Europei în lume" şi lansează 

ideea „casei comune europene". Laureatul premiului Nobel 

pentru pace în 1990 a dat astfel semnalul pentru reforme în 

Europa de Est. în 1988, în faţa AG ONU, a declarat că va 

retrage cei 240.000 de soldaţi sovietici din ţările Europei de 

Est. La 27 iunie 1989, Alois Mock şi Gyula Horn (miniştrii de 

externe din Austria şi Ungaria), într-un gest simbolic, au călcat 

la  graniţa  comună  în  mod  reciproc  prin  „cortina  de  fier”. 

Grupul  statelor  G-7
21   

a  lansat  Programul  PHARE  (Poland, 

Hungary: Assistance for the Reconstruction of their 

Economies), iar la 11 septembrie 1989 Ungaria a deschis 

graniţele cu Austria şi 57.000 de cetăţeni est-germani au ajuns 

prin Austria în Germania. La 9 noiembrie 1989 a căzut „Zidul 

Berlinului", iar în 16 decembrie 1989 a izbucnit Revoluţia 

anticeauşistă din România. 

e. Perioada 1990-2003 de adâncire a integrării europene 
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 G-7 este format din statele cele mai puternic industrializate: Anglia, Franţa, Germania, Italia, 

SUA, Canada şi Japonia. Din G-7 + 1 actualmente face parte şi Rusia. G-20 grupează cele mai 

importante 19 economii din lume, cum ar fi: Anglia, Argentina, Australia, Brazilia. Canada, 
China, Franţa, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic,  Rusia,  Arabia  Saudită, Africa 

de Sud, Coreea de Sud, Turcia, SUA şi UE 
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şi de pregătire pentru extinderea spre Est 

La 1 ianuarie 1990 a fost înfiinţată Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu sediul la Londra (40 

de state), care şi-a început operaţiunile la 15 aprilie 1991. 

La 1 iulie 1990 începe prima fază a Uniunii Economice şi 

Monetare (1990-1994). 

La 10 martie 1990 are loc o extindere de tip sui generis a 

CE, prin reunificarea Germaniei şi, implicit, absorbirea RDG în 

spaţiul comunitar. 

În 1990 statele membre au ajuns la concluzia că, odată cu 

dispariţia „Europei bipolare", este timpul ca „uriaşul economic 

să nu mai fie un pitic politic" şi cooperarea să fie extinsă şi la 

nivel politic şi au început pregătirile pentru elaborarea unui 

tratat privind înfiinţarea Uniunii Europene. S-a discutat despre 

adâncirea integrării şi despre uniunea politică, despre sisteme 

decizionale cu vot majoritar şi subsidiaritate (memorandumul 

belgian), politică externă şi de securitate comună (iniţiativa 

Kohl-Mitterand), despre întărirea competenţelor legislative ale 

Parlamentului pentru înlăturarea „deficitului democratic", 

despre introducerea unei cetăţenii unionale şi înfiinţarea unui 

sistem eficient pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere 

(care a crescut semnificativ odată cu apariţia „turiştilor" din 

Europa de Est). Pentru punerea în practică a năzuinţelor de mai 

sus, Consiliul European a decis la Roma (14-15 decembrie 

1990) înfiinţarea a două conferinţe interguvernamentale care să 

lucreze paralel, una pentru problemele UEM şi cealaltă pentru 

Uniunea Politică. 

O altă provocare în faţa CE era voinţa de  aderare 

manifestată de statele Europei Centrale şi de Est, motiv pentru 

care, la 27 august 1990, Comisia a stabilit liniile directoare şi 
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scopurile Tratatelor de asociere care urmau să fie încheiate cu 

aceste state ca o primă treaptă spre aderare. 

În noiembrie 1991, C.E. a aderat la Organizaţia Naţiunilor 

Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi a devenit 

prima organizaţie internaţională membră cu drepturi depline 

într-o instituţie specializată a ONU.Tot în 1991 au fost 

desfiinţate CAER (5 ianuarie 1991) şi Pactul de la Varşovia 

(25 februarie 1991). 

Consiliul Ministerial votează în 1992 Codul vamal comunitar. 

La 7 februarie 1992, la Maastricht, a avut loc semnarea 

Tratatului privind înfiinţarea Uniunii Europene, iar la 2 mai 

1992, la Porto, semnarea Acordului privind crearea unui Spaţiu 

Economic European între CEE şi AELS. Ratificarea Tratatului 

privind UE a fost însă împiedicată de rezultatul negativ al 

referendumului organizat în Danemarca. în decembrie 1992 

însă, la Consiliul European de la Edinburgh, se acceptă ca 

Danemarca să aibă un statut special, care constă în 

neparticiparea la moneda unică, la acordarea cetăţeniei 

unionale şi la politica de apărare comună. Anglia a formulat o 

rezervă „opt-aut” încă în cursul elaborării tratatului şi a 

împiedicat includerea Cartei Sociale în tratat. 

La 21 decembrie 1992, Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia 

semnează la Cracovia tratatul de înfiinţare a Asociaţiei Central 

Europene de Liber Schimb (CEFTA). 

Din 1 ianuarie 1993 ia naştere Piaţa internă a comunităţilor, 

ceea ce înseamnă circulaţia liberă şi deplină a mărfurilor, 

persoanelor, capitalurilor şi a serviciilor. Datorită  crizei 

valutare din 1992-1993, banda de fluctuaţie a monedelor a fost 

extinsă în august 1993 la +/-15% până la depăşirea crizei. 

Consiliul European, cu ocazia întâlnirii de vârf de la 
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Copenhaga (21-22 iunie 1993), declară că statele est-europene 

vor fi admise în UE îndată ce vor îndeplini condiţiile 

economice şi politice fixate prin tratatele de asociere. 

Începând din data de 1 noiembrie 1993, după încheierea 

tuturor procedeelor de ratificare, a intrat în vigoare „Tratatul 

privind Uniunea Europeană" semnat la Maastricht. De la 

această dată, Consiliul Ministerial îşi schimbă denumirea în 

Consiliu al UE, iar Comisia devine Comisia Europeană. 

Uniunea Europeană a început să funcţioneze ca un cadru 

comun şi unic pentru integrarea de tip supranaţional care avea 

loc în cele trei Comunităţi (pilonul I), respectiv pentru formele 

de cooperare interguvernamentale denumite „Cooperare în 

domeniul  afacerilor  interne  şi  ale  justiţiei"  (pilonul  II)  şi 

„Politica externă şi de securitate comună" (pilonul III). 

Din 1 ianuarie 1994 a intrat în vigoare Spaţiul Economic 

European, care se aplică pe teritoriile statelor comunitare şi ale 

celor membre AELS într-un spaţiu de liber schimb, cu 380 de 

milioane de consumatori (convenţia nu a fost ratificată de 

Elveţia, astfel că din AELS participă doar Norvegia, Islanda şi 

Liechtenstein). 

Din 1994 şi-a început activitatea Institutul Monetar 

European la Frankfurt am Main (transformat în prezent în 

Banca Centrală Europeană, ca bancă de emisie pentru moneda 

„euro") şi a pornit a doua etapă a UEM (1994-1998). 

Fernand Herman, în fruntea unei comisii desemnate de 

Parlamentul European, elaborează proiectul „Constituţiei UE", 

pe care îl trimite la toate parlamentele naţionale (1994). 

1 ianuarie 1995 este data aderării Austriei, Finlandei şi 

Suediei la UE. Norvegia şi Elveţia, care de asemenea au cerut 

aderarea, eşuează din nou din cauza referendumurilor negative. 
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În urma acestui val de aderare, UE, cu 7% din populaţia 

globului (368 milioane de cetăţeni), producea 23% din GDP-ul 

mondial şi avea o cotă de participare de 19% la comerţul 

mondial. Totodată, după SUA, Japonia şi Canada, în UE era cel 

mai ridicat nivel de trai. Anul 1995 este anul intrării în vigoare 

a Tratatului de la Schengen. 

În 1995 statele membre semnează Convenţia Europol de 

cooperare poliţienească, ce va intra în vigoare în 1998. 

La 2 octombrie 1997, după un an de negocieri, are loc 

semnarea Tratatului de la Amsterdam. Noutăţile principale 

aduse de acest tratat sunt: renumerotarea articolelor tratatelor 

de bază, instituirea funcţiei de înalt Reprezentant pentru 

politica externă în persoana secretarului Consiliului UE, 

introducerea „abţinerii constructive” şi a cooperării 

intensificate, includerea Cartei Sociale în textul Tratatului 

CEE. 

La 1 iulie 1998 a fost creată Banca Centrală Europeană, cu 

sediul la Frankfurt am Main. 

În primăvara lui 1998, după ce toate statele asociate în 

perioada 1994-1996 au depus cereri de aderare, au început 

negocierile cu 6 state: Cehia, Cipru, Estonia, Polonia, Slovenia 

şi Ungaria. 

1 ianuarie 1999 a adus introducerea monedei unice „euro" în 

decontările scriptice în 11 state europene care au îndeplinit 

criteriile de convergenţă, eveniment ce a marcat începutul celei 

de a III-a faze pentru UEM (1999-2002). La sfârşitul fazei a II- 

a (31 decembrie 1998), cursurile de schimb valutar între 

monedele celor 11 state au fost îngheţate, acestea reprezentând 

în continuare doar forma fizică de apariţie a „euro”. Grecia s-a 

alăturat zonei euro doar la 1 ianuarie 2001. 



46  

Începând din 1 mai 1999 a intrat în vigoare Tratatul de la 

Amsterdam. Din 4 iunie 1999 Javier Solana de Madariaga 

devine primul Reprezentant înalt pentru politica externă şi de 

securitate comună. 

 Tot în 1999, Comunităţile s-au confruntat cu o criză internă 

la nivelul Comisiei, în martie 1999, Comisia condusă de 

luxemburghezul Jacques Santer a demisionat, după ce, în 

prealabil, o comisie de anchetă instituită de Parlament a stabilit 

că unii comisari au practicat nepotismul şi au delapidat din 

fondurile europene. 

În data de 15 ianuarie 2000 au început negocierile de 

aderare cu Letonia, Lituania, Slovacia, Malta, Bulgaria şi 

România. 

La 7 decembrie 2000, la Nisa, a avut loc proclamarea unei 

Carte a drepturilor fundamentale a UE care, pe lângă drepturile 

fundamentale clasice prevăzute de Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului sau de Convenţia europeană a drepturilor 

omului, prevedea şi drepturi de nouă generaţie, cum ar fi 

dreptul la protecţia secretului datelor personale, drepturi 

bioetice, sau dreptul la o administraţie funcţională. Acest 

catalog, deşi enunţat, nu a fost aplicabil şi soarta lui urma să fie 

dezbătută în aşa-numitul „proces post-Nisa”, care urma să se 

încheie în anul 2004. Ulterior, această Cartă a fost preluată în 

Proiectul Constituţiei UE, în partea a II-a. 

În data de 11 decembrie 2000, Conferinţa 

interguvernamentală reunită la Nisa, în Franţa, a elaborat textul 

unui nou tratat de modificare a dreptului originar comunitar. 

Misiunea acestei reuniuni a fost, de fapt, soluţionarea 

problemelor legate de reforma instituţională şi de extinderea 

UE spre Est, nesoluţionate prin Tratatul de la Amsterdam. 
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Tratatul de la Nisa a fost semnat la 6 februarie 2001. Chiar 

dacă nu aduce modificări spectaculoase, este primul tratat care 

se referă deja la 27 de state membre, ţinând cont de cererile de 

aderare ale statelor din Europa de Est. La 11 decembrie 2001, 

Comisia a adoptat Cartea Verde a creării unei procuraturi 

europene, în vederea protejării intereselor financiare ale 

Comunităţilor prin instrumentele dreptului penal. 

În perioada 4-15 decembrie 2001, Consiliul European de la 

Laeken (Belgia) decide convocarea unei Convenţii privind 

viitorul UE, prezidată de Valery Giscard d'Estaing (împărţirea 

statelor membre în: mici - maximum 5 milioane locuitori; 

mijlocii - maximum 19 milioane; mari - peste 19 milioane). 

La 1 ianuarie 2002 are loc punerea în circulaţie a monedei 

euro în 12 state membre, cu excepţia Angliei, Danemarcei şi 

Suediei. La 28 februarie 2002, moneda unică a devenit singurul 

mijloc de plată şi în ministatele europene, dată la care s-a 

încheiat a III-a şi ultima etapă a UEM. 

La 1 martie 2002, Conventul sau Convenţia pentru viitorul 

Europei îşi deschide lucrările
22

. 

În decembrie 2002, la Consiliul European de la Copenhaga, 

10 state est-europene au fost invitate să adere la UE. în cadrul 

Declaraţiei „One Europe" România şi Bulgaria au primit 

asigurări că nu trebuie să reia negocierile ci noile state membre, 

un „roadmap" de aderare şi promisiuni de ajutoare de peste 1 

miliard euro ajutor/an. 

La 15 ianuarie 2003, Franţa şi Germania au lansat ideea 
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 Conventul era compus din reprezentanţii guvernamentali şi parlamentari ai statele membre şi ai 

celor 13 state candidate. Au colaborat cu statut de observator reprezentant Comitetului Economic şi 

Social, Comitetului Regiunilor şi Ombudsmanul european. Cor ventul trebuia să găsească într-un an 

răspuns la întrebările privind viitorul Europei. La cor ducere preşedintele Valery Giscard d'Estaing 
a fost ajutat de vicepreşedinţii Giuliano Amat şi Jean-Luc Dehaene, amândoi foşti prim-miniştri în 

Italia şi Belgia 
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preşedinţiei duble a UE. 

La 1 februarie 2003 a intrat în vigoare Tratatul de la Nisa. 

La 16 aprilie 2003 a fost semnat tratatul de aderare cu 10 

state din Europa de Est. 

La 20 iunie 2003, cu ocazia întâlnirii de vârf de la 

Thessalonic, statele membre au primit proiectul Constituţiei 

Europene, care a fost elaborat de Convent în perioada februarie 

2002 - iunie 2003. La 5 octombrie 2003, la Roma, s-a întrunit 

conferinţa     interguvernamentală
23 

în     vederea     adoptării 

Constituţiei Europene. Conform planului iniţial, proiectul 

constituţional trebuia aprobat până în martie 2004, Constituţia 

urma să fie semnată la 9 mai 2004. Intrarea în vigoare era 

preconizată pentru 2005. 

f. Perioada  2004-2009  de  extindere  a  integrării  spre 

Europa de Est 

În  aprilie  2004  a  fost  semnată  Carta  Europeană  pentru 

Securitatea Circulaţiei Rutiere. 

La 1 mai 2004 a intrat în vigoare tratatul de aderare cu 

primele 10 state din Europa Centrală şi de Est, şi anume: 

Slovacia, Slovenia, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, 

Polonia, Cehia şi Cipru
24

. Cel mai mare val de aderare a adus o 
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 Conferinţa interguvernamentală este de fapt o consfătuire a guvernelor statelor membre, 

care se reuneşte doar când trebuie rezolvate probleme de cotitură privind funcţionarea UE. 
Această conferinţă nu se derulează în cadrul organelor comunitare, ci este o conferinţă 
diplomatică la care fiecare stat participă ca putere suverană. Astfel, toate hotărârile trebuie 
luate pe bază de consens, în unanimitate şi ulterior necesită ratificare potrivit dreptului intern al 
statelor. 
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 31Conferinţa interguvernamentală este de fapt o consfătuire a guvernelor statelor 
membre, care se reuneşte doar când trebuie rezolvate probleme de cotitură privind 
funcţionarea UE. 

Această conferinţă nu se derulează în cadrul organelor comunitare, ci este o conferinţă 

diplomatică la care fiecare stat participă ca putere suverană. Astfel, toate hotărârile trebuie 
luate pe bază de consens, în unanimitate şi ulterior necesită ratificare potrivit dreptului intern al 

statelor 
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creştere  a  populaţiei  UE  cu  100  de  milioane  de  oameni. 

Macedonia a depus cerere de aderare la CE, iar Egiptul a semnat 

un acord de asociere cu CE. 

În perioada 10-13 iunie 2004 au avut loc alegerile pentru 

Parlamentul European în cele 25 de state membre. La 18 

octombrie 2004, deputaţii au acordat un vot pozitiv Comisiei 

conduse de Jose Manuel Durao Barroso, după ce acesta, pentru 

a nu risca un vot negativ, iniţial a retras prima sa propunere 

privind colectivul de comisari. 

La 29 octombrie 2004, şefii de stat şi de guvern şi miniştrii 

de externe, au semnat Tratatul privind Constituţia Uniunii 

Europene. 

În februarie 2005 CE a semnat un acord de asociere cu 

Croaţia. 

Anul 2005 poate fi numit „anul crizei constituţionale”, 

deoarece, după ce la 20 februarie Spania a ratificat prima 

Constituţia UE, la 29 mai şi 1 iunie, populaţia din Franţa şi 

Olanda, întrebată în cadrul unui referendum, a votat împotriva 

ratificării. Procesul de ratificare a fost relansat la 10 iulie, când 

Luxemburg a votat pentru ratificarea Constituţiei UE. 

Anul 2005 va rămâne în istorie un an important pentru 

România, întrucât, la 13 aprilie, Parlamentul European a 

aprobat cererile de aderare a României şi Bulgariei la CE şi 

UE, data preconizată a aderării fiind 1 ianuarie 2007. 

La 16 februarie 2006, Parlamentul European a adoptat 

directiva „Bolken-stein" privind crearea pieţei unice a 

serviciilor. 

Rusia şi UE au semnat la 10 martie 2006 un document 

comun privind întărirea activităţii comune de cercetare în 

spaţiul cosmic. 
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Slovenia a aderat din 1 ianuarie 2007 la zona euro, devenind a 

13-a ţară din UE unde este în circulaţie această monedă. 

Anul 2007 a adus aderarea României şi Bulgariei la UE. 

Astfel, numărul statelor membre a crescut la 27, numărul 

limbilor oficiale la 23, iar numărul populaţiei la 492,8 

milioane. 

La 25 martie a fost adoptată la Berlin „Declaraţia privind 50 

de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma”. 

În aprilie, SUA şi UE au semnat „Acordul cer deschis” 

privind circulaţia aeriană transatlantică (în vigoare din 2008). 

La 13 decembrie 2007, la mănăstirea Sfântul Jerom din 

Lisabona, şefii de stat şi de guverne au semnat Tratatul de la 

Lisabona. Anterior, în 12 decembrie, Hans-Gert Pottering, Jose 

Manuel Barroso şi Jose Socrates (primul-ministru din 

Portugalia) au semnat la Strasbourg Carta UE a drepturilor 

fundamentale. 

Din 21 decembrie 2007, Cehia, Estonia, Polonia, Letonia, 

Lituania, Ungaria, Malta, Slovacia şi Slovenia au devenit state 

membre ale Spaţiului Schengen. 

La 1 ianuarie 2008, Cipru şi Malta aderă la zona euro (15 

state). 

La 16 februarie 2008, Consiliul Uniunii Europene creează 

misiunea UE pentru un stat de drept în Kosovo - „EULEX 

Kosovo”. 

La 1 septembrie 2008, liderii UE s-au reunit în cadrul unui 

summit pentru a analiza consecinţele conflictului din Georgia 

şi pentru a condamna „reacţia disproporţionată" a Rusiei. 

Elveţia a aderat din decembrie 2008 la Spaţiul Schengen. 

În 2009 Slovacia (16) a aderat la zona euro, iar Islanda şi 

Serbia au depus cereri de aderare la UE. 
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Liderii G-20 decid, în cadrul summit-ului de la Londra, să 

suplimenteze cu  832  de miliarde de euro  resursele  de 

care dispun FMI şi alte instituţii şi să înăsprească normele 

care reglementează pieţele financiare, în vederea ieşirii 

din criza financiară ce afectează SUA şi UE. 

Între 4-7 iunie 2009, cu o participare de 43,2% din partea 

electoratului, au avut loc alegerile pentru desemnarea 

membrilor PE. 

La reuniunea din noiembrie 2009 a Consiliului European, 

Herman Van Rompuy este desemnat primul preşedinte 

permanent al Consiliului UE, iar comisarul britanic pentru 

comerţ, Catherine Ashton, devine înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. 

g. Perioada 2010- de căutare a unei noi identităţi într-o 

lume globalizată 

În 2010, Consiliul European a adoptat o strategie pe zece ani 

pentru o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii, intitulată .Europa 2020”. 

După ce anul 2008 a fost „Anul dialogului intercultural”, în 

septembrie 2010 UE şi-a exprimat sprijinul faţă de populaţia de 

etnie rromă, condamnând restricţiile asupra liberei circulaţii a 

cetăţenilor europeni. 

În decembrie 2010 este utilizată prima dată procedura 

cooperării consolidate (aplicarea unor norme unionale iniţial 

doar în anumite ţări): Consiliul European îşi exprimă acordul 

cu privire la dreptul cuplurilor internaţionale care locuiesc în 

UE de a alege ţara a cărei legislaţie s-ar aplica în eventualitatea 

unui divorţ. 

Din 1 ianuarie 2011 Estonia devine al 17-lea stat membru al 

zonei euro. 

Tot din 2011, trei noi autorităţi europene de supraveghere 
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financiară îşi încep activitatea: Autoritatea bancară europeană, 

Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe. 

În februarie 2011, Consiliul European îşi declară sprijinul 

deschis pentru o tranziţie paşnică spre democraţie în ţările 

vecine ale UE din regiunea mediteraneană. 

La 25 martie 2011, Consiliul European adoptă „Pactul Euro 

Plus”, un pachet de măsuri creat pentru a sprijini coordonarea 

politicii economice în Uniunea Economică şi Monetară. 

Modificarea art. 136 TFUE a necesitat consultarea 

Parlamentului, Comisiei şi a BCE. Pactul ce va institui un 

mecanism permanent de stabilitate pentru zona euro are ca 

termen de ratificare stabilit pentru state data de  1  ianuarie 

2013. 

La data de 2 martie 2012, 25 de state membre ale UE au 

semnat Tratatul privind guvernanta în cadrul Uniunii 

Economice şi Monetare, care stabileşte ca limită a deficitului 

bugetar structural pragul de 0,5%, o limită de 0,3% din PIB 

pentru deficitul bugetar ciclic plus cel structural. Nerespectarea 

prevederilor tratatului de către statele membre poate duce la 

declanşarea automată a unui mecanism de corecţie sub 

supravegherea CJUE. 

 
Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Enumărati și descrieți perioadele istorice de dezvoltare a 

Comunității Europene 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

1. Andreşan-Grigoriu, Beatrice, Procedura hotărârilor 

preliminare, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; 

2. Andreşan-Grigoriu, Beatrice; Ştefan, Tudorel, Tratatele 
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Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; 

3. Voicu,  Marin,  Introducere  în  drept  european,  Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2007; 
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TEMA 3. MODIFICĂRILE TRATATELOR 
CONSTITUTIVE 

 
1. Actul Unic European (1986) 

Actul Unic European (AUE) a dat noi impulsuri procesului 

de integrare europeană. Acesta îşi are originile în proiectul 

germano-italian al unui „Act European" din 4 noiembrie 1981 

(Planul   Genscher-Colombo), care prevedea o colaborare 

strânsă a Comunităţii Economice Europene, a Cooperării 

Politice Europene (CPE) şi a Parlamentului European, în 

vederea formării unei Uniuni Europene. Proiectul a fost, în 

parte, pus în practică prin Declaraţia solemnă a Consiliului 

privind Uniunea Europeană din 19 iulie 1983, de la Stuttgart. 

Textul AUE s-a bazat şi pe proiectul de tratat al 

Parlamentului European din 14 februarie 1984, privind 

formarea Uniunii Europene. În pofida voturilor negative 

exprimate de Danemarca, Grecia şi Marea Britanie, s-a hotărât 

convocarea unei conferinţe a şefilor de stat şi de guvern, iar 

Actul Unic European a fost semnat în 27-28 februarie 1986 de 

cele, pe atunci, 12 state membre. Graţie contestării în justiţie a 

legii irlandeze, prin care s-a adoptat Actul Unic  European, 

intrarea în vigoare a acestuia a fost amânată până în 1 iulie 

1987. 

Actul Unic European este în prezent parte componentă a 

structurii juridice a Comunităţilor Europene. Actul Unic 

European s-a vrut a fi, aşa cum reiese din preambulul său, o 

extindere a construcţiei juridice europene şi o afirmare a 

voinţei de a transforma relaţiile dintre statele membre într-o 

Uniune Europeană. Pilonii acestei Uniuni urmau să fie CEE, 

aşa cum fusese aceasta transformată în urma adoptării Actului 

Unic European şi o Cooperare Politică Europeană (CPE) 
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consfinţită din punct de vedere al dreptului internaţional public, 

ambele sub acoperişul Consiliului Şefilor de stat şi de guvern. 

A doua coloană a consfinţit şi lărgit, din punct de vedere al 

dreptului internaţional public, mecanismele de cooperare ale 

CPE care, în fapt, existau încă din 1970. 

Din  punct  de  vedere  material,  Actul  Unic  European  a 

consolidat  poziţia  Comisiei  şi  a  Parlamentului  şi  a  dus  la 

introducerea de noi domenii de politică comunitară, iar din punct 

de vedere instituţional, a condus la crearea Tribunalului de Primă 

Instanţă (TP1), la extinderea principiului majorităţii şi la 

implicarea Parlamentului European în procesul decizional, la 

împuternicirea Consiliului de a delega Comisia şi, în fine, la 

obligaţia de constituire progresivă a unei Pieţe Interne, până la 31 

decembrie 1992. 

Conceptul de Piaţă Internă a fost introdus prin art. 12 AUE 

(în prezent art. 14 din Tratatul CE). Piaţa Internă cuprinde, 

conform art. 14 alin. 2 din Tratatul de constituire a Comunităţii 

Europene, un spaţiu fără graniţe interne, în care libera circulaţie 

a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor este 

garantată conform acestui Tratat. Proiectul Pieţei Interne a fost 

explicitat într-o Carte Albă elaborată de Comisie, în care s-a 

precizat că obiectivul acesteia este înlăturarea tuturor piedicilor 

materiale, tehnice şi a taxelor vamale, şi s-a prevăzut un plan 

detaliat al măsurilor ce trebuie luate în acest sens. Conform art. 

14 alin. 1 din Tratatul de constituire a Comunităţii Europene, 

Piaţa Internă urma să fie constituită progresiv, până la 31 

decembrie 1992, iar în acest scop a fost reformată şi CEE. 

Fixarea acestui termen, care, ce-i drept, nu a fost unul 

imperativ, a reprezentat asumarea unui ţel politic. Până la 

această dată, statele membre au implementat 70-80% din 

măsurile prevăzute în Cartea Albă. 
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2. Tratatul de la Maastricht (1992) 

Procesul de integrare europeană început prin constituirea 

Comunităţilor Europene a trecut, prin Tratatul de la Maastricht 

din 7 februarie 1992, într-o altă etapă de dezvoltare, fără însă 

ca acesta să aducă o mai transparenţă deplină şi o 

democratizare a procesului decizional
25 

sau o creştere a 

eficienţei şi coerenţei domeniilor politicilor comunitare. Simpla 

declaraţie de constituire a Uniunii Europene nu este însă 

suficientă pentru atingerea acestui scop. Decisive au fost, în 

acest sens, unele modificări substanţiale, precum şi prevederi, 

care au fixat doar obiective generale de urmărit. 

Prin Tratatul de la Maastricht, s-au adus unele modificări 

instituţionale importante construcţiei europene. Acestea au 

vizat, în principal, nou-introdusele politici interguvernamentale: 

Politica externă şi de securitate comună (PESC) şi Colaborarea 

în domeniul justiţiei şi internelor. 

Prin intermediul Tratatului de la Maastricht, au fost atribuite 

noi competenţe Consiliului. Prin acelaşi Tratat, au fost lărgite 

atribuţiile Parlamentului European, prin extinderea 

competenţelor sale legislative, prin introducerea procedurii 

codeciziei (art. 251 din Tratatul CE), modificare în urma căreia 

Parlamentul a devenit un adevărat organ cu atribuţii în 

domeniul legislativ. 

                                                 
25

 Astfel, Curtea Constituţională a Republicii Federale Germania a arătat că structurile 

comunitare sunt, în continuare, legitimate democratic de popoarele statelor membre şi de 

parlamentele alese de acestea. Culegere de Decizii ale Curţii Constituţionale Germane, vol. 

89,p. 155. A se vedea şi Rusu I. E., Problema legăturii dintre dreptul naţional şi dreptul 

comunitar în practica Curţii Constituţionale Federale din R.F. Germania privind drepturile 

fundamentale, în Revista Română de Drept Comunitar nr. 1/2006, p. 55-62 
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Din punct de vedere al redactării, trebuie amintit că Tratatul 

de la Maastricht a preluat, din nou, în Tratatul CEE, întregi 

părţi din Tratatul de fuziune a celor trei Comunităţi. Tratatul de 

la Maastricht a schimbat denumirea Tratatul CEE în Tratatul 

de constituire a Comunităţii Europene, pentru a se sublinia 

faptul că această Comunitate s-a transformat dintr-una cu 

obiective strict economice, într-o uniune politică. Din punct de 

vedere material, organizaţia numită acum „Comunitatea 

Europeană" a căpătat, prin intermediul Tratatului de la 

Maastricht, noi competenţe în domeniile culturii, reţelelor 

transeuropene şi industriei. Era vorba de domenii în care CEE a 

acţionat şi înainte de 1993, dar pentru care au lipsit atribuiri 

exprese de competenţă. Domeniilor sănătăţii şi al protecţiei 

consumatorului le-au fost consacrate titluri distincte. A fost, de 

asemenea, introdus un nou titlu privind cooperarea pentru 

dezvoltare (Titlul XVII), care a inclus acest domeniu în 

politicile comunitare. Această politică urmăreşte dezvoltarea 

economică şi socială durabilă a statelor în curs de dezvoltare, 

integrarea   progresivă a ţărilor în curs de dezvoltare în 

economia mondială şi combaterea sărăciei în aceste ţări. 

Esenţială a fost însă crearea unei Uniuni Economice şi 

Monetare prin introducerea unor politici economice strâns 

coordonate, prin prevederi bugetare, stabilirea irevocabilă a unor 

cursuri de schimb în vederea introducerii monedei unice Euro, 

stabilirea şi implementarea unor politici unitare privind 

moneda şi cursul de schimb, orientate spre asigurarea 

stabilităţii preţurilor şi, nu în ultimul rând, prin constituirea 

Băncii Centrale Europene (BCE) şi a unui Sistem European al 

Băncilor Centrale (SEBC). Tratatul de la Maastricht a  mai creat, 

prin Titlurile V şi VI, bazele pentru Politica Externă şi de 
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Securitate Comună (PESC), precum şi pentru cooperarea 

statelor membre în domeniul justiţiei şi al internelor (după 

Tratatul de la Amsterdam, Cooperare poliţienească şi 

judiciară). Prin art. 17 al Tratatului de la Maastricht, s-a 

introdus cetăţenia Uniunii. 

Negocierile pe marginea tratatului au fost însă dificile, din 

cauza concepţiilor diferite ale statelor privind structura şi 

conţinutul Uniunii Europene. Tratatul privind Uniunea 

Europeană a fost semnat la 7 februarie 1992. S-a prevăzut ca 

Tratatul să intre în vigoare în data de 1 ianuarie 1993, după ce 

acesta a fost ratificat de toate statele membre, ratificare ce a 

presupus, după caz, modificări constituţionale, aprobarea de 

parlamentele naţionale sau consultarea cetăţenilor prin 

referendum. 

Dat fiind că rezultatul referendumului convocat în Irlanda a 

fost neechivoc în ceea ce priveşte acceptarea Tratatului, iar cel 

din Franţa a fost la limita aprobării (51,5%), în Danemarca a 

fost necesară organizarea unui al doilea referendum, după ce 

 Tratatul a fost respins, iniţial, cu 50,7% din voturi. Intrarea 

în vigoare a Tratatului a fost astfel blocată, din cauza 

reglementării conţinute în art. R alin. 2 din Tratat. în urma unor 

concesii făcute în cadrul Consiliului European de la Edinburgh, 

Danemarca a aprobat Tratatul printr-un al doilea referendum, 

cu 56,8% din voturi pentru (la o participare la vot de 86%). A 

urmat ratificarea Tratatului de către Marea Britanic 

Tratatul nu a putut fi însă ratificat de Germania. Motivul l- 

au constituit cele aproape 20 de excepţii de neconstituţional 

ridicate împotriva Legii de aprobare a Tratatului privind 

Uniunea Europeană. Curtea Constituţională Germană a arătat, 

în hotărârea Maastricht, că integrarea europeană nu poate 



59  

afecta caracterul autonom al ordinii constituţionale germane. 

În disputa juridică creată în jurul Tratatului de la Maastricht, 

s-a arătat că, din punct de vedere al dreptului constituţional 

german, prin acest Tratat, integrarea europeană se îndreaptă 

către formarea unei structuri statale, ceea ce este în contradicţie 

cu principiile Legii Fundamentale Germane (Grundgesetz). 

Faptul că Parlamentul European avea, chiar şi în urma 

amendamentelor aduse prin Tratatul de la Maastricht, 

competenţe reduse în domeniul legislativ, a fost calificat drept 

un deficit de legitimare democratică a procesului legislativ, 

ducând la formarea unei „Europe a conducătorilor" (germ. 

Europa der Fiihrer). 

Germania a ratificat Tratatul abia după ce Curtea 

Constituţională Federală a examinat aceste excepţii de 

neconstituţionalitate şi le-a respins Conseil Constitutionnel din 

Franţa a avut argumente asemănătoare, subliniind, în repetate 

rânduri, că Tratatele comunitare nu pot afecta nucleul 

suveranităţii  Franţei  ca  nefondate,  la  12  octombrie  1993. 

Tratatul  asupra  Uniunii  Europene  a  intrat  în  vigoare  la  1 

noiembrie 1993. 

 

3. Tratatul de la Amsterdam (1997) 

Tratatul de la Amsterdam, din 2 octombrie 1997, constituie 

cea de-a treia revizuire importantă a tratatelor comunitare. 

Acesta a fost negociat în cadrul conferinţei 

interguvemamentale de la Amsterdam, din octombrie 1997 şi a 

intrat în vigoare la 1 mai 1999. Prin Tratatul de la Amsterdam a 

fost extinsă procedura codeciziei şi reformată, în sensul unei 

participări egale a Consiliului şi Parlamentului în procesul 

decizional. Tratatul a introdus prin noul titlu (Titlul VII, 
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cuprinzând art. 43-45) şi art. 11 din Tratatul CE, posibilitatea 

unei colaborări mai strânse între unele state membre 

(cooperarea consolidată). Aceasta a însemnat, implicit, 

introducerea conceptului de „Europă cu mai multe viteze", 

concept care a fost anterior utilizat în domeniul politicii sociale 

şi în cel al uniunii monetare. Această nouă posibilitate ascunde 

pericolul ca forma flexibilă de integrare să ducă la o 

fragmentare a construcţiei europene. 

Tratatul de la Amsterdam a creat, de asemenea, funcţia de 

Înalt Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate 

Comună (PESC), deţinută de aceeaşi persoană care deţine 

Secretariatul General al Consiliului şi care sprijină Consiliul în 

chestiuni legate de PESC. 

Tratatul de la Amsterdam a adus,  de  asemenea, 

considerabile modificări tehnice şi de redactare. Prevederile 

depăşite au fost îndepărtate. Tratatul CE şi Tratatul asupra UE 

au căpătat o nouă numerotare. Din punct de vedere material, 

Tratatul a prevăzut adoptarea de măsuri în  importantul domeniu 

al justiţiei şi afacerilor interne şi anume, în ceea ce priveşte 

regimul vizelor, azilul, imigrarea şi alte politici privind libera 

circulaţie a persoanelor, prin transferarea acestora în prima 

coloană (Titlul IV, art. 61-69 din Tratatul CE). Cooperarea 

poliţienească şi judiciară în materie penală a rămas în a treia 

coloană (Titlul IV din Tratatul UE). 

 

4. Tratatul de la Nisa (2001) 

Asupra textului Tratatului de la Nisa, negociat în cadrul 

conferinţei interguvemamentale din anul 2000, s-a căzut de acord 

în cadrul reuniunii la vârf din 7-11 decembrie 2000. Deşi semnat 

la 26 februarie 2001, Tratatul a parcurs o cale anevoioasă până la 
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ratificare de către toate statele membre. în mod surprinzător, 

Tratatul a fost respins de irlandezi în cadrul unui referendum. El a 

intrat în vigoare abia la 1 februarie 2003, după un al doilea 

referendum, în urma căruia acesta a fost aprobat şi în Irlanda. 

 

Trebuie făcută distincţia între modificările care au fost 

introduse prin intrarea în vigoare a Tratatului la 1 februarie 

2003 şi acelea care au fost adoptate ca urmare a primirii de noi 

membri, pe baza protocolului privind extinderea Uniunii 

Europene şi prin actul de aderare din 16 aprilie 2003. 

Modificările instituţionale aduse prin Tratatul de la Nisa, la 

1 februarie 2003, se referă, în principal, la extinderea 

principiului majorităţii calificate, numirea şi rolul Preşedintelui 

Comisiei, precum şi repartizarea competenţelor între Curte şi 

Tribunalul de Primă Instanţă. Numărul maxim al membrilor 

Parlamentului European a fost fixat, începând cu 1 februarie 

2003, la 732 faţă de 700, câţi fuseseră anterior acestei date. În 

Tratat a fost, de asemenea, introdus un nou titlu privind 

colaborarea pentru dezvoltare în domeniile economic, financiar 

şi tehnic. Competenţa Comunităţii Europene de a încheia 

tratate în domeniul politicii comerciale comune a fost extinsă şi 

asupra domeniului serviciilor, precum şi a unor aspecte 

economice ale proprietăţii intelectuale. 

Nici o parte a Tratatului de la Nisa, sau a dreptului primar, 

nu constituie însă carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Acest fapt a fost „salutat" de reuniunea la vârf a 

şefilor de stat şi de guvern de la Nisa, din 7-11 septembrie 

2000. 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui 

şi Oţelului (CECO) a fost încheiat pentru o perioadă de 50 de 
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ani. După 23 iunie 2002, dată la care CECO şi-a încheiat 

existenţa, patrimoniul acesteia a fost transferat Comunităţii 

Europene. în Tratatul CE (art. 312) şi în Tratatul CEEA (art. 

208), la fel ca şi Tratatul privind Uniunea Europeană (art. 51), 

se precizează însă, în mod expres, că acestea sunt constituite pe 

o perioadă nedeterminată. 

La 16 aprilie 2003, Uniunea Europeană a încheiat tratate de 

aderare la UE cu zece state central şi est-europene: Polonia, 

Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, statele baltice Estonia, 

Letonia şi Lituania, şi cu Malta şi Cipru
26

. Tratatele au intrat în 

vigoare la 1 mai 2004, numărul membrilor UE crescând astfel 

la 25 de state. La data de 1 ianuarie 2007, a avut loc o nouă 

extindere a Uniunii Europene, prin aderarea Bulgariei şi 

României . Baza juridică a acestor aderări o constituie, conform 

art. 49 alin. 2 din Tratatul UE, tratatele de aderare, care au 

devenit parte componentă a dreptului comunitar primar. 
 
Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Dați descrierea Actului Unic European  

2 Care sunt prevederile Tratatului de la Maastricht 

3 Care sunt modificările aduse prin tratatul de la Amsterdam 

4 Descrieți tratatul de la Nisa 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

1. Andreşan-Grigoriu, Beatrice; Ştefan, Tudorel, Tratatele 

Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; 

2. Voicu,  Marin,  Introducere  în  drept  european,  Ed. 

• Universul Juridic, Bucureşti, 2007; 

3. Dragoş, Dacian Cosmin, Drept comunitar  european, 
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4. Gilbert Gornig, Ioana Eleonora Rusu, Dreptul Uniunii 

                                                 
26

 J. Of. L 236/2003, p. 23 şi urm. 
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Europene, editia 2, ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007; 
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TREMA 4 IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 
 

1. Izvoarele originare (primare) 

 

În categoria izvoarelor primare sunt incluse actele juridice 

fundamentale ale dreptului comunitar
1 

constituite de: 

- Tratatele de instituire a celor trei Comunităţi 

europene; 

- cele două tratate bugetare; 

- deciziile privind resursele proprii ale Comunităţilor; 

- Actul Unic European şi Tratatul de fuziune din 1967; 

- decizia şi actul privind alegerile directe în Parlamentul 

european (1976); 

- deciziile şi tratatele de aderare; 

- Tratatul  de  modificare  a  tratatelor  de  instituire  a 

Comunităţilor europene privind Groenlanda (17 martie 

1984); 

- Tratatul de la Maastricht; 

- Tratatul de la Amsterdam; 

- Tratatul de la Nisa. 

Unele dintre aceste acte comunitare cuprind şi 

protocoale anexe. Ele fac parte integrantă din aceste acte, aşa 

cum se precizează în chiar cuprinsul lor (art. 311 CE, art. 84 

CECO, art. 207 Euratom). 

 Aceste acte comunitare menţionate constituie un 

adevărat “corpus” constituţional, ele având prioritate asupra altor 

acte comunitare de nivel inferior şi beneficiind de o prezumţie 

absolută  de  legalitate. 

Conform art. 293 CE, statele membre, în măsura în care 

este necesar, pot încheia convenţii între ele privind: 
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 protecţia persoanelor, satisfacerea şi protecţia drepturilor în 

aceleaşi condiţii ca și în cazul drepturilor acordate de fiecare stat 

propriilor săi resortisanţi; 

 eliminarea dublei impuneri în cadrul Comunităţii; 

 recunoaşterea reciprocă a societăţilor comerciale şi 

firmelor în înţelesul par. 2 al art. 48, păstrarea personalităţii 

juridice în cazul transferului sediului lor dintr-o ţară în alta şi 

posibilitatea fuziunii între societăţi şi firme cârmuite de legile 

diferitelor ţări; 

 simplificarea formalităţilor privind recunoaşterea reciprocă 

şi executarea hotărârilor curţilor ori tribunalelor şi a sentinţelor 

arbitrale”. 

Astfel  au  fost  adoptate  mai  multe  asemenea  convenţii: 

Convenţia din 1968 privind recunoaşterea reciprocă a 

societăţilor, Convenţia de la Bruxelles din 1968 privind 

competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi 

comercială, Convenţia de la Roma din 1980 asupra legii 

aplicabile obligaţiilor contractuale, Convenţiile de la München 

din 1973 şi de la Luxemburg din 1989 relative la brevetele 

europene,  respectiv  comunitare,  Convenţia  din  1990  privind 

eliminarea dublei impuneri în caz de corectare a beneficiilor 

întreprinderilor asociate27. 

Pe de altă parte, în cazul în care o materie nu este 

reglementată prin legislaţia fundamentală, statele membre au 

adoptat noi reguli originare pe calea convenţiilor sau au pregătit 

asemenea  reguli, în  domeniile:  energiei,  proprietăţii 

industriale, falimentului (proiectul de Convenţie privind 

falimentul, lichidarea, aranjamentele, concordatul şi alte 

                                                 
27

 A se vedea  B. Goldman, A. Lyon-Caen, op. cit. pag. 33-35. 
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proceduri similare, stabilit de Consiliu în 1995, dar care, totuşi, 

nu a fost semnat de niciunul dintre statele membre; totuşi, 

Regulamentul nr. 1346/2000, adoptat de Consiliu la 29 mai 

2000 privind procedurile de insolvabilitate reţine elementele 

esenţiale ale acestui proiect). În asemenea situaţii se poate 

recurge şi la art. 308 CE prin care se dispune că, dacă acţiunea 

Comunităţii s-ar dovedi necesară spre a se atinge, în cursul 

funcţionării pieţei comune, unul dintre obiectivele Comunităţii 

şi Tratatul nu a prevăzut competenţele necesare, Consiliul 

acţionând unanim la propunerea Comisiei şi după consultarea 

Parlamentului, va întreprinde măsurile necesare. 

 

2. Izvoarele secundare (derivate) 
Cea de-a doua categorie – izvoarele secundare – cuprinde, în 

mod obişnuit, actele adoptate de instituţiile comunitare în 

scopul aplicării prevederilor Tratatului: regulamente, directive, 

decizii. Ele au un caracter juridic obligatoriu, nu sunt simple 

rezoluţii   sau   recomandări,   folosite   de   regulă   în   dreptul 

internaţional
28

. 

Termenul “act comunitar” înseamnă orice instrument 

legislativ sau administrativ, adoptat de autorităţile 

administrative ale comunităţilor. Având caracter derivat, 

dreptul secundar nu poate contraveni dreptului primar; în caz 

contrar, el va fi lipsit de efecte juridice. În acelaşi timp, dreptul 

secundar trebuie să fie conform obiectivelor fundamentale, 

generale, ale Comunităţilor şi obiectivelor cu caracter mai 

specific, care sunt înfăptuite prin intermediul diverselor politici 

                                                 
28

 L. Cartou, op. cit., pag. 117; V. Marcu, Drept instituţional comunitar, Editura Nora, 1994, 

pag. 91, care consideră că actele instituţiilor comunitare constituie “sursa cea mai importantă a 

dreptului comunitar”. 
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comunitare şi, chiar dacă Tratatul nu enunţă expres obiective 

specifice ale unei anumite activităţi, aceste  obiective pot fi 

normal deduse prin interpretare. Ele, însă, trebuie să fie 

conforme principiilor generale ale dreptului comunitar, în 

sensul că, spre exemplu, aplicările diferenţiate trebuie să 

respecte principiul nediscriminării, inclusiv atunci, când 

regulile de aplicare acordă unui stat membru o perioadă mare 

de implementare, precum şi prohibiţiile specifice enunţate de 

Tratat în diverse domenii (art. 9, 48, 52 şi 59 CE). 

O categorie aparte de izvoare ale dreptului comunitar are ca 

obiect izvoarele terţiare incluzând acele regulamente, directive 

şi decizii, care dobândesc forţă juridică din regulile de drept 

comunitar secundar. 
 

3. Jurisprudenţa instanţelor comunitare şi cutuma 

a. Jurisprudenţa comunitară. 

În general, jurisprudenţa nu este acceptată ca izvor de 

drept în sistemul juridic continental
8
. Hotărârile judecătoreşti 

nu sunt obligatorii pentru cazurile viitoare; în principiu, ele nu 

au efecte erga omnes. Cu toate acestea, se consideră că fiecare 

aplicare a dreptului necesită interpretare, care înseamnă că, într-

un fel sau altul, regulile sunt perfecţionate şi suplimentate. 

Interpretarea dreptului ar urma să fie cu atât mai necesară cu 

cât legea este mai generală şi lacunele mai prezente. În acelaşi 

sens, se consideră că jurisprudenţa Curţii este un izvor esenţial 

de drept, întrucât  în numeroase probleme Curtea de justiţie 

completează şi precizează dispoziţiile Tratatului, concomitent 

cu asigurarea respectării lor
29

. Doctrina a mai arătat că Tratatul 

de la Roma are de fapt caracteristicile unui tratat-cadru  în sensul 

                                                 
29

 A se vedea L. Cartou, op. cit., pag. 120 
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că el stabileşte în mod foarte general un anumit număr de 

obiective şi precizează un cadru în care politicile destinate să 

realizeze aceste obiective urmează că fie puse în aplicare, 

astfel că frecvent el recurge la concepte cu un contur neclar, 

cum ar fi art. 28 care nu precizează exact ce înseamnă “măsuri 

cu efect echivalent” restricţiilor cantitative sau art. 39 care nu 

specifică domeniul de aplicare a excepţiilor de “ordine publică” 

la libera circulaţie a lucrătorilor
30

. 

În context, în unele domenii ale dreptului comunitar, 

jurisprudenţa Curţii a putut fi considerată ca un important izvor 

de drept, având în vedere lipsa reglementării sau reglementarea 

lacunară, ca în materia concurenţei relativă la validitatea noilor 

acorduri încheiate după intrarea în vigoare a Regulamentului 

nr. 17/62. Astfel, Curtea de justiţie a decis că “deoarece 

Regulamentul presupune că atât timp cât Comisia nu a luat o 

decizie, acordul poate să fie implementat pe riscul propriu al 

părţilor, urmează ca notificarea conform art. 4 alin. 1 din 

Regulament nu are efect suspensiv”. 

În alte cazuri, Curtea face referire în mod expres la propriile 

hotărâri anterioare pentru fundamentarea noilor hotărâri. Cu 

toate acestea, alteori ea a decis că nu este obligată de hotărârile 

sale precedente şi că tribunalele naţionale sunt îndreptăţite să 

ceară o nouă hotărâre preliminară dacă ele nu vor să urmeze o 

decizie dată asupra unei probleme asemănătoare într-o cauză 

anterioară, aceste tribunale fiind libere să folosească hotărârile 

preliminare fără consultarea Curţii, chiar dacă ele  sunt tribunale 

de ultimă instanţă şi care sunt obligate în mod normal să ceară 

darea unei hotărâri preliminare asupra tuturor problemelor de 

                                                 
30

 R.  Dehousse,  The  European  Court  of  Justice,  MacMillan  Press  Ltd.,  Houndmills 

Basingstoke, Hamshire and London, 1998, pag. 72 
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drept comunitar. 

O serie de concepte sau principii de drept comunitar, 

precum “efectul direct”, “prioritatea dreptului comunitar”, 

“autonomia” ori “supremaţia dreptului comunitar”, 

“aplicabilitatea directă” sunt opera Curţii de justiţie sau au 

fost perfecţionate de către aceasta. Curtea a recunoscut şi a 

dezvoltat principiile generale de drept comunitar, realizând un 

act creativ de legislaţie judiciară, unele dintre ele fiind incluse 

în tratatele comunitare (principiul solidarităţii şi principiul 

nediscriminării  pe  motiv  de  naţionalitate),  iar  altele  fiind 

preluate din tradiţiile juridice naţionale ale statelor membre şi 

adaptate complexului comunitar (principiul egalităţii ca 

principiu general, drepturile fundamentale ale omului, 

principiul proporţionalităţii)
11

. 

 

b. Cutuma 
Până în prezent doctrina nu a considerat cutuma ca un 

posibil izvor de drept comunitar. 
 
Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Caracterizați Izvoarele originare (primare) 

2. Caracterizați Izvoarele secundare (derivate) 

3 Care este contribuția jurisprudenței în cadrul dreptului 

Comunitar 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

1. Voicu,  Marin,  Introducere  în  drept  european,  Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2007; 

2. Filipescu, Ion P.; Fuerea, Augustin, Drept instituţional 

comunitar european, Ed. Actami, Bucureşti, 1999; 

3. Dragoş, Dacian Cosmin, Drept comunitar  european, Ed. 

Accent, Cluj-Napoca, 2003 
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TEMA 5. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI 

 

Principiile generale ale dreptului, ca izvoare juridice, se 

impun, în mod deosebit, datorită caracterului de noutate a 

dreptului comunitar, care se află încă în etapa consolidării sale, 

spre deosebire de ordinea internă a fiecărui stat, care cunoaşte 

o lungă perioadă în care ea s-a sedimentat. 

S-ar putea distinge trei categorii de principii: 

- principii juridice obligatorii care sunt o moştenire juridică 

comună Europei ca formă a dreptului natural; ele sunt mai greu 

de definit, dar dacă sunt încorporate în reglementările 

comunitare, caracterul lor obligatoriu este de netăgăduit; 

- reguli de reglementare comune legislaţiei statelor membre, 

cu sau fără elemente de echitate şi imparţialitate; ele îşi au 

originea în apropierea sistemelor lor juridice, produsă de-a 

lungul anilor şi în nivelul lor de dezvoltare economică, socială 

şi culturală sensibil egal (este, în fapt, o condiţie a dobândirii 

calităţii de membru al Uniunii europene); 

- reguli generale inerente ordinii juridice comunitare care 

sunt promovate independent de ordinea juridică naţională; ele 

sunt o creaţie a instituţiilor comunitare (inclusiv a Curţii de 

justiţie) ca urmare a interpretărilor şi motivărilor legale şi pot 

lua conturul unor principii generale. 

Aplicarea principiilor se poate face prin referire expresă în 

tratatele comunitare şi trebuie să fie la general acceptate în 

ordinea juridică naţională a statelor membre, în scopul de a 

constitui principii generale de drept comunitar. Nu este 

necesar, însă, ca ele să fie expres enunţate, ci numai să fie 

acceptate chiar în diverse forme, precum în cazul încorporării 
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în legea fundamentală naţională, în legi ordinare, în practica 

jurisdicţională, etc. 

 

1. Protecţia drepturilor fundamentale ale omului 

În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele 

privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului în legătură 

cu care nici unul dintre tratatele comunitare de bază adoptate 

nu a cuprins prevederi exprese sau cu caracter general. Numai 

Tratatul de la Maastricht prevede în art. 6 că Uniunea 

europeană se întemeiază pe principiile libertăţii, democraţiei, 

respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, 

precum şi al statului de drept, principii care sunt comune 

statelor membre şi respectă drepturile fundamentale aşa cum 

sunt ele garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale semnată la 

Roma, la 4 noiembrie 1950 şi aşa cum ele rezultă din tradiţiile 

constituţionale comune statelor membre
31

. 

Respectarea acestor drepturi formează o parte integrantă a 

principiilor generale de drept apărate de Curtea de justiţie de la 

Luxembourg. Protecţia acestor drepturi, atât timp cât sunt 

inspirate de tradiţii constituţionale comune statelor membre, 

trebuie să fie asigurată în cadrul structurii şi obiectivelor 

Comunităţii. Drepturile fundamentale constituie o parte 

integrantă a principiilor de drept a căror respectare o asigură 

organele comunitare de jurisdicţie şi, în acest sens, Curtea de 

justiţie  şi  Curtea  de  primă  instanţă  se  inspiră  din  tradiţiile 

menţionate şi din orientările oferite de tratatele internaţionale 

                                                 
31

 5În Preambulul AUE s-a făcut referire numai la promovarea democraţiei pe baza drepturilor 

fundamentale recunoscute în Constituţia şi în legile statelor membre, în Convenţia europeană şi în 

Carta socială europeană 
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pentru protecţia drepturilor omului la care statele membre au 

colaborat sau pe care le-au semnat, Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului având o semnificaţie specială în acest sens. 

La Consiliul european de la Nisa din 7-11 decembrie 2000, 

Parlamentul,   Consiliul   Uniunii   Europene   şi   Comisia   au 

proclamat solemn Carta drepturilor fundamentale ale omului. 
 

2. Principiul respectării dreptului la apărare 

Un alt principiu care trebuie să fie luat în considerare în 

procesul aplicării dreptului comunitar este principiul dreptului 

la apărare sub multiplele sale aspecte. Astfel, sub aspectul 

dreptului de a fi audiat, respectarea principiului se impune atât 

în privinţa audierii în procedurile în care pot fi aplicate 

sancţiuni, chiar în procedurile administrative, cât şi în 

problema audierii martorilor  asupra  unor probleme 

determinate, când aceasta a fost cerută. 

Sub un alt aspect, dreptul la apărare trebuie să fie asigurat şi 

în privinţa dreptului de asistenţă din partea autorităţilor 

naţionale şi a dreptului de asistenţă şi reprezentare legală în 

legătură cu care există privilegiul profesional legal. 

Nu mai puţin, principiul dreptului la apărare trebuie să 

călăuzească întreaga procedură în faţa organelor comunitare de 

justiţie. 

 

3. Principiul autorităţii de lucru judecat 

Principiul autorităţii de lucru judecat – un principiu larg 

acceptat – înseamnă că o acţiune nu poate fi judecată decât o 

singură dată – non bis in idem. În practică, însă, dacă o sancţiune 

este aplicată de două ori pentru acelaşi act, într-o procedură 

diferită, dar potrivit unor reguli având în întregime scopuri 

diferite, se consideră că principiul este respectat. 
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Este necesar ca faptele incriminate să se fi produs pe 

teritoriul comunitar şi procedurile respective să fie realizate în 

faţa instanţelor din statele membre. 

 

4. Principiul certitudinii juridice 

Principiul certitudinii juridice este un principiu fundamental, 

potrivit căruia aplicarea legii la o situaţie specifică trebuie să 

fie previzibilă. Principiul poate fi descris ca obligaţia ce revine 

autorităţilor publice de a asigura ca legea să fie uşor de stabilit 

de către aceia cărora li se aplică şi ca aceştia să poată, nu fără 

temei, să prevadă existenţa ei, ca şi modul în care ea va fi 

aplicată şi interpretată
32

. 

Principiul că o măsură nu poate fi modificată odată ce ea a 

fost adoptată de autorităţile competente constituie – a arătat 

Curtea de justiţie – un factor esenţial care contribuie la 

certitudinea juridică şi la stabilitatea situaţiilor juridice în 

ordinea juridică comunitară, atât pentru instituţiile comunitare, 

cât şi pentru persoanele a căror situaţie juridică şi este de fapt 

afectată printr-o decizie adoptată de aceste instituţii. 

 

5. Principiul egalităţii 

Acest principiu considerat ca derivând din natura dreptului 

comunitar presupune, în primul rând, excluderea discriminării, 

adică un tratament egal al părţilor în situaţii identice şi 

comparabile. El este prevăzut, prin aplicaţii, în chiar textele 

tratatelor comunitare. Astfel, art. 141 CE interzice 

discriminarea între sexe prin aplicarea principiului că femeile şi 

bărbaţii trebuie să primească plată egală pentru muncă egală, 

iar art.  12 CE  interzice expres discriminarea pe motive de 

                                                 
32

 A. Charlesworth, H. Cullen, European Community Law, Pitman-Blackstone, London, 1994 
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naţionalitate. 

Alte dispoziţii interzic discriminarea în materia liberei 

circulaţii a mărfurilor, persoanelor şi capitalului
33

. 

Principiul nediscriminării se aplică tuturor relaţiilor juridice 

care pot fi statornicite în cadrul teritoriului comunitar în 

virtutea locului unde au fost convenite sau a locului unde îşi 

produc efectele. 

 

6. Principiul proporţionalităţii 

Înainte de a fi încorporat în alin. 3 din art. 3 B CE, acest 

principiu a fost recunoscut prin jurisprudenţă şi este afirmat în 

diverse sisteme juridice, cu deosebire de cel german. El 

presupune ca legalitatea regulilor comunitare să fie supusă 

condiţiei ca mijloacele folosite să fie corespunzătoare 

obiectivului legitim urmărit de aceste reguli şi nu trebuie să 

depăşească, să meargă mai departe decât este necesar să îl 

atingă, iar, când există o posibilitate de alegere între măsuri 

corespunzătoare,  în  principiu,  trebuie  să  fie  aleasă  cea  mai 

puţin oneroasă. Totuşi, s-a accentuat că, într-un domeniu în care 

organele legislative comunitare au o largă libertate de acţiune, 

care corespunde responsabilităţilor politice ce le revin prin 

Tratat, numai dacă o măsură este evident necorespunzătoare 

având în vedere obiectivul care îi este cerut instituţiei 

competente să îl urmărească, legalitatea ei este afectată. 

Potrivit acestui principiu, mijloacele folosite de autorităţi 

trebuie să fie proporţionale cu scopul lor. 

În mod asemănător, s-a precizat că, în absenţa unor reguli 

comune privind vânzarea şi cumpărarea unor produse, 

obstacolele la libera circulaţie a mărfurilor în cadru comunitar 
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 A se vedea L.J. Constantinesco, La Constitution économique de la CEE în RTDE nr. II, 1977 
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rezultând din disparitățile dintre legislaţiile naţionale trebuie să 

fie acceptate în măsura în care astfel de reguli, aplicabile 

produselor naţionale ori importate, fără distincţie, pot fi 

recunoscute ca fiind necesare în scopul satisfacerii cerinţelor 

obligatorii privind protecţia consumatorilor. În acelaşi timp, ele 

trebuie să fie proporţionale cu scopul avut în vedere. 

 

8. Principiul loialităţii (solidarităţii) 

Acest principiu, consacrat de Tratat şi promovat, de 

asemenea, de Curtea de justiţie, denumit  şi principiul 

solidarităţii, este prevăzut la art. 10 CE, care dispune că statele 

membre vor întreprinde toate măsurile corespunzătoare, 

indiferent că sunt generale sau speciale, de a asigura îndeplinirea 

obligaţiilor, ce rezultă din Tratat ori, din acţiunea întreprinsă de 

instituţiile Comunităţii şi că ele facilitează acesteia îndeplinirea 

misiunilor ei. Ele se vor abţine de la orice măsură care ar 

periclita realizarea obiectivelor Tratatului. 

În acest principiu, considerat şi el ca derivând din natura 

dreptului comunitar, se constată că sunt trei obligaţii în sarcina 

statelor membre, două pozitive şi una negativă. Obligaţiile 

pozitive nu au o formă concretă, ci mai curând una generală; o 

formă concretă a lor va fi dobândită, cu toate acestea, în 

conjuncţie cu obligaţiile şi obiectivele specificate în Tratat ori 

care se întemeiază pe acesta. 

Prima obligaţie pozitivă este precizată în partea I a art. 10 

alin. 1, în sarcina statelor membre, în sensul de a lua toate 

măsurile corespunzătoare, indiferent că sunt generale sau 

speciale, spre a asigura îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din 

Tratat ori din acţiunea întreprinsă de instituţiile Comunităţii. 

Cea de-a doua obligaţie pozitivă – prevăzută în partea a 
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doua din alin. 1 al art. 10 – privind facilitarea realizării 

sarcinilor comunitare vizează îndatorirea statelor membre de a 

furniza Comisiei informaţiile cerute spre a se verifica dacă 

măsurile pe care ele le-au luat, sunt conforme dreptului 

comunitar, adică legislaţiei primare sau secundare. 

Cea de-a treia  obligaţie –  negativă, constă în faptul că, 

potrivit art. 10 alin. 2 statele membre trebuie să se abţină de la 

orice măsură care ar primejdui realizarea obiectivelor 

comunitare. Aceste obiective sunt prevăzute la art. 2 CE, dar, 

acest articol conţine şi mijloacele de realizare a obiectivelor, 

prin care, la rândul lor, se face trimitere la activităţile implicate 

în acest proces, menţionate la art. 3 şi 4. 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Clasificați principiile dreptului europea 

2. Descrieți fiecare principui în parte 

 
 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

1. Voicu,  Marin,  Introducere  în  drept  european,  Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2007; 

2. Filipescu, Ion P.; Fuerea, Augustin, Drept instituţional 
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Accent, Cluj-Napoca, 2003 
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TEMA 6 APLICAREA DREPTULUI UNIONAL ÎN TIMP, 
SPAŢIU ŞI ASUPRA PERSOANELOR 

Tratatele comunitare au fost încheiate pe durată 

nedeterminată, cu excepţia Tratatului CECO, care a  fost încheiat 

pentru o perioadă de 50 de ani, care a expirat în data de 23 iulie 

2002, dată la care „acquis”- ul CECO a fost preluat de CE, pe 

baza unor documente emise de Consiliu şi statele membre. 

Tratatul CEE, deşi a fost încheiat pe durată nedeterminată, 

conform Tratatului de la Lisabona, prin substituţie, UE a preluat 

locul acestei comunităţi şi astfel, în prezent, UE este o 

organizaţie internaţională înfiinţată pe durată nedeterminată. 

Dreptul unional în general nu are efect retroactiv, acest lucru 

fiind confirmat şi de jurisprudența recentă a CJUE. În 

problematica retroactivităţii însă, CJUE, în  cauza  Kirk,  a 

stabilit că, în sine, efectul retroactiv în dreptul unional nu este 

interzis,  dar  trebuie  evitat  pentru  asigurarea  securităţii  

juridice şi efectul retroactiv nu poate avea ca efect retragerea 

drepturilor dobândite anterior adoptării actului normativ în 

cauză. 

În ceea ce priveşte aplicarea în spaţiu a dreptului unional, 

trebuie să distingem între teritoriile europene ale  statelor 

membre şi teritoriile neeuropene sau teritoriile dependente de 

peste  mare. 

În ceea ce priveşte asocierile cu alte state-sau teritorii 

neeuropene, trebuie specificat faptul, că există patru feluri de 

asocieri: 

a) asocierea teritoriilor  neeuropene  care  întreţin  relaţii 

speciale cu Danemarca, Franţa, Olanda şi  Marea  Britanie. 

Aceste teritorii beneficiază de relaţii economice privilegiate cu 

UE, fiind vorba de o aşa-numită „asociere constituţională”, 

având în vedere că aceste teritorii se află sub suveranitatea 
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statelor   membre; 

b) asocierea cu state care au avut în relaţii politice de 

dependenţă cu statele membre (fostele colonii). În prezent, prin 

ultimul tratat de acest gen de la Cotonou, UE are legături cu 

peste 70 de state din spaţiul Africa, Caraibe, Pacific, dar există o 

serie de tratate de asociere şi cu ţările din zona Mării 

Mediterane; 

c) asocierea cu statele est-europene, care are ca scop final 

aderarea acestora la UE. 

d)asocierea   în   cadrul   Spaţiului   Economic   European   cu 

statele care au mai rămas în AELS (EFTA). 

Tratatul de la Lisabona prevede că Uniunea dezvoltă relaţii 

privilegiate cu ţările învecinate, în vederea stabilirii unui spaţiu 

de prosperitate şi de bună vecinătate, întemeiat pe valorile 

Uniunii şi caracterizat prin relaţii strânse şi paşnice, bazate pe 

cooperare (art. 8 TUE). Uniunea ia în considerare, de asemenea, 

situaţia specială a ţărilor de dimensiuni mici cu care 

întreţine relaţii specifice de proximitate.34 

Tratatele se aplică statelor membre ca subiecte de drept 

internaţional public, prin urmare, se aplică regula graniţelor de 

valabilitate variabile, pierderea de teritoriu sau obţinerea de 

teritorii atrăgând după sine restrângere sau extinderea sferei de 

valabilitate  a  dreptului  comunitar. 

Exemple de dobândire de teritorii: 1976 - Saint Pierre şi 

Miquelon devine departament francez de peste mări; 3 octombrie 

1990 - intrarea spaţiului RDG prin reunificarea Germaniei 

(perioadă de tranziţie până în 1995)
35

. 

                                                 
34

 Declarația cu privire la art. 7a din Tratatul privind Uniunea Europeană 
35

 La data de 25 aprilie 2004, în Cipru, cu o săptămână înainte de aderarea Ciprului la UE, s-a 

desfăşurat un referendum pentru unificarea politică a insulei. Ciprioţii greci, care ocupă 2/3 din 

insulă, au votat împotriva unificării cu 75,83%, iar ciprioţii turci care ocup; restul teritoriului, deşi 
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Exemple de pierdere de teritorii: 1 iulie 1962 - secesiunea 

Algeriei din Franţa; referendumul de ieşire a populaţiei 

Groenlandei ca teritoriu autonom din 23 februarie 1982; 13 

noiembrie 1962 - Antilele Olandeze ies din componenţa Olandei, 

devenind un simplu teritoriu de peste mare. 

Ţărilor şi teritoriilor de peste mări prevăzute în Anexa II la 

Tratatul de la Lisabona li se aplică regimul special de asociere 

„Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări”. Astfel de 

teritorii sunt următoarele: Groenlanda, Noua Caledonie, 

Polinezia Franceză, Regiunile australe şi antarctice franceze, 

Insulele Wallis şi Futuna, Mayotte, Saint Pierre şi Miquelon, 

Aruba, Antilele Olandeze (Bonaire, Curacao, Saba, Sf. 

Eustatius, Sf. Maarten), Anguilla, Insulele Cayman, Insulele 

Falkland, Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud, 

Montserrat, Pitcairn, Sf. Elena, Teritoriul Antarcticii britanice, 

Teritoriile britanice din Oceanul Indian, Insulele Turks şi 

Caicos, Insulele Virgine Britanice, Insulele Bermude. De 

asemenea se aplică şi teritoriilor ale căror relaţii externe sunt 

asumate şi gestionate de statele comunitare, cum ar fi: Monaco, 

San Marino, Andorra, Gibraltar. 

Tratatele unionale nu se aplică următoarelor teritorii (art. 

355 TFUE): în general cele care nu au fost menţionate  în anexă, 

Insulele Feroe, zonele de suveranitate a Marii Britanii şi Irlandei 

de Nord în Cipru, Insulele Anglo-Normande, Insula Man, 

Insulele Âland. 

Potrivit jurisprudenţei, dreptul unional se aplică platoului 

continental adiacent unui stat membru sau platformelor de foraj, 

chiar dacă, din punctul de vedere al dreptului internaţional 

public, teritoriul de stat se extinde doar asupra mării 

                                                                                                           
au votat cu 64,9% pentru, nu au putut obţine unificarea 
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teritoriale. 

Persoanele cărora li se aplică dreptul unional sunt: statele 

membre, organele UE, persoanele fizice şi juridice de pe 

teritoriul statelor membre şi organele jurisdicţionale. 

Dintre aceste persoane însă, de un statut deosebit 

beneficiază cetăţeanul european. Se poate aplica şi persoanelor 

aflate în afara teritoriului unional, dacă acţiunile comise de 

acestea îşi produc efectele pe teritoriul de aplicare a dreptului 

unional. 

Începând din 1952, actele normative comunitare au fost 

publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE), care din 1 februarie 2003, odată cu intrarea în vigoare 

a Tratatului de la Nisa, şi-a schimbat denumirea în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene (JOUE) (art. 297 TFUE). JOUE 

apare în limbile oficiale ale statelor membre ca o culegere de 

documente, având o ediţie „L” (Law - Acte normative) şi o 

ediţie „C” (Communication - Comunicări), respectiv o ediţie 

electronică „S”, în care apar ofertele de achiziţii publice. Ca 

anexă la JOUE apar şi relatările de la şedinţele Parlamentului 

European. 

JOUE apare în variantă tipărită, iar lunar şi trimestrial apare 

şi în formă electronică CR-ROM. Serviciul EUR-Lex accesibil 

prin internet aduce exemplarele JOUE în formă electronică. 

JOUE are şi un registru lunar, care în primul volum conţine 

indexul materiei, iar în volumul II, indexul documentelor. 

Potrivit jurisprudenţei CJUE, tratatele pe care se întemeiază 

Uniunea Europeană şi tratatele de aderare se opun posibilităţii 

ca obligaţiile cuprinse într-o reglementare comunitară care nu a 

fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în limba 

unui nou stat membru, în condiţiile în care această limbă este o 
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limbă oficială a U.E., să fie impuse particularilor în statul 

respectiv, chiar dacă aceste persoane ar fi putut avea cunoştinţă 

de reglementare prin alte mijloace. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Caracterizați aplicarea dreptului unional în timp. 

2. Caracterizați aplicarea dreptului unional în spațiu. 

3 Caracterizați aplicarea dreptului unional asupra persoanelor. 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 
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3. Dragoş, Dacian Cosmin, Drept comunitar  european, Ed. 
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TEMA 7 CETĂŢENIA EUROPEANĂ 

Ideea acordării unor drepturi politice pe plan european a 

existat chiar la înfiinţarea Comunităţilor Europene, având 

următoarele precedente: 

În 1975, primul-ministru Belgiei Leo Tindemans a cerut ca 

cetăţenilor s:atelor membre să le fie recunoscute drepturi 

speciale ca membri ai CE. 

Consiliul European de la Fontainebleau din 1984 a hotărât 

constituirea unui grup de lucru ad-hoc (grupul Adonnino), cu 

denumirea „Europa cetăţenilor”, care în 1985 a depus două 

rapoarte privind drepturile ce urmau să revină cetăţenilor 

comunitari. 

Actul Unic European intrat în vigoare în 1987, prevede că 

dreptul de şedere, care până atunci era valabil doar pentru 

subiecţii de drept care desfăşurau o activitate economică, este 

valabil pentru toţi cetăţenii statelor mem-3ce, iar ulterior în 

acest sens s-a adoptat şi o directivă. 

CJE, în cauza Cowan / Trasor public din 1989, a anticipat, 

de asemenea, introducerea unei cetăţenii unionale. În cauza 

concretă, cetăţeanul britanic Cowan, care în timpul unei vizite 

turistice la Paris a devenit victima unei tâlhării, deci a suferit 

atât vătămări corporale, cât şi o pagubă materială, a solicitat 

statului francez plata daunelor materiale, valoarea câştigului 

nerealizat şi daune morale. Cowan şi-a bazat pretenţiile sale 

pe o lege franceză care prevedea că, în cazurile unor 

infracţiuni grave, când nu există altă modalitate de 

despăgubire, va suporta statul plata unor astfel de despăgubiri. 

Statul francez, reprezentat de Trezoreria publică, nu a fost de 

acord cu aceste pretenţii, arătând că legea se referă doar la 
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cetăţenii francezi şi că nu există reciprocitate între Franţa şi 

Marea Britanie în acest domeniu. CJE a stabilit că, din 

moment ce dreptul comunitar garantează unei persoane fizice 

libertatea de a se afla şi de a circula într-o altă ţară, 

consecinţa firească a acestei libertăţi este că viaţa şi 

integritatea corporală a persoanei în sfatul membru dat vor fi 

respectate şi protejate la fel ca în cazul cetăţenilor, 

resortisanţilor acestui stat. Totodată, turistul englez, ca 

beneficiar de servicii (nu furnizor), are aceleaşi drepturi ca şi 

beneficiarul francez şi faptul că despăgubirea provine din 

trezoreria statuia nu schimbă cu nimic datele problemei. 

Cetăţenia unională şi-a găsit însă materializarea numai prin 

Tratatul de la Maastricht, fiind reglementată în art. 17-22 

TCEE şi nu în Tratatul UE, deoarece altfel CJE nu ar fi putut 

asigura pe cale jurisdicţională statutul juridic al cetăţeanului 

unional. 

Actualmente, statutul cetăţeanului european este reglementat 

de art. 20 25 TFUE. 

 

Definiţie: 

Este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană care are 

cetăţenia unui stat membru al UE. 

Ţinând cont de faptul că cetăţenia este o legătură între un 

stat şi persoană fizică, prin analogie, cetăţenia unională ar 

trebui să fie legătura între-o organizaţie internaţională şi o 

persoană fizică. 

Această cetăţenie nu desfiinţează cetăţenia naţională şi nu 

înlocuieşte, cetăţenia naţională fiind o condiţie a dobândirii 

cetăţeniei europene. Nu se dobândeşte în mod direct, deoarece 

este condiţionată de existenţa cetăţeniei unui stat membru, iar 

fiecare stat membru aplică propriile legi, reguli, privind 
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dobândirea şi pierderea cetăţeniei. Prin urmare, un apatrid 

domiciliat pe teritoriul unional, nu se poate prevala de această 

cetăţenie anterior procurării uneia dintre cetăţeniile statelor 

membre. 

Curtea de Justiţie a confirmat că, în exercitarea competenţei 

sale în materie de cetăţenie, un stat membru al Uniunii 

Europene poate să retragă unei persoane cetăţenia conferită pe 

cale de naturalizare, atunci când acesta a fost dobândită în mod 

fraudulos. Aceasta, chiar dacă retragerea are drept consecinţă 

faptul că persoana în cauză pierde cetăţenia Uniunii, întrucât 

mai are cetăţenia unui stat membru. În asemenea situaţie, 

decizia de retragere trebuie să respecte principiul 

proporţionalităţii. 

CJUE a confirmat competenţele statelor membre de definire 

a condiţiilor de dobândire şi de pierdere a cetăţeniei, amintind, 

totodată, că statele membre trebuie, în exercitarea propriilor 

competenţe, să respecte dreptul Uniunii. Ele să se verifice, în 

special, dacă retragerea naturalizării şi, prin urmare, pierderea 

drepturilor de care beneficiază orice cetăţean al Uniunii - 

printre care figurează dreptul de a invoca interzicerea oricărei 

discriminări exercitate pe motiv de cetăţenie - sunt justificate şi 

proporţionale în raport cu gravitatea fracţiunii comise de 

acesta, cu timpul scurs între decizia de naturalizare şi decizia 

de retragere, precum şi cu posibilitatea ca persoana interesată 

să redobândească cetăţenia sa de origine. Atunci când cetăţenia 

a fost dobândită în mod fraudulos, dreptul Uniunii nu obligă un 

stat membru să se abţină de la retragerea naturalizării pentru 

simplul motiv că persoana interesată nu a redobândit cetăţenia 

statului membru de origine. Cu toate acestea, revine instanţei 

naţionale dreptul să aprecieze dacă, ţinând seama de ansamblul 
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împrejurărilor pertinente, respectarea principiului 

proporţionalităţii impune ca, înainte ca o asemenea decizie de 

retragere a naturalizării să intre în vigoare, să se acorde 

persoanei interesate un termen rezonabil pentru ca aceasta să 

încerce să redobândească cetăţenia statului membru de origine. 

Cetăţenia unională nu este o cetăţenie în sens clasic, 

deoarece nu putem vorbi deocamdată de un popor care să stea 

la baza înfiinţării unui stat european. Statele membre nu sunt 

dispuse să renunţe la dreptul suveran de a acorda şi de a retrage 

cetăţenia. Prin urmare, cetăţenia unională este o cetăţenie 

dedusă din cetăţenia naţională a statelor membre, care apare ca 

un catalog de drepturi pentru cetăţenii statelor membre. 

Deocamdată nu sunt revăzute obligaţii specifice care să îi 

incumbă cetăţeanului unional. 

Cetăţenia unională nu înlocuieşte, ci numai completează 

cetăţenia clasică existentă. 

 
Drepturile ce decurg din statutul de cetăţean unional 

a) Dreptul la liberă circulaţie şi şedere. „Orice cetăţean al 

Uniunii are dreptul de a circula şi de a se stabili în mod liber pe 

teritoriul statelor membre”. 

Noutatea în acest domeniu constă în faptul că libera 

circulaţie nu este legată de o activitate profesională, de muncă 

şi nu se referă doar la circulaţia forţei de muncă. 

Restricţii există însă şi în acest domeniu, în caz de 

menţinere a ordinii publice, a securităţii şi pentru motive de 

menţinere a sănătăţii publice. 

Este obiect de controversă de câţiva ani faptul dacă 

reglementările de drept secundar
36

care pretindeau dovedirea unei 

                                                 
36

 Astfel de reglementări sunt: Directiva nr. 90/364/CEE privind dreptul de şedere (JOCE L 
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asigurări de sănătate şi existenţa unor mijloace materiale, financ 

are necesare unui trai decent, mai sunt sau nu aplicabile, dar, pe 

baza jurisprudenţei CJUE, putem afirma că au dispărut 

condiţionările de acest gen. 

b) Dreptul de vot în alegerile locale. Potrivit art. 22 alin. 

(1) TFUE (ex-art. 19 TCE): „Orice cetăţean al Uniunii care îşi 

are reşedinţa într-un stat membru şi care nu este resortisant al 

acestuia, are dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile locale 

din statul membru în care îşi are reşedinţa în aceleaşi condiţii 

ca şi resortisanţii acelui stat. Acest drept se va exercita în 

condiţiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în 

conformitate cu o procedură legislativă specială şi după 

consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare 

pot prevedea dispoziţii derogatorii în cazul în care probleme 

specifice ale unui stat membru justifică acest lucru”. 

Punerea în practică a acestei posibilităţi a fost realizată prin 

Directiva Consiliului nr. 94/80/CEE din 19 decembrie 1994, 

care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996. 

Prin alegeri locale, în context înţelegem alegerea 

reprezentanţilor şi organelor executive ale unor comunităţi 

locale (comune, oraşe, judeţe), prin vot general, direct şi liber 

exprimat. 

Acest drept trebuie exercitat conform art. 4 alin. (2) TUE, 

care spune că: „Uniunea respectă egalitatea statelor membre în 

raport cu tratatele, precum şi identitatea lor naţională, inerentă 

                                                                                                           
180 din 13 iulie 1990, p. 26); Directiva nr. 90/365/CEE privind dreptul de şedere al liber 

profesioniştilor şi al angajaţilor care au încetat activitatea lor aducătoare de câştiguri (JOCE L 180 
din 13 iulie 1990, p. 28); Directiva nr. 93/96/CEE privind dreptul de şedere al studenţilor (JOCE 

L 317 din 18 decembrie 1993, p. 59) şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 

2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului 

(CEE) nr. 1612/68 (JOUE L 158 din 30 aprilie 2004). 
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structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv 

în ceea ce priveşte autonomia locală şi regională. Aceasta 

respectă funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele 

care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, 

menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale. În 

special, securitatea naţională rămâne responsabilitatea 

exclusivă a fiecărui stat membru (s.n.)”. 

Anume din aceste cauze nu există până în prezent o „lege 

unică a alegerilor locale” la nivel unional, pentru a asigura 

respectarea tradiţiilor, obiceiurilor existente la nivel local în 

domeniu. 

c) Dreptul de vot în alegerile  pentru  Parlamentul European.  

„Orice cetăţean al Uniunii, rezident într-un stat membru şi 

care nu este cetăţean ai acestuia, are dreptul de a alege şi de a fi 

ales la alegerile pentru Parlamentul European, în statul membru 

în care îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca și cetăţenii acelui 

stat”. 

Deşi cetăţenii străini pot avea o contribuţie importantă la 

desemnarea europarlamentarilor sau „contingentelor naţionale de 

deputaţi”, nu putem încă vorbi de o europenizare totală a 

alegerilor pentru PE. În statele mai mici, şi în acest  caz  se aplică 

anumite restricţii. 

Pentru a împiedica votarea dublă sau multiplă, având în vedere 

că alegerile nu se desfăşoară în aceeaşi zi în fiecare stat, a fost 

necesară introducerea unui sistem  de informaţii şi de schimb de 

date între statele membre prin acte normative comunitare. 

d) Dreptul la protecţie diplomatică şi consulară.  

„Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări 

terţe, în care nu este reprezentat statul membru al cărui resortisant 

este, de protecţie din partea autorităţii diplomatice şi consulare 
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ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca și cetăţenii acelui 

stat”. 

Protecţia diplomatică poate fi exercitată în cazurile în care un 

cetăţean un nai este victima încălcării unor norme de drept 

internaţional public. Protecția consulară înseamnă acordarea de 

sprijin juridic, social sau economic în caz de deces, boală, 

infracţiuni de violenţă, accidente grave, reţinere şi arestare. 

Cetăţeanul îşi poate exercita acest drept dacă ţara lui de 

provenienţă are reprezentanţă în statul terţ, în care se află el, 

sau când această reprezentanţă nu poate fi contactată în caz de 

stare de necesitate. Acest drept se referă atât la persoane fizice, 

cât şi la persoane juridice. 

Protecţia poate fi însă acordată numai cu acordul statului 

terţ, deoarece dreptul internaţional public, exercitarea protecţiei 

diplomatice este legată de cetăţenia naţională, statală, iar 

Uniunea Europeană, chiar dacă are calitate de subiect de drept 

internaţional, nu este încă un stat. Astfel, dreptul unional nu 

poate modifica în mod unilateral normele valabile ale dreptului 

internaţional public, deoarece nu este opozabil statelor terţe 

care nu au participat la cererea lui, fiind din afara UE. 

Nerespectarea acestor obligaţii de către statele membre 

poate declanşa acţiune în constatarea încălcării tratatelor 

unionale, mai ales că există şi norme juridice, elaborate de state 

pentru asigurarea acestui drept. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Dați definiția de cetățean  

2 Enumărați Drepturile ce decurg din statutul de cetăţean 

unional 
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TEMA 8 

RAPORTUL DINTRE DREPTUL COMUNITAR ŞI 

DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE 

 

Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, 

care este “expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, 

impregnate de o comunitate legislativă europeană”
37

. Fireşte, 

actualmente ea încă se prezintă ca o “ordine de drept parţială” 

imperfectă, necesitând completarea din elementele fundamentale  

ale  ordinii  de  drept  naţionale,  cu  care,  prin 

comunitatea originii, deseori se întrepătrunde şi împleteşte. 

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) a 

subliniat, din vremea jurisdicţiei sale anterioare, autonomia 

ordinii de drept comunitare. Principiul înseamnă că dreptul 

comunitar decurge din propriile sale surse juridice şi se 

desprinde – odată cu concretizarea crescândă a noţiunilor şi 

principiilor sale de bază – atât de elementele lui fundamentale 

de drept internaţional, cât şi de ancorarea sa istorică în 

concepte de drept ale statelor membre. Autonomia rezultă, în 

primul rând, din principiile de structură şi constitutive, specific 

comunitare, ale autorităţii nemijlocite şi ale priorităţii dreptului 

comunitar. 
 

1. Prioritatea dreptului comunitar 

Principiul priorităţii dreptului comunitar 

Raportul dintre dreptul statal şi dreptul suprastatal este, 

dintotdeauna, o temă centrală a specialistului în drept 

                                                 
37

 Prof. Manfred A. Dauses – Universitatea “Otto Firedrich” – Bamberg – R.F. Germania, din 

conferinţa ţinută la Seminarul din 8-10 aprilie 2002, la Bucureşti cu tema “Drept interstatal şi 

Drept comunitar european”. 
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constituţional şi internaţional. Disputa dintre şcoli şi anume, 

dintre monismul orientat către filosofia lui Kant şi dualismul 

hegelian, străbate istoria mai nouă a raportului între “dreptul 

internaţional şi dreptul  naţional”. În timp ce pentru monişti 

dreptul internaţional are întâietate faţă de cel naţional, astfel că, 

în caz de conflict, dreptul naţional trebuie să rămână neaplicat, 

pentru dualişti ambele sisteme stau alături unul de celălalt, egal 

îndreptăţite şi fiecare se bucură de prioritate – în interiorul 

propriei sfere de dezvoltare – înaintea celuilalt. 

În măsura în care suportă paralela cu dreptul internaţional, 

se poate constata că ordinea de drept comunitară este 

organizată, fără echivoc, monist. Altfel decât în dreptul 

internaţional, în dreptul comunitar principiul priorităţii nu 

include, totuşi, numai obligaţia statelor membre de a aduce 

dreptul lor naţional în concordanţă cu cel comunitar prioritar, ci 

pretinde, în afară de aceasta, ca, în legătură cu principiul 

efectului direct, toate autorităţile şi instanţele statale să lase 

neaplicat dreptul naţional contrar, în cadrul proceselor în curs 

de soluţionare. 

Această ultimă idee nu era nouă. Întâietatea dreptului 

internaţional clasic se oprea la porţile ordinii de  drept naţionale; 

dualismul împiedica acţiunea acestuia asupra raporturilor de 

drept din interiorul sferei juridice naţionale şi intervenţia lui 

asupra fiecărui cetăţean. Dimpotrivă, “efectul util” al 

dreptului comunitar implică faptul că dreptul comunitar prioritar 

acţionează direct în ordinile de drept naţionale, necesitând să 

fie luat în considerare de către toate instituţiile statului 

respectiv. 

La fel ca şi principiul efectului direct, principiul priorităţii, 

un pilon de susţinere al ordinii supranaţionale de integrare, este 
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rezultatul activităţii creatoare, de perfecţionare în domeniul 

juridic, a CJCE, care, în această privinţă, în hotărârea cu 

semnificaţie principală, dată în cazul Costa/Enel, a dezvoltat 

principiul: 

“Că înaintea dreptului creat de Tratat – deci izvorând dintr-

o sursă juridică independentă – nu are prioritate, dat fiind 

această autonomie a lui, nici o normă juridică naţională oricât 

de asemănătoare, dacă lui nu-i va fi invalidat caracterul său de 

drept comunitar şi dacă însuşi temeiul juridic al Comunităţii 

nu va fi pus în discuţie. 

Aşadar, statele – prin faptul că ele, conform prevederilor 

Tratatului, au rezervat reglementării prin ordinea de drept 

comunitară drepturi şi obligaţii, care se supuneau, până 

atunci, propriilor ordini interne de drept – au provocat o 

restrângere a drepturilor lor de suveranitate, care nu mai poate 

fi revocată ulterior, prin măsuri unilaterale, incompatibile cu 

noţiunea de comunitate”. 

Această formulare a fost întărită într-o mulţime de decizii 

ulterioare şi a fost extinsă. CJCE a subliniat, în acestea, că 

prioritatea ierarhică a normelor este valabilă pentru întreg 

dreptul comunitar, independent de calitatea normei în discuţie. 

El are întâietate chiar faţă de dreptul constituţional naţional, şi 

anume chiar şi atunci când respectivul drept naţional a fost 

emis   mai   târziu   decât   dreptul   comunitar   în   cauză   (lex 

posterior). 

 

Importanţa şi implicaţiile principiului 
Principiul priorităţii se exprimă pe mai multe coordonate. 

a. În domeniul  competenţelor exclusiv  comunitare (de 

exemplu, încheierea acordurilor comerciale şi a acordurilor de 



94  

asociere cu terţe state) sau în cazul unei reglementări 

comunitare finale (cum este politica agrară comună), dreptul 

comunitar prioritar produce un efect prohibitiv pentru 

legiuitorul statal, în sensul că el nu mai este autorizat pentru 

decretarea unilaterală a dreptului naţional. Aceasta are 

valabilitate chiar dacă, în privinţa conţinutului său, dreptul 

naţional în discuţie este armonizat cu dreptul comunitar 

european. 

b. În măsura în care statele membre mai sunt încă 

autorizate să acţioneze, ele nu au permisiunea de a elabora nici 

o formă de drept, al cărei conţinut să fie contrar dreptului 

european. 

c. Instituţiile administrative şi instanţele nu mai au voie 

să aplice dreptul naţional ultra vitres (lit. a) sau contrar, din 

punct de vedere al capacităţii lui de reglementare, dreptului 

comunitar (lit. b). Este adevărat că acest concept nu ajunge atât 

de departe încât respectivul drept naţional incompatibil să-şi 

piardă ipso iure valabilitatea sa (prioritatea validităţii). Cu toate 

acestea el exprimă faptul că un astfel de drept nu trebuie luat în 

considerare, în măsura în care aceasta se află în contradicţie cu 

dreptul european (prioritate la aplicare). Astfel, de exemplu, o 

normă de drept a unui stat membru – referitoare la imigrare, 

dar care încalcă reglementările comunitare privind libera 

circulaţie – este inaplicabilă cetăţenilor altor state membre ale 

Uniunii Europene, ea poate fi aplicată, în continuare, 

cetăţenilor din terţe state. 

d. Implicaţiile principiului priorităţii sunt îngrădite, fireşte, 

pe baza principiului competenţei individuale limitate. 

Conform acestuia, CE/UE – ca organizaţie supranaţională – 

dispune, ratione materiae, numai de acele competenţe, care i- 
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au fost atribuite prin respectivul Tratat de constituire (a se 

compara cu art. 3 b, alin. 1 din Tratatul de constituire a 

Comunităţii Europene TCE). Acesteia, ca o comunitate de state, 

îi lipseşte omnicompetenţa principală, care le caracterizează pe 

ele. 

De altfel, CE/UE îi este permis să devină activă – chiar şi în 

privinţa profunzimii şi intensităţii de reglementare – numai dacă 

obiectivele urmărite pe planul naţional al statelor membre 

nu pot fi atinse într-o măsură suficientă (principiul 

subsidiarităţii, art. 3 b alin. 2 TCE). În plus, măsurile 

comunitare trebuie să corespundă principiului necesităţii 

(interzicerea excesului, art. 3 b alin. 3 TCE). 

Se  pot  releva  două  importante  chestiuni  privind  dreptul 

procedural. 

a. Prima problemă 

Sunt autorizate instanţele (şi, mutatis mutandis, autorităţile) 

statelor membre ca – pe propria răspundere – să verifice 

valabilitatea normelor dreptului comunitar şi, eventual, să 

le nege, cu consecinţă juridică faptul că respectiva normă ar fi 

inaplicabilă în proces şi nu ar putea produce nici un efect 

prohibitiv faţă de dreptul statal incompatibil? 

La această întrebare, CJCE a răspuns negativ prin hotărârea 

dată în cazul Foto-Frost. Conform acesteia, instanţelor din 

fiecare stat membru le este interzis că constate nevalabilitatea 

actelor organelor comunitare (adică ale dreptului comunitar 

secundar). Ele pot, ce-i drept, să verifice – şi, eventual să 

confirme – valabilitatea acestora, dar nu au voie să se exprime 

cu privire la nevalabilitate. Prin urmare, dacă ele ajung să fie 

convinse că o reglementare foarte importantă pentru luarea 

decizie ar fi nelegală, atunci o pot lăsa neaplicată pe aceasta 
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numai dacă nevalabilitatea ei a fost constatată anterior, în mod 

obligatoriu, de către CJCE. În acest scop, instanţa de judecată a 

statului respectiv va suspenda procesul şi va înainta la CJCE – 

pe calea procedurii de luare a deciziei prealabile (art. 177 TCE) 

– întrebarea referitoare la valabilitate. Aşadar, competenţa de 

respingere cu privire la dreptul comunitar secundar este 

monopolizată la CJCE, în calitate de instanţă comunitară 

oficială supremă. Această centralizare serveşte caracterului 

unitar al ordinii de drept comunitare şi coerenţei sistemului 

comunitar de protecţie juridică. 

b. A doua problemă 

Principiul, precum că prevederile prioritare ale dreptului 

comunitar solicită valabilitatea neîngrădită şi unitară în ordinile 

de drept ale statelor membre – implică şi faptul că aceste 

prevederi trebuie aplicate direct de judecătorul din 

completul de judecată, judecător care – pe baza propriei 

competenţe – nu va lua în considerare eventuale norme de 

drept naţional contrare, fără a fi obligat să aştepte înlăturarea 

lor de către legiuitor (abrogare) sau de către o Curte 

Constituţională (constatarea neconstituţionalităţii)? CJCE a 

decis  astfel  în  cazul  “Simmenthal”  –  o  piatră  de  hotar  în 

dezvoltarea teoretică a principiului priorităţii – expunând, în 

această privinţă, faptul: 

“Că fiecare judecător al statului, la care s-a făcut apel în 

cadrul competenţei sale, este obligat să aplice neîngrădit 

dreptul comunitar şi să apere drepturile, pe care acesta le 

conferă fiecărui cetăţean, lăsând neaplicată orice prevedere, 

posibil contrară, din dreptul naţional, indiferent dacă ea a fost 

emisă anterior sau ulterior normei de drept comunitar. Prin 

urmare, orice prevedere a unei ordini naţionale de drept sau 
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orice practică legislativă, administrativă sau judecătorească, 

ar fi incompatibilă cu cerinţele stând în natura dreptului 

comunitar, care ar conduce la o diminuare a eficacităţii 

dreptului comunitar prin faptul că instanţei competente pentru 

aplicarea acestui drept i se contestă autorizarea ca, deja la 

momentul acestei aplicări, să facă tot ce este necesar pentru a 

înlătura acele norme juridice ale statului respectiv, care 

constituie, eventual, o piedică pentru eficacitatea deplină a 

normelor de drept comunitar. Aceasta ar fi situaţia dacă, în 

cazul unei contradicţii între o prevedere juridică comunitară şi 

o lege statală ulterioară, soluţionarea acestui conflict între 

norme ar fi rezervată unui alt organ, dispunând de un mod 

propriu de apreciere, decât instanţei, care trebuie să asigure 

aplicarea dreptului comunitar, chiar dacă piedica, care se 

pune, astfel, în calea deplinei eficacităţi a acestui drept, ar fi 

una temporară. Aşadar, trebuie să se răspundă la întrebarea ... 

dacă instanţa de stat, care, în cadrul competenţei ei, trebuie să 

aplice prevederile dreptului comunitar, este datoare să aibă 

grijă de asigurarea deplinei eficacităţi a acestor norme, în 

care scop, la nevoie, această instanţă, pe baza propriei sale 

competenţe, lasă neaplicată orice prevedere contrară, chiar 

ulterioară, din dreptul naţional, fără a trebui să solicite sau să 

aştepte înlăturarea prealabilă a acestei prevederi pe calea 

legislativă sau prin vreo altă procedură de drept 

constituţional”. 

 

Aplicarea principiului în statele membre ale UE 

Aplicarea hotărâtă şi constantă a principiilor efectului direct 

şi priorităţii dreptului comunitar a ajutat, în mod deosebit, la 

raţionalitate şi eficienţă. Ea a făcut clară subordonarea, pe 
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plan normativ, a ordinilor de drept ale statelor membre şi a 

întărit durabil protecţia juridică a cetăţenilor comunitari. 

În plus, sentinţa citată “Simmenthal” a subliniat rolul 

judecătorului din completul de judecată, din fiecare stat 

membru, la exercitarea controlului normelor după criteriul 

priorităţii dreptului comunitar. Competenţa lui de verificare 

poate ajunge – conform dreptului comunitar –  mai departe 

decât împuternicirea sa pentru controlul normelor,  atribuită 

prin dreptul constituţional intern respectiv, dacă ar fi să ne 

gândim doar la acele state membre, în care competenţa de 

respingere referitoare la legile formale neconstituţionale se află 

în mâinile unor organe constituţionale speciale (Germania: 

Curtea Constituţională Federală; Italia: Curtea Constituţională; 

Spania şi Portugalia: Tribunalul Constituţional; Franţa: 

Consiliul Constituţional). 

Pentru stadiul îmbucurător al valabilităţii şi impunerii 

unitare a dreptului comunitar, este, poate, caracteristic faptul că 

principiile de structură menţionate sunt astăzi acceptate, într-o 

formă sau alta, în ordinile de drept ale tuturor statelor membre 

şi, în măsura în care este perceptibil, sunt strict respectate – cu 

excepţia celor câtorva cazuri – de către instanţele naţionale. 

Diferite state membre au introdus – în constituţiile lor – 

prevederi explicite, care, fie declară, în general, prioritatea 

dreptului internaţional ori cel puţin a dreptului tratatelor 

internaţionale faţă de legislaţia naţională, sau declară, chiar 

în mod special, întâietatea dreptului comunitar. Astfel, în 

justiţia olandeză (art. 65 şi următoarele) este consfinţită 

prioritatea dreptului internaţional; jurisprudenţa a aplicat aceste 

norme, în mod corespunzător, la prioritatea dreptului 

comunitar. 
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Conform art. 55 al Constituţiei franceze din 1958, “tratatele 

sau acordurile ratificate sau aprobate regulamentar au prioritate 

faţă de legile interne, sub rezerva că ele sunt aplicate şi de 

cealaltă parte”. De aici, într-o decizie devenită faimoasă, 

Curtea de Casaţie a dedus prioritatea dreptului comunitar. De 

asemenea, în jurisdicţia sa, Consiliul de Stat recunoaşte din 

1989 – contrar punctului de vedere susţinut anterior  – 

prioritatea dreptului comunitar chiar faţă de o lege emisă 

ulterior. 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care nu 

cunoaşte nici o constituţie formală, se declară – în Tratatul de 

înfiinţare a Comunităţii Europene, din 1972 – pentru validitatea 

directă (§1) şi pentru prioritatea (§2) dreptului comunitar, chiar 

şi faţă de dreptul britanic ulterior. Cel mai departe pare să fi 

mers Constituţia irlandeză. Prin referendumul din 10 mai 1972, 

ea a fost amendată în sensul că: 

“Nici o prevedere a acestei Constituţii nu invalidează sau 

împiedică normele, actele juridice ori prevederile emise de către  

stat,  prin  îndeplinirea  obligaţiilor  lui  de  membru  al 

Comunităţii, şi că normele, actele juridice sau prevederile – 

emise de către Comunitate sau de către organele ei – au putere 

de lege în stat”. 

În ordinile de drept ale celorlalte state membre, printre 

acestea şi Republica Federală Germania, Italia şi Belgia, 

legislativul a recunoscut autonomia, acţiunea directă şi 

prioritatea dreptului comunitar. Rezistenţe de natură principală 

împotriva recunoaşterii acţiunii nemijlocite şi a priorităţii nu 

mai există, astăzi, doar în domeniul drepturilor fundamentale. 

Curtea Constituţională italiană, deşi a recunoscut prioritatea 

dreptului comunitar faţă de dreptul italian, inclusiv faţă de 
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Constituţie, totuşi ea a formulat anumite rezerve pentru cazul 

unei încălcări – prin acte ale organelor comunitare – a 

drepturilor fundamentale prevăzute în Constituţie. 

În hotărârea sa “Solange II” din 22 octombrie 1986, Curtea 

Constituţională Federal ă Gemaniei a declarat inadmisibile atât 

cererea înaintată conform art. 100 alin. 1 din Constituţie, cât şi 

plângerile datorită încălcării Constituţiei. De acum înainte, ea 

recunoaşte că CJCE garantează – între timp – o protecţie a 

drepturilor fundamentale, care trebuie considerată egală, în 

esenţă, cu aceea impusă de către Constituţia germană: 

“Atât timp cât Comunităţile Europene, în special 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor, garantează – 

în general – o apărare eficientă a drepturilor fundamentale 

faţă de autoritatea suverană a Comunităţilor, apărare care, în 

esenţă, este de considerată egală cu cea a drepturilor 

fundamentale, impusă ca indispensabilă de către Constituţie, şi 

ele garantează – în general – mai ales conţinutul drepturilor 

fundamentale, Curtea Constituţională Federală nu va mai 

exercita    jurisdicţia    sa    asupra    aplicabilităţii    dreptului 

comunitar derivat, care este considerat ca principiu de drept 

pentru conduita instanţelor sau autorităţilor germane pe 

teritoriul suveranităţii Republicii Federale Germania şi prin 

urmare nu va mai verifica acest drept după criteriul 

drepturilor fundamentale prevăzute de Constituţie; prin 

urmare, cererile corespunzătoare – înaintate conform art. 100 

alin. 1 din Constituţie – nu sunt admise”. 

Este adevărat că, odată cu această decizie, conflictul de 

competenţă dintre instanţa germană şi CJCE pare să nu fie, 

încă, înlăturat definitiv. Astfel, la 12 mai 1989, CCF a statuat: 

“Dacă o directivă va încălca standardul drepturilor 
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fundamentale al dreptului comunitar, Curtea Europeană de 

Justiţie acordă protecţie juridică. Dacă, în acest sens, nu va fi 

obţinut standardul drepturilor fundamentale, impus ca 

indispensabil, de către Constituţie, se poate face apel la Curtea 

Constituţională Federală”. 

Căci: 

“Competenţa transmisă prin art. 177 al Tratatului de 

înfiinţare a Comunităţii Economice Europene (TCEE) nu este 

nemărginită. Limitele transmise ei prin Constituţie se supun, în 

cele din urmă, jurisdicţiei Curţii Constituţionale Federale”. 

Hotărârea relevantă cea mai recentă, din 12 octombrie 1993 

(referitoare la Legea de aderare la Tratatul de înfiinţare a 

Uniunii Europene), arată o tendinţă amplificată spre 

“raţionalizarea” apărării drepturilor fundamentale faţă de 

autoritatea suverană a Comunităţii. În această hotărâre, CCF 

confirmă competenţa sa pentru garantarea generală a unei 

apărări eficiente a drepturilor fundamentale în domeniul de 

valabilitate a Constituţiei, dar accentuează faptul că vrea să-şi 

exercite jurisdicţia într-un “raport de cooperare” faţă de CEJ, în 

cadrul căruia Curtea Europeană de Justiţie garantează apărarea 

drepturilor fundamentale în fiecare caz separat, pentru întregul 

teritoriu al Comunităţilor Europene. De aceea, Curtea 

Constituţională Federală se poate limita la o garantare generală 

a standardului indispensabil al drepturilor fundamentale”. 

În pofida principiului “neexercitării” condiţionate a 

jurisdicţiei CCF, stabilit în hotărârea “Solange II” (la care se 

referă, explicit, sentinţa “Maastricht”), înţelegerea germană a 

Constituţiei este marcată, în continuare, de faptul că, 

competenţa de integrare conform art. 23 din Constituţie îşi află 

barierele în abandonarea “identităţii ordinii constituţionale în 
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vigoare, prin pătrundere în textura ei de bază, în structurile care 

o constituie”. Un mandat al viitoarei jurisdicţii a CCF va fi 

acela de a concretiza, mai amănunţit, această “identitate”
38

. 

 

2. Efectul direct al dreptului comunitar 

 Principiul efectului direct 
După cum arată art. 2 şi 3 ale TCE, referitor la obiectivele 

Comunităţii, întemeierea unei pieţe comune şi realizarea 

politicilor comune presupun că un anumit număr de domenii – 

care, până acum, erau reglementate exclusiv pe baza dreptului 

statal intern – sunt supuse, de acum înainte, unui drept comun, 

integrat în ordinea statală internă şi aplicabil unitar pe teritoriul 

supus suveranităţii proprii al fiecăruia dintre statele membre. 

După voinţa întemeietorilor ei, comunitatea este – mai degrabă 

o alianţă de state europene, cu o ordine de drept proprie şi 

autonomă, ale căror subiecte de drept sunt nu numai înseşi 

statele membre, ci şi fiecare persoană în parte. 

Efectul direct constituie o noţiune mult interpretată şi cu „sclipiri 

multicolore”, căreia literatura de specialitate şi jurisprudenţa nu i-

au hărăzit mereu claritatea terminologică dorită. Ca element de 

bază al ordinii comunitare, el exprimă faptul că toate principiile 

comunitare – suficient de precise şi necondiţionate – sunt “apte de 

penetrare”, în sensul că ele creează relaţii juridice directe între 

autoritatea de stat şi cetăţenii comunitari (indivizi sau unităţi 

economice), ba chiar, în anumite circumstanţe, şi în raportul stabilit 

între cetăţenii comunitari. Efectul direct ia naştere pe baza condiţiei 

de validitate a dreptului comunitar însuşi, fără ca el să necesite 

preluarea prealabilă în dreptul naţional – printr-un act de tranzacţie 

sau ordin de executare – a normei în discuţie. 

Prin aceasta, noţiunea comunitară a efectului direct se 

                                                 
38

 Prof. Manfred A. Dausses, op. cit. 



103  

deosebeşte de noţiunea de drept internaţional a tratatelor 

“auto-executabile”. Această ultimă noţiune caracterizează 

numai capacitatea de principiu a conţinutului unei prevederi a 

tratatului de a-şi găsi aplicarea în dreptul statal intern al 

partenerului contractual, dar nu afirmă nimic despre efectul 

real al prevederii în respectiva sferă juridică naţională. 

Tratatele comunitare nu conţin nici o exprimare despre 

vreun eventual efect direct al reglementărilor lor. Făcând 

abstracţie de câteva puţine norme selectate, precum art. 85 şi 

86 ale TCE (reguli ale concurenţei) – care, după natura lor, se 

adresează fiecăruia dintre cetăţenii pieţei comune (unităţilor 

economice) – majoritatea prevederilor se referă, conform 

textului lor, exclusiv la statele membre. Astfel, reglementările 

cu privire la libera circulaţie a mărfurilor (edificarea uniunii 

vamale şi înlăturarea limitărilor cantitative, precum şi măsuri 

cu acelaşi efect) şi la libera deplasare a persoanelor (libertatea 

de deplasare a angajaţilor, dreptul de stabilire a domiciliului şi 

liberul transfer al serviciilor) stabilesc, conform textului lor, 

numai obligaţii ale statelor membre, fără a le acorda indivizilor 

competenţa de a deduce, din acestea, drepturi subiective 

corespunzătoare obligaţiilor statului. 

Din aceste considerente, s-a lăsat pe  seama jurisprudenţei 

CJCE ca – pe calea elaborării dreptului pretorian – să facă 

pasul decisiv de la obligaţia obiectivă a statului la dreptul 

legal subiectiv al individului. Acesta a fost un act de deosebită 

temeritate, deoarece el caracterizează, totuşi, trecerea de la 

tradiţionala ordine de drept internaţional la ordinea comunitară 

autonomă, care se supune propriilor principii structurale, în 

sensul unei ordini supranaţionale de funcţionare. 
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Elementele fundamentale au fost stabilite, pentru prima dată, 

în mai vechea sentinţă din cazul Van Gend & Loos, în care 

CJCE a conferit articolului 12 din TCEE, care interzice 

introducerea de noi taxe vamale şi impozite, având acelaşi efect, 

precum şi mărirea taxelor vamale şi a impozitelor existente în 

raportul dintre statele membre, “efecte directe”, şi anume în 

sensul că acest articol “stabileşte drepturi individuale, pe 

care instanţele statale trebuie să le respecte”. În motivele 

sentinţei se argumentează sistematic şi teleologic: dacă o 

anumită reglementare ar produce efect direct, aceasta ar fi de 

apreciat “conform spiritului, sistematicii şi textului Tratatului”. 

Obiectivul TCEE este crearea unei Pieţe Comune,  a  cărei  

funcţionare  îi  priveşte  direct  pe  cetăţenii comunitari, adică 

Tratatul este mai mult decât un Acord, care stabileşte numai 

obligaţii reciproce între statele membre. 

Apoi, cu privire la art. 12 din TCEE, aflat în discuţie, se 

subliniază faptul că Tratatul conţine o interdicţie clară şi 

neîngrădită şi – de aceea, conform naturii sale – el se pretează 

excelent pentru a produce efecte directe în relaţiile juridice 

dintre statele membre şi dintre indivizi supunându-se 

dreptului acestora, fără ca, pentru aceasta, să fie nevoie de o 

intervenţie a legiuitorului statal. 

Hotărârea Van Gend, adeseori citată în doctrină, 

consemnează că: 

“Din toate acestea trebuie trasă concluzia după care 

Comunitatea reprezintă o nouă ordine de drept internaţional, 

în favoarea căreia statele – chiar dacă în cadru restrâns – şi- 

au îngrădit drepturile lor de suveranitate, şi anume o ordine de 

drept, ale cărei subiecte sunt nu numai statele membre, ci şi 

indivizii. De aceea, dreptul comunitar – care este independent 
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de legislaţia statelor membre – urmează a le conferi indivizilor 

şi drepturi, aşa cum el le impune şi obligaţii. Astfel de drepturi 

iau naştere nu numai dacă Tratatul le stabileşte în mod 

explicit, ci şi pe baza obligaţiilor neechivoce, pe care Tratatul 

le impune indivizilor, precum şi statelor membre şi organelor 

Comunităţii”. 

 

 Importanţa şi conţinutul principiului 

Dreptul primar 

Implicaţiile acestei fundamentări juridice sunt deosebite. 

Dreptul comunitar are caracter de drept obiectiv el nu numai că 

trebuie luat integral în seamă de către statele membre, în 

calitate lor de părţi contractante, ci are şi legătură normativă 

directă cu fiecare individ afectat. Iată de ce, conflictele dintre 

normele dreptului comunitar şi ale dreptului naţional reprezintă 

nu numai o chestiune de lezare a Tratatului, ci, concomitent, 

ele constituie o problemă a administraţiei executive şi cad în 

sarcina jurisdicţională a instanţelor naţionale, care trebuie să 

aplice – în procesele aflate pe rolul lor – dreptul comunitar, 

care are efect direct. În felul acesta, chestiunea valabilităţii 

directe capătă, totodată, semnificaţie de legitimare a 

competenţei, deoarece, în general, numai normele juridice 

comunitare cu efect direct pot deveni decisive la luarea 

hotărârii în procesele de soluţionare de către instanţele statale 

interne, deosebirea dintre aceste norme şi prevederile cu efect 

indirect determină măsura competenţei, ca judecător comunitar, 

a judecătorului naţional. 

Principiul efectului direct urmează să fie consolidat şi extins 

printr-o mulţime de alte hotărâri. Actualmente –  în 

jurisprudenţa curentă – el este un principiu structural de bază al 
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ordinii de drept comunitare. Cele mai importante prevederi ale 

Tratatului, care au efect direct, sunt: 

- Art. 13 şi 16 din TC(E)E, referitoare la desfiinţarea taxelor 

vamale de import şi export, precum şi a taxelor cu acelaşi efect, 

între statele membre; 

- Art. 30 şi 34 TC(E)E, referitoare la înlăturarea limitărilor 

cantitative la import şi export, precum şi a măsurilor cu acelaşi 

efect, între statele membre; 

- Art. 48, 52 şi 59 din TC(E)E, referitoare la asigurarea 

liberei deplasări a angajaţilor, la libertatea de stabilire a 

reşedinţei şi la liberul transfer al serviciilor. Aceste 

reglementări prevăd că libertăţile menţionate vor fi transpuse 

treptat în practică, în cursul perioadei de tranziţie, printre altele 

şi cu ajutorul directivelor de coordonare. Deşi  până  la 

scurgerea termenului de tranziţie au fost “armonizate” doar 

puţine dintre domeniile relevante, CJCE a decis că cel puţin 

interdicţia discriminării pe motive de cetăţenie – interdicţie 

conţinută în aceste reglementări – produce efect direct. 

- Art. 95 din TC(E)E, referitor la interdicţia de a percepe – 

pentru mărfurile provenite din alte state membre – taxe interne 

mai mari decât acelea pe care trebuie să le suporte mărfurile 

autohtone similare sau aflate în concurenţă; 

- Art. 119 din TC(E)E, referitor la egalitatea salarizării 

bărbaţilor şi femeilor. 

Jurisprudenţa privind art. 48, 52 şi 59, ca şi art. 119 din 

TC(E)E este remarcabilă deoarece ea a recunoscut efectul 

direct al acestor prevederi din Tratat nu numai faţă de acte ale 

autorităţii publice (de exemplu măsuri pentru reglementarea 

intrării într-un alt stat, a şederii sau a expulzării), ci şi în 

raportul dintre persoanele particulare (efect pe orizontală). Ca 
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factori determinanţi ai ordinii de drept comunitare, ei pot 

acţiona – modelând dreptul privat – în special asupra 

reglementărilor colective din domeniul muncii şi al prestărilor 

de servicii. CJCE a motivat aceasta prin faptul că înlăturarea 

piedicilor din calea liberei circulaţii a persoanelor şi a liberului 

transfer al serviciilor – unul dintre obiectivele esenţiale ale 

Comunităţii, enumerate în Tratat – ar fi periclitată, dacă 

desfiinţarea barierelor dintre state ar fi, din nou, anulată în 

efectele ei, din cauză că subiecţii dreptului privat – în temeiul 

autonomiei lor ca parte – ar ridica astfel de piedici. În plus, ar 

exista pericolul că – în cazul unei limitări la măsuri ale statelor 

– nu ar fi aplicată unitar interdicţia discriminării pe motive de 

cetăţenie, deoarece condiţiile de muncă se supun, în funcţie de 

statul membru respectiv, unei reglementări prin lege şi 

regulament, dar şi prin modul de încheiere a tranzacţiilor legale 

între persoane particulare. 

Caracteristic pentru jurisprudenţa CJCE cu privire la art. 

119 din TC(E)E el şi faptul că este considerată ca interzisă 

orice discriminare, fie chiar şi indirectă. Deci, sunt incluse şi 

cazuri în care tratamentul inegal – inadmisibil, deoarece nu este 

justificat pe bază de criterii obiective – devine evident abia prin 

compararea alcătuirii reale, pe sexe, a anumitor grupe de 

salarizare, adică se verifică dacă activitatea – după care se 

determină grupa de salarizare în discuţie – este exercitată 

predominant de către femei (respectiv de bărbaţi). 

Doctrina efectului direct al dreptului comunitar a fost 

dezvoltată, iniţial, cu ocazia interpretării prevederilor din 

Tratat. Totuşi, de la început a fost în afara oricărei discuţii că – 

mutatis mutandis – criteriile elaborate vor fi utilizate şi 

pentru dreptul comunitar derivat. 
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Dreptul secundar (derivat) 

1. Regulamentele 

Pentru regulamente, adică acte normative cu valabilitate 

generală, prioritatea dreptului comunitar este prevăzută explicit 

la art. 189 alin. 2 din TCE. Este puţin probabil să apară 

dificultăţi principale de natură juridică. Conform jurisprudenţei 

curente a CJCE, efectul direct al regulamentelor implică faptul 

că exercitarea drepturilor conferite de către ele nu este permis a 

fi îngrădită prin aceea că ea se face dependentă de emiterea 

unor reglementări de implementare, altele decât acelea 

necesare pe baza regulamentului însuşi. Necontestat este şi 

faptul că efectul direct al regulamentelor poate interveni – 

corespunzător naturii şi funcţiei acestor acte juridice – nu 

numai în favoarea indivizilor, ci şi creându-le  acestora obligaţii. 

 

2. Directive şi decizii 

Mai dificil de argumentat este efectul direct, pe plan intern, 

al deciziilor adresate statelor membre (adică acte individuale, 

obligatorii din punct de vedere juridic) şi al directivelor. 

Pentru acestea din urmă, art. 189 alin. 3 din TCE stabileşte că 

ele obligă statele membre, cărora le sunt adresate, numai cu 

privire la obiectivul de realizat, lăsând, totuşi, pe seama lor 

alegerea formei şi mijloacelor. 

Prin urmare, în mod normal, efectele directivelor îi afectează 

pe indivizi numai pe calea actului de transpunere pe plan 

naţional, astfel că,  în principiu, nu se pune chestiunea 

efectului  lor  direct.  De  aceea,  evoluţia  jurisprudenţei  CJCE 

necesită o examinare mai atentă. 

Din punct de vedere al structurii lor, directivele au o mai 

mică intensitate de reglementare în detaliu, comparativ cu 

regulamentele şi deciziile; ele lasă statelor membre o 
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anumită libertate de apreciere cu privire la implementare. 

Aceasta se face prin transpunere în dreptul naţional, forma 

juridică şi temeiul de împuterniciri ale actului de transpunere 

fiind stabilite de dreptul naţional. Pentru Germania aceasta 

înseamnă că atât alegerea între lege şi depoziţie legală, cât şi 

competenţa de emitere în raportul dintre statul federal şi 

landuri, se orientează exclusiv după dreptul constituţional 

german. Iată de ce, de exemplu, emiterea unei dispoziţii legale 

pentru implementarea unei directive comunitare necesită 

îndeplinirea tuturor condiţiilor conform art. 80 din Constituţia 

germană. 

Directivele sunt adecvate mai ales în domenii unde se 

tinde spre o anumită armonizare a situaţiei juridice, dar 

nicidecum spre o completă unitate din punct de vedere 

juridic, aşa cum este cazul în domeniul ajustării pe plan 

juridic (în special art. 100 a TCE). Fireşte, de-a lungul 

timpului s-a dovedit că simpla egalizare pe plan juridic – prin 

renunţarea la uniformizarea juridică, care ajunge mai departe – 

nu corespunde, adesea, cerinţelor de integrare crescândă. Ca 

urmare, practica se foloseşte mai mult de forma directivelor, 

astfel ca – în lipsa unui temei de autorizare pentru emiterea de 

regulamente – să realizeze uniformizarea din punct de vedere 

juridic. Cu alte cuvinte: directivele conţin, în proporţie mărită, 

reglementări de detaliu concrete, care pot diminua – în mare 

măsură – libertatea de formulare a conţinutului de către statele 

membre, obligate să asigure transpunerea. Această observaţie 

este valabilă mai ales pentru directivele care  vizează desfiinţarea 

obstacolelor de natură tehnică, existente încă în comerţul dintre 

statele membre. Astfel,  în practică, tipologia regulamentelor şi 

directivelor a fost estompată în mare parte. 
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Această dezvoltare – care se află în sfera de responsabilităţi a 

legiuitorului comunitar – a determinat CJCE ca, în anumite 

condiţii, să atribuie un efect direct şi prevederilor directivelor. În 

acest fel, CJCE le conferă cetăţenilor comunitari dreptul de a 

invoca direct textul directivei, dacă transpunerea nu are loc sau 

dacă ea se face neregulamentar. Hotărârile relevante se detașează 

de considerentul că invocarea prevederilor directivei serveşte 

protecţiei juridice a individului şi, de aceea, ea trebuie să se 

orienteze nu spre forma, ci spre conţinutul şi funcţia respectivului 

act juridic în sistemul Tratatului: 

“Este adevărat că regulamentele au efect direct, conform 

art. 189, şi – ca urmare – pot deja produce efecte directe 

datorită naturii lor juridice. Totuşi, de aici nu rezultă că alte 

categorii de acte juridice, menţionate în acest articol, nu ar 

putea produce niciodată efecte asemănătoare. Ar fi 

incompatibil cu efectul obligatoriu conferit directivelor, prin 

art. 189, să se excludă – din principiu – că persoanele afectate 

pot invoca obligaţia impusă prin directivă. În special în 

cazurile în care, de exemplu, autorităţile comunitare – prin 

directivă – obligă statele membre la o anumită conduită, 

efectul util al unei astfel de măsuri ar fi diminuat dacă orice 

persoană nu ar putea invoca aceasta înaintea instanţei şi dacă 

instanţele statale nu le-ar putea considera pe aceste persoane 

ca parte constitutivă a dreptului comunitar”. 

“Prin urmare, în lipsa măsurilor de implementare emise la 

termen, orice persoană poate invoca prevederile unei directive 

– al căror conţinut apare ca necondiţionat şi suficient de precis 

– împotriva tuturor prevederilor interne ale acelui stat, 

neconforme cu directiva; orice persoană poate invoca aceste 

prevederi şi dacă ele stabilesc drepturi, care pot fi revendicate 
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faţă de stat”. 

Elementul raţional al efectului direct pare a fi de căutat, în 

cele din urmă, în principiul încrederii. Statele membre nu pot 

invoca – faţă de cetăţenii lor – omiterea, contrară directivei, sau 

nereglementaritatea transpunerii. 

Efectul luării de măsuri al directivelor are, astfel, caracter de 

sancţionare; din acţiunea lui de încălcare a dreptului comunitar, 

statului membru nu trebuie să-i rezulte nici un fel de avantaj. 

De aceea, după expirarea termenului stabilit pentru 

implementarea lor (termen de transpunere), prevederile 

directivelor – care conţin obligaţii necondiţionate şi suficient 

de exact conturate – pot fi opuse aplicării dreptului naţional 

contrar. Dimpotrivă, invocarea prevederilor directivelor îşi 

pierde justificarea dacă statul membru şi-a îndeplinit, 

regulamentar, obligaţiile care-i revin dintr-o directivă. În orice 

caz, nu este afectat dreptul oricărei persoane de a invoca o 

directivă, cu scopul de a lăsa să se constate dacă instituţiile 

naţionale – la alegerea, lăsată pe seama lor, a formei şi 

mijloacelor de transpunere – s-au menţinut în cadrul limitelor 

de apreciere, care le-au fost trasate prin directivă. 

CJCE a stabilit efectul direct al prevederilor directivelor 

întotdeauna numai pentru cazul că acestea sunt în favoarea 

cetăţenilor şi cad în sarcina statului (aşa-numitul efect direct 

vertical). Cazurile vizau mai ales domeniul activităţii fiscale a 

statului. Noţiunea de stat, ca destinatar al efectului direct, este 

de comentat pe larg. Ea cuprinde toate instituţiile statului, cum 

sunt federaţia, landurile, administraţiile locale, alte organizaţii 

teritoriale şi persoane de drept public. De altfel, caracteristic 

este faptul că este indiferent dacă statul devine activ conform 

dreptului public sau celui privat. Astfel, în procesele Marshall 
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şi Foster s-a clarificat că instituţiile statale – chiar dacă 

activează în domeniul economiei private (de exemplu ca 

angajator) – pot fi destinatare ale efectului direct. Acelaşi lucru 

este valabil şi pentru întreprinderile de stat, care îndeplinesc 

sarcini publice şi care, în interesul public, se bucură de drepturi 

speciale, comparativ cu întreprinderile private. 

Nu este încă definitiv calificată chestiunea dacă prevederile 

directivelor pot produce efecte directe şi în raportul dintre 

persoanele particulare (aşa-zisul efect direct pe orizontală). 

Aceasta pare a fi îndoielnic, deoarece, totuşi, directivele, 

conform sistematicii Tratatului, obligă doar statele membre, 

cărora le sunt adresate şi care, singure, poartă răspunderea 

pentru implementarea regulamentară în cadrul sistemului lor 

juridic intern. Din această cauză pare a fi eliminat şi aşa- 

numitul efect direct invers pe verticală (în favoarea statului şi 

împovărându-i pe cetăţeni). 

CJCE a tras această concluzie în mod repetat şi nerestrictiv, 

pentru prima oară în cunoscuta hotărâre “Marshall”, în care se 

expune faptul 

“că o directivă nu poate stabili doar obligaţii pentru o 

persoană oarecare şi că – drept urmare – nu se poate recurge 

la prevederea directivei, ca atare, faţă de o astfel de persoană”. 

Limitarea efectului direct la raporturile pe verticală 

(cetăţean faţă de stat) se justifică din puncte de vedere 

corespunzând statului de drept. Împotriva unui efect pe 

orizontală se află mai ales principiul siguranţei actului de 

justiţie şi cel al drepturilor  legitime. Cetăţeanul – deoarece 

poate avea încredere în transpunerea directivei – nu trebuie să 

conteze pe faptul că, din prevederile directivei, rezultă 

consecinţe împovărătoare doar pentru el. Mai degrabă el poate 



113  

avea încredere că efectele directivelor îl afectează numai 

conform măsurilor de transpunere pe plan naţional. Principiul 

încrederii nu se opune acestui considerent, deoarece nici o 

persoană nu poate avea vreo vină pentru încetineala statului 

membru. În plus, împotriva unui efect direct pledează absenţa 

obligaţiei de publicare pentru directive, care – odată cu 

remiterea lor către respectivul stat membru, – devin obligatorii 

pentru aceasta, iar apoi apar, doar cu titlu informativ, în 

Monitorul Oficial. 

Este recunoscut, însă, faptul că o directivă, netranspusă la 

termen, poate conduce, indirect, la o împovărare a persoanelor, 

chiar dacă – în condiţiile existenţei unei marje corespunzătoare 

de interpretare – dreptul naţional relevant este interpretat 

conform directivei. 

Acelaşi lucru este valabil pentru directivele cu dublu efect, 

adică acele, care au consecinţe favorizante pentru anumite 

persoane, iar pentru altele - consecinţe împovărătoare. În 

această privinţă, este de menţionat mai întâi faptul că pentru a 

aprecia dacă există o favoare sau o împovărare – orientarea 

trebuie să fie către situaţia materială, nu către cea de drept 

procedural. Ca urmare, hotărâtor este cine are de suportat, în 

mod  real,  consecinţele  –  considerate  din  punct  de  vedere  

economic – ale respectivei norme, nu în raport cu cine se 

revendică efectul în procesul concret. În plus, conţinutul 

directivei nu va fi considerat izolat, ci comparativ cu ansamblul 

reglementărilor dreptului naţional relevant. 

Din caracterul de sancţionare a  efectului  direct  al 

directivelor rezultă că  prevederile directivelor, care impun 

obligaţii  terţilor,  nu  pot  produce  niciodată  efect  direct. 

Acest lucru trebuie  să  fie  valabil  şi  pentru  directivele  cu 
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caracter  dublu,  deoarece  efectul  direct   al   directivelor   nu   

are voie – în nici un caz – să se răsfrângă împovărându-l pe 

cetăţean, care nu trebuie să răspundă pentru încălcarea dreptului 

comunitar de către statul membru. Acest aspect devine deosebit 

de clar în domeniul protecţiei mediului ambiant: o persoană 

oarecare poate invoca un eventual efect direct al directivei numai 

în măsura în care reglementarea în discuţie are consecinţe 

împovărătoare material pentru instituţiile statului, adică 

activitatea de poluare a mediului ambiant este desfăşurată de 

către acestea; posibilitatea de invocare dispare dacă ea are drept 

scop o îngrădire a activităţilor poluante ale mediului ambiant, 

desfăşurate de persoane    particulare. 

Hotărârea “Costanzo” nu se opune consideraţiilor sus- 

menționate. Procesul a avut ca obiectiv interpretarea unei 

instrucţiuni a  directivei de coordonare,  referitoare la atribuirea 

comenzilor publice pentru lucrări de  construcţii,  conform 

căreia, în cazul unor oferte la preţuri excepţionale, beneficiarul 

public trebuie să verifice fiecare sumă a ofertei. El se referea, 

deci, numai la procedura de atribuire  şi nu a avut nici o 

consecinţă directă asupra situaţiei de drept a concurenţilor. 

Curtea Constituţională Federală (CCF) a Germaniei a aprobat 

hotărârea respectivă, pronunţată de CJCE, scoţând în evidenţă 

caracterul de confirmare a acestei perfecţionări a dreptului 

comunitar. Prin urmare, este vădit faptul că nici CCF nu ar 

recunoaşte un efect direct al directivelor, împovărător pentru 

indivizi, pentru a nu  şterge  complet,  în  structura formelor de 

operare ale art. 189 din TCE, hotarul dintre regulament şi 

directivă. 

Dimpotrivă, Consiliul de Stat al Franţei  refuză,  în 

continuare, să se conformeze CJCE. Acesta a făcut abstracţie, 
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până acum, de un proiect corespunzător conform art. 177 din 

TC(E)E,  deoarece   pentru  el,  textul  art.  189  din  TC(E)E 

pledează clar împotriva unui efect direct al directivelor. 

În mod corespunzător se prezintă situaţia juridică în cazul 

deciziilor, care sunt adresate statelor membre. Dacă aici sunt 

obligaţi, concomitent, cetăţenii, totuşi decizia nu acţionează 

direct. Abia atunci când respectivul stat membru şi-a îndeplinit 

obligaţiunile sale din decizie, intervin şi pentru cetăţeni 

respectivele efecte dezavantajoase, fără ca ei să poată invoca 

dreptul naţional mai favorabil. Cu totul  alta  este  situaţia 

juridică în cazul deciziilor, care obligă statele membre să acorde 

anumite drepturi cetăţenilor lor. În acest sens, la fel ca și în cazul 

directivelor, CJCE recunoaşte un efect direct: 

“Ar fi incompatibil cu efectul obligatoriu conferit deciziilor, 

conform art. 189 din TCEE, să se excludă – din principiu – că 

persoanele afectate pot invoca obligaţia impusă prin decizie. 

În special în  cazurile în care, de exemplu, autorităţile 

comunitare – prin decizie – obligă un stat membru sau toate 

statele membre la o anumită conduită, efectul util al unei astfel 

de măsuri ar fi diminuat dacă membrii acelui stat nu ar putea 

invoca aceasta înaintea instanţei şi dacă instanţele statale nu i- 

ar putea considera pe aceştia ca parte constitutivă a dreptului 

comunitar”. 

“Articolul 177 din TCEE – conform căruia instanţele 

statale sunt autorizate să solicite Curţii de Justiţie să se ocupe 

de valabilitatea şi interpretarea tuturor acţiunilor organelor, 

fără deosebire – presupune, de altfel, că orice persoană poate 

invoca, în faţa acestor instanţe, acţiunile menţionate. Ca 

urmare, în fiecare caz individual, trebuie verificat dacă 

prevederea în discuţie este adecvată – după natura ei juridică, 
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mod de sistematizare şi text – pentru a motiva efecte directe în 

raporturile juridice dintre destinatarul acţiunii şi terţi”. 

Premisa este, totuşi, că respectiva sarcină este obligatorie şi 

este generală, necondiţionată, precum şi suficient de clară şi 

precisă. 

În final este de reţinut faptul că – pe baza jurisprudenţei 

CJCE – fiecare cetăţean comunitar poate invoca, independent 

de natura actului juridic, norme ale dreptului comunitar primar 

sau secundar, dacă acestea sunt suficient de clare şi 

necondiţionate, astfel ca executarea lor să nu mai necesite nici 

o altă concretizare din partea legiuitorului naţional. În cazul 

directivelor se mai adaugă – ca o condiţie suplimentară – faptul 

că termenul de transpunere a expirat. În acest fel, ordinea de 

drept comunitară se aplică nemijlocit fiecărei  persoane. 

Acestea sunt – precum în dreptul german – purtători de drepturi 

publice subiective. 

  Responsabilitatea administrativă a statelor membre în 

cazul neaplicării directivelor 

Dacă nu există premisele pentru efectul direct al unei 

reglementări din directivă, atunci – conform celei mai recente 

jurisprudenţe a CJCE – oricărei persoane favorizate  de directivă 

îi revine, în anumite condiţii, un drept de a pretinde daune-

interese din partea statului membru, din cauza nerealizării 

(sau a realizării defectuoase) a transpunerii directivei. Acest 

drept la despăgubire, dezvoltat pe calea deliberării 

judecătoreşti independente, pare – în măsura în care motivele 

concise şi indiscutabile ale sentinţei permit să se sesizeze 

aceasta – ar fi fost derivat din “efectul util” al dreptului 

comunitar şi conceput ca o compensare pentru modul deficitar 

de implementare a drepturilor conferite prin normele de drept 
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comunitar, mod care este condiţionat de încetineala la 

transpunere din partea statului membru. 

În procesele soluţionate a fost vorba despre Directiva 

80/897/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980, cu privire la 

armonizarea acelor reglementări juridice ale statelor membre, 

care se referă la protecţia angajaţilor în cazul insolvabilităţii 

angajatorului. Din cauza insolvabilităţii respectivului lor 

angajator, angajaţii reclamanţi nu şi-au putut impune drepturile 

lor salariale; ei nu au putut invoca susmenţionata Directivă, 

care nu fusese transpusă la termen, respectiv regulamentar, 

deoarece nu erau îndeplinite condiţiile impuse pentru efectul ei 

direct. CJCE a decis că, într-un astfel de caz, respectivul stat 

membru răspunde, faţă de angajaţii reclamanţi, pentru dauna 

suferită de ei pe baza încălcării Tratatului: 

“Deplina eficacitate a prevederilor de drept comunitar ar fi 

influenţată negativ, iar apărarea drepturilor stabilite de ele ar 

fi diminuată, dacă o persoană oarecare nu ar avea 

posibilitatea să obţină o despăgubire pentru cazul că 

drepturile ei sunt lezate printr-o încălcare a dreptului 

comunitar, care este de pus pe seama unui stat membru. 

Posibilitatea unei despăgubiri prin statul membru este 

indispensabilă mai ales dacă eficacitatea deplină a 

prevederilor de drept comunitar depinde – precum în cazul de 

faţă – de faptul că statul devine activ, şi dacă – drept urmare, 

în caz de inactivitate a statului – o persoană oarecare nu-şi 

poate revendica, în faţa instanţelor naţionale, drepturile 

conferite ei prin dreptul comunitar. 

Astfel, principiul unei răspunderi a statului pentru daune, 

pe care le suferă orice persoană datorită încălcării, de către 

stat, a dreptului comunitar, face parte inseparabilă din ordinea 

de drept creată prin Tratatul de înfiinţare a Comunităţii 
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Economice Europene”. 

În cazul unei încălcări a obligaţiei de transpunere a unei 

directive, trebuie avute în vedere următoarele premise: 

- (1) Obiectivul respectivei directive trebuie să fie conferirea 

de drepturi oricăror persoane; 

- (2) Conţinutul acestor drepturi trebuie să poată fi stabilit pe 

baza directivei însăşi; 

- (3) Între încălcarea obligaţiei impuse statului membru şi 

prejudiciul provocat trebuie să existe o cauzalitate. Atunci, 

dreptul la despăgubire rezultă direct din dreptul comunitar. 

Dimpotrivă, în cazul lipsei unei reglementări de drept 

comunitar, revendicarea dreptului la despăgubire se 

conformează dreptului naţional referitor la daune-interese, care 

este în vigoare în respectivul stat membru, în special în privinţa 

stabilirii  instanţei  competente  şi  a  alcătuirii  procedurii  de 

intentare a acţiunii. 

Recent, CJCE a pronunţat hotărârile în procesele “Brasserie 

du Pêcheur SA”, “Factortame III” şi “British 

Telecommunication”. Conform acestora, o obligaţie a statelor 

membre de compensare a unei daune există, în principiu, dacă 

sunt îndeplinite următoarele trei condiţii preliminare: 

- dreptul  comunitar  conferă  oricărei  persoane  drepturi 

subiective; 

- statul membru a depăşit “evident” şi “considerabil” 

limitele atribuţiilor sale, adică încălcarea dreptului comunitar 

trebuie să fie “suficient de calificată”; 

- prin aceasta, reclamantului i-a fost provocată o daună. 

Curtea face aprecierea cu privire la condiţiile preliminare în 

care există o încălcare evidentă şi considerabilă. 

Dreptul de a invoca răspunderea statului există şi fără 
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reglementare explicită în Tratatul CE, deoarece numai astfel, 

după cum se afirmă în motivele sentinţelor, se garantează 

deplina eficacitate a dreptului comunitar. De altfel, efectul util 

al dreptului comunitar le interzice statelor membre să invoce 

faptul că legislaţia lor internă nu conţine un astfel de drept la 

daune-interese, deci că nu există, astfel, obligaţia de 

despăgubire. 

Deoarece, cu privire la aceste procese, CJCE urma să se 

pronunţe în cadrul procedurii de luare a deciziei prealabile, 

conform art. 177 din TCE, acum cade în sarcina instanţelor de 

judecată naţionale să decidă dacă există condiţiile preliminare 

menţionate mai sus. 

Odată cu aceste hotărâri a fost revoluţionat fundamental 

dreptul comunitar referitor la răspunderea statului. 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Prin ce se manifestă Prioritatea dreptului comunitar  

2 Care este Efectul direct al dreptului comunitar 

3 Care este Responsabilitatea administrativă a statelor membre în 

cazul neaplicării directivelor 
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TEMA 9 INSTITUŢIILE COMUNITARE 
 
 

1. Noțiuni generale 

Tratatul CEE a enumerat, iniţial, ca instituţii ale 

Comunităţii Economice Europene: Adunarea parlamentară, 

Consiliul, Comisia  şi Curtea de  Justiţie  (art.  4  din  Tratatul 

CEE). Modificările aduse tratatelor constitutive au adăugat, 

treptat, şi alte instituţii în construcţia comunitară. Tratatul de 

fuziune, din 1965, a creat Comitetul Reprezentanţilor 

Permanenţi (COREPER); în urma AUE, a fost constituit 

Tribunalul de Primă Instanţă (TPI), iar prin Tratatul de la 

Amsterdam, a fost creată Curtea 

de Conturi. 

Tratatul CE enumeră, în prezent (art. 7 alin. 1 din Tratatul 

CE, art. 3 alin. 1 din Tratatul CEEA), ca instituţii ale 

Comunităţii: 

- Parlamentul European; 

- Comisia Europeană; 

- Consiliul de Miniştri (numit şi Consiliul Uniunii 

Europene); 

- Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene; şi 

- Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene. 

Parlamentul European reprezintă interesele cetăţenilor 

statelor membre,  Consiliul - interesele  statelor membre, iar 

Comisia, este subordonată intereselor Comunităţii, la fel ca şi 

Curtea de Conturi. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 

veghează la respectarea dreptului comunitar, având o poziţie 

independentă în cadrul ordinii juridice comunitare. Alături de 
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aceste instituţii, mai funcţionează şi altele cu caracter subsidiar. 

Nefiind  vorba  despre  o  structură  statală,  relaţia  dintre 

instituţiile  comunitare  nu  poate  fi  descrisă  prin  expresia 

„separare a puterilor”, utilizată în dreptul constituţional 

naţional. Este vorba, mai degrabă, de un echilibru instituţional 

(engl. checks and balances) ce marchează relaţia dintre 

instituţiile respective. Acest echilibru instituţional este asigurat 

prin principiul subsidiarităţii, principiul împuternicirii exprese 

şi limitate, precum şi prin diferitele modalităţi de control pe 

care instituţiile le au asupra activităţii celorlalte. 

 

2. Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii Europene
39

) 

Consiliul, cu sediul la Bruxelles, are în componenţa sa câte un 

reprezentant de rang ministerial din partea fiecărui stat, care 

este împuternicit să angajeze guvernul statului său (art. 203 alin. 1 

din Tratatul CE, art. 116 alin. 1 CEEA). 

Reprezentanţii ministeriali răspund în faţa statelor care îi 

trimit în baza normelor lor de drept intern, însă Consiliul, în 

totalitatea sa, nu este controlat de nici o altă instituţie naţională 

sau europeană. Statele cu structură federală pot să trimită ca 

reprezentanţi în Consiliu de miniştri ai statelor lor federale
40

. 

Secretarii de stat ai statului federal pot participa la procesul 

decizional al Consiliului. 

Preşedinţia Consiliului este asigurată, prin rotaţie, de către 

un stat membru, pe o perioadă de 6 luni. Preşedinţia Consiliului 

                                                 
39

 1 în legătură cu semnificaţia Convenţiei Europene a Drepturilor Omului pentru dreptul 

comunitar, a se vedea Rusu LE., Relaţia dintre Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. Interpretarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului de către 

cele două instanţe, Noua Revistă Română de Drepturile Omului nr. 2/2006, p. 20 şi urm 
40

 A se vedea, în acest sens, art. 23 alin. 6 al Legii Fundamentale a Republicii Federale 

Germania şi art. 23 al Constituţiei Federale Austriece. Germania trimite în Consiliu 
reprezentanţi ai Landurilor federale (Bundeslănder) în situaţiile în care se dezbat chestiuni ce ţin 

de competenţa exclusivă a acestora (spre exemplu învăţământ, cultură). 
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organizează întâlnirile Consiliului şi stabileşte agenda acestor 

întruniri.
41 

în funcţie de interesele Consiliului, în ansamblul său, 

sau ale statului care deţine Preşedinţia, Preşedintele Consiliului 

poate înainta iniţiative legislative. Având în vedere 

complexitatea procesului legislativ, durata de doar şase luni a 

mandatului Consiliului este apreciată, în general, ca fiind prea 

scurtă pentru atingerea unor obiective concrete. Începând cu 

anul 1989, Preşedinţiile prezintă Parlamentului şi Comisiei 

Europene programul de lucru al mandatului său. 

Componenţa Consiliului diferă în funcţie de tematica 

dezbătută, existând în total 9 formaţiuni în care acesta se 

reuneşte. Acest fapt a fost adesea criticat, în mod justificat, 

obiectându-se că, în lipsa unui organ de coordonare  a diferitelor 

formaţiuni, un număr atât de ridicat de formaţiuni ale 

Consiliului nu este benefic pentru asigurarea coerenţei 

activităţii acestei instituţii. 

Consiliul este sprijinit, în activitatea sa, de Comitetul 

Reprezentanţilor Permanenţi ai Statelor Membre (Coreper) şi 

de un Secretariat General. Consiliul are un regulament propriu 

de procedură. 

Atribuţiile  Consiliului  pot  fi  clasificate  în  următoarele 

categorii: 

a) atribuţii legislative; 

b) atribuţii de coordonare; 

c) atribuţii bugetare; 

d) atribuţii de reprezentare a Uniunii; 

e) atribuţii în domeniul PESC şi CPJ. 

                                                 
41

 A se vedea regulile de procedură conţinute în Decizia Consiliului 2000/396, J. Of. 

L149/2000,p. 21, art. 1 
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a. Atribuţii în cadrul Comunităţii Europene 

Atribuţiile Consiliului sunt enumerate în art. 202 din 

Tratatul CE (coordonarea politicilor generale ale statelor 

membre, decizii în vederea asigurării condiţiilor necesare 

realizării obiectivelor stabilite prin Tratat), dar reies şi din alte 

prevederi ale tratatelor comunitare. 

Conform Tratatului CE şi Tratatului CEEA, Consiliul este 

principalul organ legislativ care emite legislaţie comunitară 

secundară, deşi aproape toate revizuirile tratatelor constitutive 

au extins atribuţiile Parlamentului în acest domeniu. O 

importanţă deosebită în ce priveşte atribuţiile legislative ale 

Consiliului o au măsurile vizând armonizarea normelor juridice 

şi ale prevederilor privind administraţia, care se referă la 

instituirea şi funcţionarea Pieţei Interne (art. 95 din Tratatul 

CE). Consiliul legiferează, în domeniile amintite, de regulă, la 

iniţiativa Comisiei (art. 94, art. 95 alin. 1 din Tratatul CE). 

Consiliul are atribuţii executive în domeniul procedurii 

deficitelor excesive (art. 104 alin. 7 şi urm. din Tratatul CE) şi 

în ce priveşte acordarea de exceptări de la interdicţia 

ajutoarelor de stat (art. 88 alin. 2 parag. 3 din Tratatul CE). 

Consiliul hotărăşte, cu majoritate calificată, asupra 

propunerilor statelor membre cu privire la componenţa 

Comitetului Economic şi Social (art. 259 din Tratatul CE), a 

Comitetului Regiunilor (art. 263 alin. 3 din Tratatul CE) şi a 

Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene (art. 247 alin. 3 

teza a 2-a din Tratatul CE), iar după intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Nisa, şi asupra alcătuirii Comisiei (art. 214 

alin. 2 din Tratatul CE). Conform art. 216 din Tratatul CE, 

Consiliul poate cere Curţii de Justiţie destituirea unor membri 
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ai Comisiei (art. 216 din Tratatul CE). 

Consiliul are, împreună cu Parlamentul European, atribuţii 

bugetare (art. 272 din Tratatul CE). De asemenea, Consiliul 

stabileşte, cu majoritate calificată, remuneraţia, drepturile 

financiare şi drepturile de pensie ale Preşedintelui şi ale 

membrilor  Comisiei  (art.  210  din  Tratatul  CE)  şi  statutul 

funcţionarilor Comunităţilor Europene
42  

(art. 283 din Tratatul 

CE). 
 

 

b. Atribuţii în cadrul Uniunii 

În cadrul Uniunii, Consiliul asigură, împreună cu Comisia 

Europeană şi în limita competenţelor sale, coerenţa măsurilor 

de politică externă ale UE (art. 3 alin. 2 din Tratatul UE). 

Consiliul are competenţe în domeniul PESC şi al CPJ. În cadrul 

PESC, Consiliul elaborează acţiuni comune (art. 14 din 

Tratatul UE), poziţii comune (art. 15 din Tratatul UE), ia 

deciziile necesare stabilirii şi realizării PESC şi veghează ca 

demersurile Uniunii să fie unitare, coerente şi eficiente (art. 13 

alin. 3 din Tratatul UE). 

În domeniul Cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie 

penală (CPJ), Consiliul poate să adopte poziţii comune, decizii 

cadru pentru alinierea prevederilor materiale şi procedurale ale 

statelor membre şi orice alte decizii, precum şi să redacteze 

convenţii pe care statele membre să le adopte potrivit 

reglementărilor lor de drept constituţional (art. 34 alin. 2 din 

Tratatul UE). 
 

c. Procedura decizională în Consiliu 

                                                 
42

 Regulamentul 31/1962, cu modificările ulterioare 



125  

Procedura decizională în cadrul Consiliului  este 

reglementată în art. 205 din Tratatul CE. Regula o constituie - 

teoretic - adoptarea de decizii cu majoritate simplă (alin. 1), 

deşi în practică aceasta constituie mai degrabă o excepţie. 

Hotărârile în cadrul Consiliului trebuie adoptate cu 

unanimitate doar în situaţiile în care acest lucru este prevăzut 

expres în Tratate. Unanimitate înseamnă aprobarea hotărârii de 

către toţi membrii, votul unanim însemnând, practic, că fiecare 

stat are drept de veto. Abţinerea de la vot a membrilor prezenţi 

sau reprezentaţi nu poate împiedica luarea deciziei (art. 205 

alin. 3 din Tratatul CE)
43

. 

In majoritatea domeniilor, deciziile sunt adoptate cu o 

majoritate calificată. La stabilirea majorităţii calificate, se vor 

aplica criteriile de ponderare a voturilor, conţinute în art. 205 

alin. 2 teza 1 din Tratatul CE. în literatura de specialitate
44 

s-a 

arătat că ponderarea voturilor în Consiliu realizată prin Tratatul de 

la Nisa avantajează în principal statele medii şi mici ca Polonia şi 

Spania. Şi negocierile ulterioare purtate pe marginea Tratatului 

instituind o Constituţie pentru Europa şi a Tratatului de la 

Lisabona au fost marcate de dispute cu privire la factorul de 

ponderare a voturilor în Consiliu. În prezent, voturile din Consiliu 

sunt ponderate după următoarea repartizare: 
 
 

Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie câte 29 voturi 

Spania, Polonia câte 27 voturi 

România 14 voturi 

                                                 
43

 Cerinţa adoptării deciziilor cu unanimitate prezintă o importanţă deosebită în cazurile în care 

Consiliul acţionează la propunerea Comisiei şi decide modificarea propunerii Comisiei (art. 250 

alin. 1 din Tratatul CE 
44

 Herdegen M, op. cit., p. 101 
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Olanda 13 voturi 

Belgia, Republica Cehă, Grecia, Portugalia, 

Ungaria 

câte 12 voturi 

Austria, Bulgaria, Suedia câte 10 voturi 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, 

Republica Slovacă 

câte 7 voturi 

Estonia, Letonia, Luxemburg, Cipru, Slovenia câte 4 voturi 

Malta 3 voturi 

TOTAL 345 voturi 

 

Conform  Tratatului  de  la  Nisa,  majoritatea  calificată  se 

stabileşte ţinând cont de trei factori: 

a. majoritatea membrilor (în prezent, 14 din 27); 

b. un număr minim de voturi (după aderarea Bulgariei şi a 

României, 258 de voturi din totalul de 345); 

c. la  cererea  unui  stat  membru,  se  poate  stabili  dacă  se 

întruneşte o majoritate de 62% din populaţia totală a Uniunii. 

În situaţiile, în care Consiliul nu hotărăşte la iniţiativa 

Comisiei, este necesară întrunirea a cel puţin două treimi din 

voturile membrilor. 

Votul cu majoritate calificată este problematic din 

perspectiva principiului suveranităţii statelor, de vreme ce 

acestea din urmă pot fi private, în fapt, de posibilitatea de a 

decide asupra măsurilor ce vor fi aplicate în dreptul lor 

naţional. Există adesea situaţii în care statele membre sunt 

obligate să pună în aplicare un act de drept comunitar, deşi au 

votat împotriva acestuia. 

Majoritatea simplă este prevăzută, ca regulă în procesul 
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decizional, în art. 205 alin. 1 din Tratatul CE, însă, în realitate, 

având în vedere numeroasele derogări exprese de la ea, aceasta 

apare ca o excepţie. 

În 1965, Franţa a refuzat să accepte regulile votului 

majoritar în cadrul Consiliului, temându-se că interesele sale în 

finanţarea politicii generale agricole ar putea fi periclitate. 

Refuzul Franţei a blocat, vreme de 6 luni, luarea deciziilor în 

Consiliu prin „politica scaunului liber”. Franţa a cerut cu 

insistenţă aplicarea principiului unanimităţii în locul 

principiului majorităţii „în cazul unor interese importante ale 

unui stat sau ale mai multor state”, fiind o prerogativă a statelor 

membre de a decide dacă un interes al lor este sau nu 

important. 

O altă formă de blocare a lucrărilor Consiliului a fost, în 

1996, votul negativ, exprimat de Regatul Unit al Marii Britanii 

în toate hotărârile Consiliului, care trebuiau adoptate cu 

unanimitate, indiferent de obiectivul lor. Prin aceasta, Marea 

Britanie a protestat împotriva restricţiilor comerciale ridicate 

împotriva  acestei  ţări,  datorită  cazurilor  de  encefalopatie 

spongiformă bovină (ESB). 

Potrivit Compromisului de la Luxemburg, din 29 ianuarie 

1966, în cazul unor decizii adoptate cu majoritate de voturi, la 

propunerea Comisiei, şi care vizează interese vitale ale unui 

sau unor membri, membrii Consiliului se vor strădui ca, într-un 

anumit interval, să ajungă la o soluţie care să respecte 

interesele acestora şi care să fie acceptată de toţi membrii 

Consiliului. Deşi Acordul de la Luxemburg nu este obligatoriu, 

în baza lui s-a creat o practică potrivit căreia, hotărârile care 

vizează interese vitale ale statelor membre trebuie adoptate cu 

unanimitate, chiar şi atunci când Tratatul CE prevede 
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majoritatea simplă sau calificată. 

Acordul de la Luxemburg nu are forţă juridică obligatorie, 

deoarece, conform principiului simetriei, normele privind 

procedura de vot în Consiliu pot fi modificate doar prin acte de 

drept comunitar primar. Cu toate acestea, numeroase state 

membre au reuşit impunerea acestui compromis şi aplicarea 

principiului unanimităţii în decizii politice importante, cum ar 

fi domeniul politicii agricole comune, în care Tratatul prevede 

adoptarea deciziilor cu majoritate calificată. Această tendinţă s- 

a putut observa şi după adoptarea AUE, care a extins principiul 

majorităţii în adoptarea de decizii în Consiliu. 

Prin Compromisul de la Ioannina, negociat într-o întâlnire a 

miniştrilor de externe din 29 martie 1994, statele membre şi-au 

arătat disponibilitatea de a ajunge la un consens cât mai larg (la 

acea vreme 68 din 87 de voturi) în situaţiile în care unii 

membrii ai Consiliului resping ideea adoptării unui act prin 

majoritate calificată
45

. Spre  deosebire de compromisul de la 

Luxemburg, compromisul de la Ioannina se înscrie în limitele 

dreptului Consiliului de a-şi adopta un regulament propriu de 

procedură, fiind doar o declaraţie de principii, ce nu poate 

împiedica Consiliul ca, în situaţia în care nu se ajunge la un 

consens, să hotărască prin majoritate calificată. Tratatul de la 

Nisa, care a introdus un nou sistem de ponderare a voturilor în 

Consiliu, a abrogat acest Compromis. 

d. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi - COREPER şi 

Comitetul Politic şi de Securitate 

De vreme ce Consiliul nu este un for cu activitate 

permanentă, ci se întruneşte doar câteva zile pe lună, iar 
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 A se vedea decizia Consiliului din 29 martie 1994, J. Of. C 105/1994, p. 1, J. Of. C 1/1995, p. 
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miniştrii sau secretarii de stat din componenţa lui, au numeroase 

responsabilităţi în cadrul administraţiilor sau guvernelor lor 

naţionale, o mare parte a întrunirilor acestuia sunt pregătite 

de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi, alcătuit din 

funcţionari ai statelor membre. Sarcina acestora este de a 

analiza şi a prelucra propunerile Comisiei în pregătirea 

şedinţelor Consiliului. Deşi activitatea Comitetului este 

benefică din punct de vedere al operativităţii procesului 

decizional, folosirea acestuia ridică anumite probleme din 

perspectiva principiului transparenţei şi a responsabilităţii. 

Potrivit art. 207 din Tratatul CE, Comitetul 

Reprezentanţilor Permanenţi este însărcinat cu pregătirea 

şedinţelor Consiliului. COREPER este alcătuit din 

reprezentanţii statelor membre pe lângă Comunitatea 

Europeană, iar acest for, ce acţionează ca punte de legătură 

între CE şi statele membre, se întruneşte în două formaţiuni. 

Aşa-zisul COREPER II reuneşte ambasadorii statelor membre, 

în timp ce COREPER I este alcătuit din adjuncţii acestora. În 

plus, există un comitet special care se întruneşte în chestiuni, 

ţinând de domeniul agricol. Activitatea COREPER este 

sprijinită de aproximativ 100 de grupe şi subgrupe de lucru. 

COREPER II dezbate chestiuni legate de energie, cercetare, 

politică regională, relaţii externe, finanţe şi economie şi 

pregăteşte şedinţele Consiliului European. COREPER I 

dezbate în toate celelalte domenii de activitate ale Consiliului. 

COREPER nu este o instituţie a Comunităţii Europene, ci 

doar un organism intern al Consiliului, care primeşte sarcini de 

la acesta din urmă. Cu toate acestea, Tratatul de la Amsterdam 

a consacrat expres dreptul COREPER de a adopta decizii de 

procedură în cazurile prevăzute de Regulamentul de procedură 
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al Consiliului (art. 207 alin. 1 teza a 2-a din Tratatul CE). 

În domeniul politicii externe şi de securitate, există însă 

structuri organizatorice distincte care pregătesc deciziile 

Consiliului. Comitetul Politic şi de Securitate urmăreşte situaţia 

internaţională şi contribuie, prin avize emise din proprie 

iniţiativă sau la cererea Consiliului, la stabilirea politicii în 

domeniul relaţiilor externe şi de securitate (art. 25 din Tratatul 

UE). 

Sediul materiei: art. 7 Tratatul CE, art. 202-210 Tratatul CE 

Sediu: Bruxelles, şedinţe şi în Luxemburg 

Atribuţii ale Consiliului 

- atribuţii legislative: emiterea de regulamente şi directive; 

- atribuţii  de  coordonare  a  politicii  economice  (art.  202 

Tratatul CE); 

- reprezentarea  Uniunii  în  afară:  încheierea  de  tratate  cu 

state terţe sau organizaţii internaţionale (art. 300 Tratatul CE); 

- stabilirea principiilor politicii comerciale a Uniunii (art. 

133 Tratatul CE); 

- elaborarea bugetului Comunităţii (art. 272 Tratatul CE); 

- numirea membrilor Comitetului Economic şi Social (art. 

258 Tratatul CE); 

- numirea  membrilor  Curţii  de  Conturi  (art.  247  alin.  3 

Tratatul CE); 

- atribuţii în domeniul PESC: emiterea de poziţii comune şi 

acţiuni comune (art. 14 şi 15 Tratatul UE); 

- atribuţii în domeniul CPJ: emiterea de poziţii comune şi 

decizii cadru (art. 34 alin. 2 Tratatul UE); 

- numeşte,  cu  majoritate  calificată,  Preşedintele  Comisiei 

(art. 214 Tratatul CE). 
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3. Comisia Europeană 

a. Alcătuire 

Comisia   reprezintă   interesele   Comunităţilor   Europene, 

având, în special, atribute ale puterii executive. Fiecare stat 

membru trimite, în  prezent, câte un reprezentant în Comisie. 

Germania, Franţa, Italia, Regatul Unit şi  Spania au avut, până 

la data de 30 aprilie 2004, câte doi membri în Comisie. 

Conform Tratatului CE , începând cu data de 1 ianuarie 2005, 

fiecare stat trimite câte  un  singur  reprezentant  în  Comisie.  

După  admiterea României şi a Bulgariei în Uniunea 

Europeană la 1 ianuarie 2007, numărul membrilor Comisiei a 

ajuns la 27. 

Deşi numiţi de statele membre, comisarii europeni nu pot 

solicita, sau accepta instrucţiuni de la statele membre sau de la 

alte instituţii (art. 213 Tratatul CE). 

Consiliul alcătuit din şefii de stat şi de guvern numeşte cu 

majoritate calificată candidatul pentru funcţia de preşedinte al 

Comisiei. Parlamentul aprobă numirea Preşedintelui Comisiei 

(art. 214 din Tratatul CE). Numirea celorlalţi candidaţi pentru 

funcţia de comisar se face de guvernele naţionale, de comun 

acord cu Preşedintele Comisiei şi după ce aceştia au fost votaţi 

de Consiliu cu majoritate calificată (art. 214 alin. 2 şi 3 din 

Tratatul CE). Preşedintele Comisiei numeşte vice-preşedintele 

Comisiei şi decide asupra competenţei fiecărui membru (art. 

217 alin. 2 din Tratatul CE). Mandatul membrilor Comisiei 

este de 5 ani. 

Tratatul de la Amsterdam a atribuit în mod expres 

Preşedintelui Comisiei conducerea politică a acestei instituţii 

(art. 217 alin. 1 din Tratatul CE), iar tratatul de la Nisa a 

consfinţit dreptul acestuia de a stabili competenţele comisarilor 
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(art. 217 alin. 2 din Tratatul CE). Competenţele comisarilor pot 

fi modificate de către Preşedinte în orice moment al 

mandatului. 

Mandatul unui comisar poate înceta prin destituire de 

Curtea de Justiţie, la cererea Consiliului, care hotărăşte cu 

majoritate simplă, sau a Comisiei (art. 216 Tratatul CE). 

Tratatul de la Nisa a prevăzut că, atunci când numărul 

comisarilor va creşte la 27, Consiliul va stabili, în unanimitate
46

, 

numărul total al comisarilor şi mecanismul prin care aceştia vor fi 

numiţi. Numărul acestora va fi mai mic decât numărul statelor 

membre, aceştia fiind aleşi pe baza unui sistem de rotaţie ce va 

ţine cont de caracteristicile demografice şi geografice ale 

statelor membre. 

Preşedintele Comisiei este, după cum prevede art. 4 alin. 2 din 

Tratatul UE, şi membru al Consiliului European. 
 

b. Competenţe 

Competenţele Comisiei, conform art. 211 din Tratatul 

CE, sunt detaliate  în prevederile  tratatelor. În mod sintetic, 

acestea pot fi rezumate după cum urmează (art. 211 din 

Tratatul CE): 

- supraveghere a respectării dreptului comunitar, 

- adoptarea de decizii şi recomandări în domeniile precizate 

în Tratat, 

- adoptarea de decizii în domeniile prevăzute în Tratat şi 

participare, împreună cu Consiliul şi Parlamentul, la procesul 

legislativ, 

-     implementarea normelor elaborate de Consiliu. 

Conform Tratatului CE, Comisia deţine un aşa-numit 

                                                 
46

 Art. 4 din Protocolul 7 privind lărgirea Uniunii Europene. 
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monopol de iniţiativă legislativă, Consiliul putând hotărî, cel 

mai adesea, doar la propunerea Comisiei. 

Comisiei îi revine astfel rolul de a veghea la dezvoltarea 

dreptului comunitar, din care cauză Comisia Europeană este 

numită şi motor al integrării europene. 

În propunerea făcută Consiliului, Comisia stabileşte temeiul 

juridic al actului, circumstanţă importantă pentru implicarea 

Parlamentului şi pentru stabilirea majorităţii necesare în 

Consiliu.  Acesta  poate  fi  modificat  de  Consiliu  doar  cu 

unanimitate (art. 250 alin. 1 din Tratatul CE), iar de Curte, 

printr-o decizie de anulare a actului juridic. 

Comisia   veghează   Ia   respectarea   dreptului   comunitar
47

 

primar şi secundar şi la punerea în aplicare a deciziilor Curţii 

de statele membre, având capacitatea de a înainta acţiune în 

constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, conform art. 226 din 

Tratatul CE. Din rolul său de garant al respectării dreptului 

comunitar (art. 211 din Tratatul CE) şi din art. 226 alin. 1, 

rezultă că aceasta trebuie să cerceteze fiecare încălcare a 

tratatelor Comunitare de care a luat cunoştinţă. Comisia nu 

poate aplica sancţiuni statelor membre (excepţie făcând 

situaţiile enumerate de art. 228 alin. 2 parag. 2 teza 1 din 

Tratatul CE), dar are dreptul de a acţiona în justiţie statele 

membre care încalcă dreptul comunitar (art. 226 din Tratatul 

CE). 

În ceea ce priveşte domeniul politicii externe a Comunităţii, 

Comisia este implicată în negocierea (nu însă şi în încheierea) 

acordurilor comerciale sau de altă natură ale Comunităţii (art. 

133 alin. 3, art. 300 alin. 1 din Tratatul CE), reprezintă 
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 9 în acest sens, Comisia a fost numită de literatura britanica guardian of the treaties 
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Comunitatea în organizaţiile internaţionale (art. 302  din 

Tratatul CE) şi gestionează activităţile curente în cadrul 

dreptului său pasiv şi activ de delegare. 

Comisia este, de asemenea, implicată în PESC (art. 27 din 

Tratatul UE). Pe lângă dreptul de iniţiativă prevăzut expres în 

art. 22 din Tratatul CE, implicarea Comisiei în PESC include şi 

un drept de informare şi de audiere a Consiliului, de vreme ce 

Comisia este responsabilă, împreună cu Consiliul, de coerenţa 

măsurilor politice luate de Uniune în cadrul politicilor externe, 

de securitate, economice şi de dezvoltare. 

Comisia are drept de iniţiativă pentru elaborarea de poziţii 

comune, decizii cadru şi alte decizii sau proiecte de convenţii 

în domeniul Cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie 

penală (art. 34 alin. 2 din Tratatul UE). Comisia poate propune 

reglementarea la nivel comunitar a materiilor enumerate în art. 

29 din Tratatul UE (măsuri generale privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii). 

c. Procedura decizională 

Comisia hotărăşte cu majoritatea voturilor membrilor ei (art. 

219 alin. 1 din Tratatul CE, art. 132 alin. 2 din Tratatul CEEA). 

Pentru adoptarea unei decizii, este necesară întrunirea unui 

cvorum (art. 219 teza a 2-a din Tratatul CE coroborat cu art. 7 

din Regulamentul de Procedură al Comisiei) egal cu 

majoritatea numărului de membri prevăzut de Tratat. Comisia 

acţionează în calitate de colegiu, potrivit orientărilor politice 

stabilite de Preşedintele ei. Şedinţele Comisiei, care au loc cel 

puţin o dată pe săptămână, nu sunt publice, iar dezbaterile din 

cadrul colegiuluisunt confidenţiale. 

Comisia Europeană 
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Sediul materiei: art. 7 Tratatul CE, art. 201-219 Tratatul CE 

Sediu: Bruxelles, Belgia 

Comisari: 
- până în noiembrie 2004: 30 de comisari - câte doi din 

partea statelor mari (Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi 

Spania) şi câte unul din partea statelor mici; 

- din noiembrie 2004: câte un comisar pentru fiecare din 

cele 25 de state membre; 

- după 1 ianuarie 2007: câte un comisar pentru fiecare din 

cele 27 de state membre. 

Mandat: 5 ani, cu posibilitatea de reconfirmare în funcţie 

Organizare internă: comisari, 23 directorate generale 

Atribuţii ale Comisiei - reprezentare schematică 

- monopol de iniţiativă legislativă; 

- veghează  la  dezvoltarea  şi  buna  funcţionare  a  Pieţei 

Comune (art. 211 Tratatul CE); 

- atribuţii în domeniul concurenţei (art. 81 şi urm. Tratatul 

CE); 

- atribuţii în domeniul subvenţiilor de stat (art. 87 şi urm. 

Tratatul CE); 

- emiterea de recomandări şi avize, chiar şi în lipsa unei 

împuterniciri exprese (art. 211 alin. 2 Tratatul CE); 

- punerea în aplicare a actelor Consiliului (art. 202 Tratatul 

CE): spre exemplu, punerea în aplicare a art. 39 alin. 3 lit. d 

Tratatul CE; 

- administrează diferite fonduri (agrare, sociale, regionale). 

4.Parlamentul European 

a. Istoric şi structură 

Tratatul de la Roma a instituit, altfel decât în cazul 
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Comisiei şi al Consiliului, o Curte unică şi o Adunare 

Parlamentară
10   

unică  pentru  cele  3  Comunităţi.  Parlamentul 

European reprezintă interesele cetăţenilor statelor membre ale 

Comunităţilor. Iniţial, membrii Parlamentului European au avut 

un mandat dual, fiind numiţi de statele membre din rândul 

Membrilor parlamentelor naţionale, iar până în anul 1979, 

Parlamentul a numărat 198 de membri. Consiliul European de 

la Roma, din decembrie 1975, a hotărât, la propunerea 

Parlamentului European, introducerea alegerilor directe pentru 

această instituţie. La 20 septembrie 1976, Consiliul de Miniştri 

a adoptat o decizie privind alegerile generale şi directe pentru 

Parlamentul European, care au fost organizate pentru prima 

oară în anul 1979. 

Prezenţa redusă la alegerile pentru Parlamentul European, 

înregistrată în majoritatea statelor membre în ultimii ani, ridică 

însă numeroase semne de întrebare, în legătură cu legitimarea 

democratică a acestei instituţii comunitare. 

Prevederile din art. 190 alin. 3 din Tratatul CE şi art. 108 

alin. 4 din Tratatul CEEA privind instituirea unei proceduri de 

vot unitare în toate statele membre nu au fost încă puse în 

aplicare, astfel încât fiecare stat membru a adoptat reguli 

proprii cu privire la procedura de vot pentru Parlamentul 

European. Unele state membre (Belgia, Cipru şi Grecia) au 

introdus votul obligatoriu şi în alegerile pentru Parlamentul 

European. 

Prin Tratatul de la Nisa
48

, numărul maxim de reprezentanţi 

după extinderea Uniunii la 27 de state membre a fost stabilit la 

732 de membri. După aderarea, României şi Bulgariei la 

Uniunea Europeană, numărul membrilor Parlamentului 
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 Art. 189 din Tratatul CE 
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European pentru restul de mandat 2007 - iunie 2009 a crescut 

la 785. 

Repartizarea mandatelor în Parlamentul European (art. 190 

Tratatul CE) 

Germania 99 

Italia, Franţa, Marea Britanie 78 

Polonia, Spania 54 

România 35 

Belgia, Grecia, Portugalia, Ungaria 24 

Republica Cehă 24 

Suedia 19 

Austria, Bulgaria 18 

Danemarca, Finlanda, Slovacia 14 

Irlanda, Lituania 13 

Letonia 9 

Slovenia 7 

Estonia, Luxemburg, Cipru 6 

Malta 5 

 

Tratatul de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea 

Europeană prevede că după aderarea acestor două state, 

numărul total al membrilor Parlamentului European nu poate să 

depăşească 736, urmând a se proceda la o nouă redistribuire a 

mandatelor pentru mandatul legislativ 2009-2014. Conform 

acestei repartizări România are 33 în loc de 35 de mandate. Per 

ansamblu, mandatele sunt repartizate după cum urmează: 

Germania 99 

Italia, Franţa, Marea Britanie 72 

Polonia, Spania 50 

România 33 
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Belgia, Grecia, Portugalia, Ungaria 22 

Republica Cehă 22 

Suedia 18 

Austria, Bulgaria 17 

Danemarca, Finlanda, Slovacia 13 

Letonia 8 

Slovenia 7 

Estonia, Luxemburg, Cipru 6 

Malta 5 

 

Deputaţii europeni sunt aleşi prin scrutin universal şi direct, 

pentru un mandat de 5 ani. Nu există restricţii cu privire la 

posibilitatea de realegere a acestora pentru un nou mandat. 

Repartizarea numărului de mandate din Parlamentul 

European a constituit un subiect de dispută între statele 

membre, deoarece actualul sistem nu foloseşte exclusiv 

sistemul proporţionalităţii în acordarea numărului de mandate. 

Astfel, spre exemplu, raportat la totalul populaţiei, Germania are 

cei mai puţini deputaţi europeni, în vreme ce Luxemburgul are, 

raportat la totalul populaţiei, un număr disproporţionat de mare 

de reprezentanţi în Parlament. În același timp, un deputat 

european din Luxemburg reprezintă aproximativ 70.000 de 

locuitori, în Germania aproximativ 800.000 de cetăţeni sunt 

reprezentaţi de un deputat. În literatura de specialitate s-a arătat 

că nici noua repartizare a mandatelor operată prin tratatul de la 

Nisa nu a putut înlătura întru totul această situaţie de vreme ce 

Republica Cehă şi Ungaria sunt,  în  mod  evident, 

subreprezentate. 

Calitatea de membru al Parlamentului European nu este 



139  

compatibilă cu cea de membru al parlamentelor naţionale, 

membru al guvernelor naţionale, membru al Comisiei sau cu 

calitatea de judecător sau avocat general al Curţii de Justiţie. 

Actul privind introducerea alegerilor generale directe pentru 

Parlamentul European enumera şi alte incompatibilităţi. 

Şedinţele plenare ale Parlamentului se desfăşoară, o 

săptămână pe lună, în sediul principal de la Strasbourg. 

Reuniunile grupurilor politice din cadrul  Parlamentului 

European,  precum  şi  cele  ale  comisiilor  permanente
49

   sau 

temporare de specialitate şi a delegaţiilor parlamentare se 

desfăşoară în sediul din Bruxelles. O parte a secretariatului 

general al Parlamentului îşi are sediul în Luxemburg. 

Deputaţii europeni au un mandat liber, ceea ce înseamnă că nu 

acţionează în numele statelor din care vin, de la care nu pot primi 

sarcini sau indicaţii. Parlamentul are un regulament propriu de 

procedură, adoptat în temeiul art. 199 din Tratatul CE.În fruntea 

Parlamentului se află un Preşedinte
50

, ales pentru un mandat de 

2 ani şi jumătate
51

, care, împreună cu cei 14 Vicepreşedinţi 

şi cei 5 chestori cu statut de observatori formează prezidiul 

(art. 21 alin. 1 din Regulamentul de funcţionare a 

Parlamentului). 

Membrii Parlamentului se pot reuni, conform art. 29 alin. 1 

din Regulamentul de funcţionare a Parlamentului, în funcţie de 

orientarea lor politică, în grupuri politice
52

. Pentru constituirea 

                                                 
49

 Parlamentul European are, în prezent, un număr de 22 de comisii permanente 
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 A se vedea şi art. 14, 19 şi 21 ale Regulamentului de procedură a Parlamentului 
51

 O realegere în funcţie este posibilă 
52

 în perioada legislativă 2004-2009, au existat următoarele grupuri politice în Parlamentul 
European:  Grupul  Partidului  Popular  European  (Creştin-Democrat)  şi  al  Democraţilor 
Europeni, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Grupul Socialist din 
Parlamentul European, Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Grupul Verzilor/Alianţa 
Liberă Europeană, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică şi 
Grupul Independenţă şi Democraţie. în urma alegerilor din mai/iunie 2009, s-au format 
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unui grup politic, este necesar un număr minim de 20 de 

membri provenind din cel puţin o cincime din statele membre
53

. 

Grupurile politice nu sunt constituite în funcţie de 

naţionalitatea deputaţilor europeni, ci în funcţie de orientarea 

politică a membrilor acestora, fapt ce demonstrează caracterul 

supranaţional al acestei instituţii. 

În prezent, nu se poate vorbi despre o „conştiinţă politică 

europeană” a deputaţilor europeni, care decid încă în 

numeroase domenii mai degrabă în funcţie de interese naţionale 

decât în funcţie de linia generală a grupului politic european. 

Rămâne de văzut în ce mod Regulamentul 2004/2003  al  

Parlamentului  şi  Consiliului  din  4  noiembrie 2003 cu privire 

la reglementarea partidelor politice la nivel european va avea 

vreo influenţă asupra creării unei astfel de identităţi
54

. 

Conform regulamentului, partidele politice la nivel 

european trebuie să respecte principiile consfinţite în art. 6 din 

Tratatul UE: respectarea libertăţii, a democraţiei, a drepturilor 

omului şi a statului de drept (art. 3 lit. c). Regulamentul 

prescrie partidelor politice obligaţia de a publica sursele lor de 

finanţare şi limitează nivelul donaţiilor care pot fi acceptate de 

către acestea (art. 6). Prin finanţarea în funcţie de numărul de 

membri în Parlamentul European (art. 10 alin. 1), actuala 

reglementare a partidelor politice europene favorizează 

financiar acele formaţiuni reprezentate în Parlament. 

                                                                                                           
următoarele grupuri politice: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Grupul 
Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Grupul Alianţei 
Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Grupul Verzilor/Ali-anţa Liberă Europeană, 
Conservatorii şi Reformiştii Europeni, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga 
Verde Nordică şi Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei. 
53

  Art. 29 alin. 2 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

54
 A se vedea şi primul raport al Parlamentului European asupra partidelor politice europene 

din martie 2006 
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Parlamentul adoptă decizii cu majoritatea absolută a 

voturilor exprimate, atunci când în tratate nu se prevede altfel 

(art. 198 alin. 1 din Tratatul CE). Cvorumul este stabilit în art. 

198  alin.  2  din  Tratatul  CE,  coroborat  cu  art.  126  din 

Regulamentul de funcţionare a Parlamentului European. 

b. Atribuţii şi competenţe 

De la constituirea Parlamentului European, funcţiile 

acestuia au fost extinse cu prilejul fiecărei modificări a 

tratatelor constitutive. Având, iniţial, exclusiv competenţe 

consultative şi de control, Parlamentul European  s-a 

transformat într-un organ reprezentativ, cu competenţe 

legislative şi bugetare. In prezent, acesta are următoarele tipuri 

de atribuţii: 

1. atribuţii de supraveghere şi control; 

2. atribuţii legislative; 

3. atribuţii în materie de relaţii externe; 

4. atribuţii de consultare; 

5. atribuţii în domeniul bugetar. 

c. Atribuţiile de supraveghere şi control ale Parlamentului 

European 

Funcţia de supraveghere şi control a Parlamentului 

European vizează, în special, controlul politic exercitat asupra 

Comisiei Europene (art. 197 din Tratatul CE). Astfel, 

Parlamentul are dreptul de a audia membri ai Comisiei, care 

vor răspunde, oral sau în scris, la întrebările puse (alin. 3). De 

asemenea, Parlamentul dezbate raportul general anual prezentat 

de Comisie (art. 200 din Tratatul CE), poate institui comisii 

parlamentare care să audieze membrii Comisiei sau alţi oficiali 

şi are dreptul de a depune moţiuni de cenzură la adresa 
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Comisiei (art. 201 din Tratatul CE). În cazul unei moţiuni de 

cenzură, Parlamentul decide cu majoritate de două treimi din 

voturile exprimate şi reprezentând majoritatea membrilor săi. 

Un punct nevralgic al acestei reglementări îl constituie faptul 

că, până la numirea unui nou comisar, comisarul suspendat 

rămâne în funcţie şi nu există nici o prevedere care să prevină 

statul membru în cauză de a numi aceeaşi persoană pentru 

funcţia de comisar. 

Până la adoptarea Tratatului de la Maastricht Parlamentul 

European nu a fost implicat în procedura de numire a 

comisarilor europeni. În prezent, la numirea unei noi Comisii, 

Parlamentul European trebuie să se pronunţe asupra propunerii 

Consiliului  cu  privire  la  persoana  Preşedintelui  Comisiei, 

precum şi asupra întregii Comisii (art. 214 alin. 2 din Tratatul 

CE). 

Parlamentul nu are drepturi de control asupra Consiliului. 

Cu toate acestea, s-a cristalizat o practică constantă, conform 

căreia Consiliul răspunde la interpelările Parlamentului
55

, 

întrebări de interes general ce ţin de competenţa şi sfera de 

responsabilitate a instituţiei vizate. Tratatul pentru o Constituţie, 

precum şi Tratatul de la Lisabona conţin o inovaţie în acest 

domeniu, în sensul că Preşedintele Consiliului European va fi 

obligat să prezinte un raport Parlamentului după fiecare 

reuniune a Consiliului European. 

d. Atribuţiile legislative ale Parlamentului European 

Funcţia legislativă în cadrul Comunităţilor Europene 

revine, în primul rând, Consiliului, Parlamentul European 

având drepturi limitate de codecizie, chiar şi în urma 

                                                 
55

 A se vedea şi Arndt H.-W., Europarecht, ed. a VH-a, Ed. C.F. Miiller, Heidelberg, 2004, p. 51. 



143  

modificărilor aduse prin Tratatele de la Maastricht, Amsterdam 

şi Nisa. Funcţia legislativă a Parlamentului European este 

guvernată de principiul consacrării exprese de atribuţii în 

Tratatul CE, astfel încât Parlamentul nu poate acţiona decât în 

domeniile şi în modalităţile prevăzute în Tratate. Atribuţiile 

legislative ale Parlamentului European îmbracă forma consultării 

obligatorii sau facultative, cooperării (art. 252 din Tratatul 

CE) şi codeciziei (art. 251 din Tratatul CE). 

 
Procedura consultării 

Procedura consultării este cea mai simplă formă de 

participare a Parlamentului la procesul legislativ, care îi acordă 

atribuţii legislative foarte restrânse şi un simplu rol consultativ, 

participativ, nu unul decizional. Până la adoptarea AUE, 

consultarea a fost singura formă de participare a Parlamentului 

European la procesul legislativ comunitar. 

Tratatul CE prevede, în anumite domenii (spre exemplu, art. 

22 din Tratatul CE), ca, în adoptarea unei decizii, Consiliul să 

consulte Parlamentul. Deşi avizul Parlamentului constituie, în 

aceste situaţii, o cerinţă procedurală esenţială, Consiliul nu este 

obligat să urmeze poziţia conţinută în avizul adoptat de 

Parlament. 

Curtea de Justiţie a statuat însă că neprezentarea de către 

Parlament a avizului cerut de Consiliu în termenul acordat 

pentru aceasta reprezintă o încălcare a obligaţiei Parlamentului 

de cooperare
56

. În speţa în cauză, Curtea a respins cererea de 

anulare a unui regulament elaborat fără avizul Parlamentului. 

În ciuda eforturilor Consiliului de obţinere a unui aviz, 

Parlamentul nu a acţionat în termenul impus. 

                                                 
56

 în speţa în cauză, Curtea a respins cererea de anulare a unui regulament 
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Avizul Parlamentului trebuie obţinut şi în situaţiile în care, 

un text legislativ adoptat în procedura consultării este ulterior 

amendat de către Consiliu. 

Consultarea Parlamentului European poate fi obligatorie (ca 

de exemplu, în adoptarea de norme privind mediul (conform 

art. 175 alin. 2 din Tratatul CE) sau facultativă. 

Nerespectarea obligaţiei de consultare a Parlamentului 

constituie o încălcare a unei cerinţe procedurale esenţiale, în 

sensul art. 230 alin. 2 din Tratatul CE
57

. 

Procedura codeciziei 

Procedura codeciziei, introdusă prin Tratatul de la 

Maastricht şi amendată prin Tratatul de la Amsterdam şi prin 

Tratatul de la Nisa, a extins puterile Parlamentului European în 

procesul legislativ comunitar. 

Procedura presupune două lecturi în Parlament. Principala 

caracteristică a acestei proceduri o constituie faptul că, după a 

doua lectură, Consiliul nu mai poate adopta actul în forma ce a 

fost respinsă de Parlament. O altă particularitate a acestei 

proceduri o constituie comitetul de conciliere, alcătuit dintr-un 

număr egal de reprezentanţi ai Parlamentului şi Consiliului în 

situaţiile în care Consiliul nu acceptă amendamentele cuprinse 

în avizul Parlamentului. 

Actele juridice adoptate în baza art. 251 din Tratatul CE 

sunt semnate de către Preşedintele Parlamentului şi de 

Preşedintele Consiliului. 

Procedura cooperării 

Participarea Parlamentului la procesul legislativ a fost 

consfinţită de abia în anul 1986, prin introducerea procedurii 
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 C. 294/83, Les Verts, Culegere 1986, p. 1339 
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cooperării prin Actul Unic European. Procedura cooperării (art. 

252 din Tratatul CE) se aplică intr-o serie de domenii 

importante, prevăzute expres în Tratat (spre exemplu, în 

anumite domenii ale politicii monetare, art. 102 din Tratatul 

CE). 

Parlamentul nu poate împiedica emiterea unui act adoptat 

prin această procedură, având doar posibilitatea de a propune 

modificări ale proiectului legislativ. Consiliul poate însă adopta 

forma iniţială a proiectului, fără a ţine cont de amendamentele 

propuse de Parlament, doar cu unanimitate de voturi.  

Procedura de aviz conform 

Această procedură a fost introdusă prin Actul Unic 

European. Aşa cum sugerează şi numele, un act juridic poate fi 

adoptat prin această procedură doar dacă Parlamentul emite un 

aviz favorabil. În cadrul acestei proceduri, Parlamentul nu are 

dreptul de a aduce amendamente la propunerea Comisiei şi nu 

există un mecanism de conciliere între Consiliul şi Parlament, 

astfel încât Parlamentul nu are decât posibilitatea de a accepta 

actul în totalitatea sa, ori de a-1 respinge. Procedura este 

utilizată, spre exemplu, în situaţia aderării de noi membri la 

Comunitate, sau la încheierea acordurilor de asociere (art. 300 

alin. 2 din Tratatul CE). 

O modalitate de coparticipare a Parlamentului European, 

care nu este prevăzută în Tratate, dar care s-a impus printr-o 

practică constantă, este cea a procedurii concertate, care 

presupune ca, pentru elaborarea unor acte juridice care au 

consecinţe financiare considerabile, Consiliul să solicite avizul 

Parlamentului. în cazul unui refuz al Parlamentului, se va 

forma un comitet alcătuit din reprezentanţi ai Consiliului, 

Comisiei şi Parlamentului, în care se va încerca să se ajungă la 
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un compromis. 

e. Atribuţiile Parlamentului în materie de relaţii externe 

Parlamentul European trebuie consultat la încheierea 

tratatelor de drept internaţional public cu state terţe sau cu 

organizaţii internaţionale (art. 300 alin. 3 din Tratatul CE). De 

asemenea, încheierea unor anumite acorduri necesită aprobarea 

Parlamentului European (art. 300 parag. 2 din Tratatul CE). 

Primirea de noi membri trebuie aprobată de Parlamentul 

European, conform art. 49 alin. 1 din Tratatul asupra UE. 

Parlamentul European se implică şi în PESC (art. 21 din 

Tratatul UE) şi în Cooperarea poliţienească şi judiciară în 

materie penală (art. 39 din Tratatul UE). 

f. Atribuţiile bugetare ale Parlamentului European 

Parlamentului European i-au fost conferite atribuţii în 

domeniul bugetar abia în anul 1975. Chiar şi după aceste 

atribuiri de competenţă,  Parlamentul European  este implicat 

doar în anumite etape ale elaborării bugetului, exercitând 

competenţele bugetare în cadrul Comunităţilor împreună cu 

Consiliul. 

Astfel, Comisia prezintă Consiliului proiectul de buget, iar 

Parlamentul European şi Consiliul se vor pronunţa asupra 

acestui proiect în cadrul complicatei proceduri prevăzute în art. 

272 din Tratatul CE. 

Parlamentul poate respinge proiectul de buget în oricare din 

etapele de elaborare a acestuia şi poate solicita prezentarea unui 

nou proiect. Parlamentul poate decide amendarea proiectului de 

buget propus, iar Consiliul trebuie să hotărască asupra acestor 

amendamente cu majoritate calificată. În final, Parlamentul 
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trebuie să se pronunţe din nou asupra propunerii Consiliului. 

La încheierea execuţiei bugetare, Preşedintele Parlamentului 

va da o descărcare a Comisiei asupra executării bugetului (art. 

272 alin. 7 din Tratatul CE). 

g. Atribuţiile de consultare ale Parlamentului European 

Tratatul CE şi Tratatul CEEA prevăd mai multe situaţii 

în care Parlamentul trebuie consultat (consultare obligatorie). 

În afară de aceste situaţii în care se prevede expres consultarea 

Parlamentului, există şi situaţii în care aceasta este facultativă. 

Parlamentul trebuie consultat înainte de  alegerea membrilor 

Curţii de Conturi (art. 247 alin. 3 parag. 1 din Tratatul CE), a 

Directoratului Băncii Centrale Europene (art. 112 alin. 2 lit. b 

parag. 1 din Tratatul CE) şi a Preşedintelui Comisiei (art. 214 

alin. 2 parag. 1 din Tratatul CE). Numirea Preşedintelui, la fel 

ca şi numirea celorlalţi membri ai Comisiei, trebuie aprobate de 

Parlamentul European (art. 214 alin. 2 parag. 3 din Tratatul 

CE).  Parlamentai  European  trebuie  consultat  şi  în  cazul 

modificării Tratatului asupra Uniunii Europene (art. 48 alin. 1 

parag. 2 din Tratatul UE). 

h. Alte atribuţii 

Conform art. 194 din Tratatul CE, cetăţenii Uniunii, precum 

şi orice persoană fizică sau juridică, cu domiciliul, sau sediul 

într-un stat membru, poate adresa petiţii Parlamentului 

European în legatară cu un subiect care face parte din 

domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl/îi 

priveşte în mod direct. 

Parlamentul European numeşte un ombudsman (mediator)
58

 

                                                 
58

 Funcţia ombudsmanului european a fost introdusă prin Tratatul de la Maastricht 
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abilitat să primească plângerile ce provin de la persoanele 

menţionate, privind administrarea defectuoasă
59 

a instituţiilor şi 

organismelor comunitare (art. 195 din Tratatul CE)
60

. La 

încheierea unei anchete, ombudsmanul întocmeşte un raport 

adresat Parlamentului şi instituţiei împotriva căreia s-a înaintat 

plângerea. Ombudsmanul înaintează Parlamentului anual un 

raport asupra activităţii sale. Doar Parlamentul European poate 

solicita Curţii de Justiţie eliberarea din funcţie a 

ombudsmanului. 

La cererea unui sfert dintre membrii săi, Parlamentul poate 

constitui o comisie temporară de anchetă, care să examineze 

presupuse încălcări ale dreptului comunitar (art. 193 din 

Tratatul CE). Aceste comisii nu pot cerceta încălcări ale 

dreptului comunitar care fac obiectul unei cauze aflate pe rolul 

unei instanţe. Existenţa comisiei temporare de anchetă ia 

sfârşit, odată cu depunerea raportului. Parlamentul European 

are capacitatea de a înainta acţiune în anulare, putând contesta 

în faţa Curţii de Justiţie legalitatea actelor adoptate de alte 

instituţii comunitare conform, art. 230 din Tratatul CE. Tratatul 

de la Nisa a extins dreptul Parlamentului de a înainta acţiuni în 

anulare, introducând şi dreptul Parlamentului de a cere Curţii 

de Justiţie avize privind compatibilitatea unui acord cu state- 

terţe sau organizaţii internaţionale, conform art. 300 alin. 6 din 

Tratatul CE. 

 
Parlamentul European 

Sediul materiei: art. 7 Tratatul CE, art. 189-201 Tratatul CE 

Sediu: Strasbourg, Franţa Parlamentul funcţionează însă şi în: 
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 Administrarea defectuoasă (engl. maladministratiori) vizează accesul cetăţenilor la informaţii, 

întârzierile în procesul administrativ, discriminarea, lipsa transparenţei ş.a 
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Bruxelles şi Luxemburg Mandat al europarlamentarilor: 5 ani 

Organizare internă: 

- preşedinte  (ales  pentru  un  mandat  de  doi  ani  şi 

jumătate); 

- 14 vicepreşedinţi, acţiuni Număr de membri  2009): 736 

Atribuţii  ale  Parlamentului  European  -  reprezentare 

schematică 

- control  al  Comisiei  (art. 197 alin. 3 Tratatul CE),  însă 

niciun drept de control asupra Consiliului; 

- analiza raportului anual al Comisiei (art. 200 Tratatul CE); 

- vot de neîncredere acordat Comisiei (art. 201 Tratatul CE); 

- aprobă   numirea   Preşedintelui   Comisiei   şi   a   întregii 

Comisii (art. 214 Tratatul CE); 

- numirea ombudsmanului european (art. 195 Tratatul CE); 

- instituirea de comisii de anchetă (art. 193 Tratatul CE); 

- atribuţii în domeniul legislativ: audierea (facultativă sau 

obligatorie), codecizia (art. 251 Tratatul CE) şi cooperarea (art. 

252 Tratatul CE); 

- atribuţii în domeniul bugetar (art. 272 Tratatul CE); 

- dreptul de a înainta acţiune în anulare (art. 230 Tratatul 

CE); 

- dreptul de a emite poziţii comune în domeniul CPJ. 
 

5. Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene 

Alcătuire şi rol 

Creată prin Tratatul de la Bruxelles din 1975, Curtea de 

Conturi a fost introdusă în rândul instituţiilor comunitare (art. 7 
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 Cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă 



150  

din Tratatul CE) de abia prin Tratatul de la Maastricht, până la 

acea dată aceasta fiind încadrată în rândul organelor 

complementare cu caracter tehnic. Curtea de Conturi, cu sediul 

la Luxemburg, este însărcinată să supravegheze folosirea 

mijloacelor financiare ale Comunităţilor. 

Curtea de Conturi este alcătuită din câte un reprezentant al 

fiecărui stat membru (art. 247 alin. 1 din Tratatul CE, art. 160b 

alin. 1 din Tratatul CEEA). Membrii Curţii de Conturi sunt 

aleşi dintre membrii instituţiilor de control financiar extern ale 

statelor membre şi trebuie să prezinte toate garanţiile de 

independenţă. Aceştia sunt numiţi de Consiliul Uniunii 

Europene după consultarea Parlamentului, pentru un mandat de 

6 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi (art. 247 alin. 3 din Tratatul 

CE, art. 160b alin. 3 din Tratatul CEEA). Aceştia îşi desfăşoară 

activitatea în deplină independenţă şi în interesul general al 

Comunităţii (art. 247 alin. 4 din Tratatul CE, art. 160b alin. 4 

din Tratatul CEEA). 

Membrii Curţii de Conturi nu pot cere, sau primi 

instrucţiuni de la un guvern, sau de la o altă instituţie şi trebuie 

să se abţină de la orice act incompatibil cu natura funcţiei lor. 

Pe durata mandatului, funcţia de membru al Curţii de Conturi 

este incompatibilă cu orice altă activitate profesională, 

remunerată sau nu. Membrii Curţii se angajează, la preluarea 

funcţiei, ca, pe durata exercitării funcţiei şi după încetarea 

acesteia, să îndeplinească obligaţiile care le revin, iar după 

încetarea mandatului să manifeste onestitate şi circumspecţie în 

acceptarea anumitor poziţii sau avantaje. Preşedintele Curţii 

este ales dintre membrii acesteia, pentru un mandat de 3 ani, cu 

posibilitatea de a fi reales. 
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Competenţe 

Curtea de Conturi are atribuţii de control extern (art. 246 din 

Tratatul CE). Ea examinează legalitatea şi regularitatea 

veniturilor şi a cheltuielilor Comunităţilor şi ale oricărui 

organism creat de Comunitate, dacă în actul constitutiv nu se 

prevede altfel, precum şi eficienţa bugetului (art. 248 alin. 2 

din Tratatul CE, art. 160c alin. 2 din Tratatul CEEA). Curtea 

verifică veniturile şi cheltuielile Comunităţii şi fiabilitatea 

conturilor şi întocmeşte un raport anual, la finele fiecărui 

exerciţiu bugetar. Raportul este prezentat celorlalte instituţii ale 

Comunităţii şi este publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene, împreună cu răspunsurile date de aceste instituţii la 

observaţiile Curţii de Conturi. 

 

 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Clasificați instituțiile Comunitare 

2 Descrieți atribuțiile Consiliului de Miniștri 

3 Descrieți atribuțiile Comisiei Europene 

5 Descrieți atribuțiile Parlamentului European 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

 

1. Gyula Fabian, Dreptul instituțional al Uniunii 

Europene, ed. Hamangiu, ed. Sfera, 2012; 

2. Ciocan, Vasile; Tăuţ, Liviu; Nuna, Emil, Drept 

european. Instituţii europene. Politici europene. Fonduri 

structurale. Ed. GrafNet, Oradea, 2007; 
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TEMA 10  ORGANELE COMUNITARE DE 

JURISDICŢIE 

 

1. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 

Compunere şi organizare 

Curtea de Justiţie, cu sediul la Luxemburg, este o instituţie 

care veghează respectarea dreptului în cadrul Comunităţilor 

Europene.  Judecătorii  şi  avocaţii  generali  sunt  numiţi  de 

guvernele statelor membre, de comun acord, pentru un mandat 

de 6 ani (art. 223 din Tratatul CE, art. 139 alin. 1 din 

Tratatul CEEA). Mandatul judecătorilor poate fi reînnoit.     

Tratatele comunitare nu prezintă nici o prevedere expresă 

cu privire la inamovibilitatea judecătorilor pe perioada 

mandatului lor. 

În scopul de a reflecta tradiţiile juridice ale tuturor statelor 

membre, fiecare stat numeşte câte un judecător la Curtea de 

Justiţie (art. 221 alin. 1 din Tratatul CE). Judecătorii trebuie să 

fie persoane a  căror independenţă  este mai presus de orice 

îndoială şi care posedă calificările cerute pentru numirea în cele 

mai înalte funcţii jurisdicţionale în ţările lor sau jurişti de o 

competenţă profesională recunoscută. 

Curtea îşi desfăşoară lucrările în Camere de 3, 5 sau 13 

judecători şi, doar atunci când regulamentul prevede expres, în 

şedinţă plenară (art. 221 alin. 2 din Tratatul CE, art. 137 alin. 2 

din Tratatul CEEA). Curtea poate judeca în şedinţă plenară în 

cazurile prevăzute expres în Statutul Curţii (spre exemplu 

demiterea unui comisar european) şi atunci când o cauză 

prezintă o importanţă excepţională. Curtea se întruneşte în 

Cameră de 13 judecători (Marea Cameră) la cererea unui stat 
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membru sau a unei instituţii, care este parte în proces, sau 

atunci când o cauză este deosebit de importantă ori complexă. 

Judecătorii sunt sprijiniţi, în activitatea lor, de 8 Avocaţi 

Generali. Aceştia prezintă, în mod imparţial şi în deplină 

independenţă, opinii juridice motivate numite concluzii în 

cauzele care le sunt repartizate (art. 222 alin. 1 şi 2 din Tratatul 

CE, art. 138 alin. 1 şi 2 al Tratatului CEEA). Noul statut al 

Curţii de Justiţie dă posibilitatea Curţii de a nu solicita 

concluziile unui avocat general în situaţiile în care speţele 

deduse judecăţii nu provoacă noi probleme de drept. La cererea 

Curţii de Justiţie, Consiliul poate hotărî, în unanimitate, 

creşterea numărului de avocaţi generali (art. 222 alin. 3 Tratatul 

CE). 

Deşi concluziile avocaţilor generali nu sunt obligatorii 

pentru Curte, ele constituie o importantă sursă de informaţii 

pentru înţelegerea raţionamentului unei hotărâri, dat fiind că 

aceasta din urmă este, de multe ori, redactată foarte concis. 

La fiecare trei ani are loc o înlocuire parţială a avocaţilor 

generali şi a judecătorilor, conform condiţiilor stabilite în 

statutul Curţii de Justiţie. 

Funcţia de secretar general al Curţii este exercitată de un 

grefier (art. 224 Tratatul CE), care conduce serviciile instituţiei 

sub autoritatea preşedintelui Curţii. 

Rolul Curţii 

Rolul Curţii este de a veghea legalitatea interpretării şi 

aplicării tratatelor Comunităţii (art. 220 din Tratatul CE şi art. 

136 din Tratatul CEEA). Conform art. 300 alin. 6 din Tratatul 

CE, Curtea elaborează şi avize, care trebuie să fie conforme nu 

doar cu dreptul primar, ci şi cu celelalte izvoare de drept 
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comunitar. 

Competenţa Curţii nu este o competenţă de drept comun, ci 

o competenţă de atribuţie. Aceasta nu reiese dintr-o clauză 

generală, ci dintr-o sumă de prevederi speciale, care, împreună, 

alcătuiesc un sistem complet şi eficient de control judiciar. 

Instanţele judecătoreşti ale statelor membre sunt instanţele 

de drept comun în materia dreptului comunitar. 

 

Competenţe 

Curtea de Justiţie este chemată să hotărască în probleme de 

natură constituţională sau administrativă. Un rol important îi 

revine Curţii în interpretarea Tratatelor şi a altor acte 

comunitare, în dezvoltarea dreptului comunitar, în controlul 

conformităţii actelor Comunităţii cu tratatele comunitare, 

precum şi în vegherea respectării dreptului comunitar de statele 

membre.  Curtea  de  Justiţie  nu  are  competenţa  de  a  decide 

asupra  actelor  juridice  ale  Consiliului  European  sau  asupra 

majorităţii normelor Tratatului UE (art. 46 din Tratatul UE). 

Competenţele Curţii sunt enumerate limitativ în Tratatele 

Comunităţilor: 

- acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, 

- acţiune în anulare, 

- acţiune relativă la abţinerea instituţiilor comunitare de a 

acţiona, 

- acţiune în răspundere, 

- acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare), 

- proceduri speciale (ordonanţa motivată, procedura 

accelerată, procedura măsurilor provizorii). 

Articolul 229 din Tratatul CE, introdus prin Tratatul de la 

Nisa, prevede o competenţă nelimitată a Curţii asupra litigiilor 
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în ceea ce priveşte amenzile sau penalităţile, cu titlu 

cominatoriu, stabilite în regulamentele emise de Consiliu sau 

de Parlament, împreună cu Consiliul. 

Articolul 46 din Tratatul UE reglementează competenţele 

Curţii de Justiţie în domeniul de aplicare a Tratatului UE. Ca o 

consecinţă a caracterului interguvernamental al formelor de 

cooperare reglementate în Tratatul UE, competenţele Curţii în 

acest domeniu sunt limitate la: 

a) prevederile  privind  modificarea  tratatelor  constitutive 

(art. 46 lit. a); 

b) prevederile Titlului IV din Tratatul UE privind PESC şi 

CPJ (art. 46 lit. b)
61

; 

c) prevederile privind cooperarea consolidată (art. 46 lit. c); 

d) respectarea de către instituţiile Comunităţii, în actele 

juridice emise în baza Tratatului UE, a  drepturilor 

fundamentale din art. 6 alin. 2 din Tratatul UE (art. 46 lit. d)
62

; 

e) respectarea normelor procedurale (art. 7 din Tratatul UE) 

în cazul încălcării de un stat membru a principiilor 

fundamentale din art. 6 din Tratatul UE (art. 46 lit. e); 

f) art. 46-53 din Tratatul UE (art. 46 lit. f). 

Având în vedere că fiecare stat membru  al  Uniunii 

Europene are propria limbă şi un sistem juridic distinct creat în 

această limbă, regimul lingvistic al Curţii de Justiţie ţine cont 

de această realitate, acordând tuturor limbilor oficiale ale 

statelor membre (în prezent 23), statutul de limbă de procedură. 

Multilingvismul instituţiei este asigurat nu doar pentru o mai 

bună comunicare cu părţile implicate, ci şi pentru o bună 

                                                 
61

 Această competenţă a fost introdusă prin Tratatul de la Amsterdam 
62

 O mare parte a literaturii juridice susţine că acest articol nu instituie o competenţă a Curţii, de 

vreme ce şi art. 35 din Tratatul UE statuează competenţa Curţii asupra actelor emise în cadrul CPJ. 

A se vedea Streinz R., Europarecht, p. 186. 
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cunoaştere a jurisprudenţei în statele membre. În cazul 

acţiunilor directe, limba utilizată în cererea introductivă va 

constitui limba de procedură a cauzei. 

Pentru cererile de pronunţare a unei hotărâri preliminare, 

limba oficială a instanţei naţionale care adresează întrebarea va 

fi limba de procedură a cauzei. 

În anul 2008, cea mai mare parte a acţiunilor introduse în 

faţa Curţii de Justiţie au constituit-o trimiterile preliminare 

(48%), iar marea majoritate a acţiunilor au fost soluţionate de 

camere de 5 judecători. In acelaşi an, durata medie a 

procedurilor în faţa Curţii a variat între 18 luni pentru recursuri 

şi 2 luni pentru procedurile preliminare de urgenţă. 

2. Tribunalul de Primă Instanţă 

Tribunalul de Primă Instanţă a fost înfiinţat printr-o decizie 

a Consiliului din anul 1988
63

, pentru a degreva  activitatea 

Curţii de Justiţie
64

. 

Fiecare stat membru numeşte cel puţin un judecător. 

Judecătorii sunt numiţi, de comun acord, de către guvernele 

statelor membre pentru un mandat de 6 ani, ce poate fi reînnoit. 

Judecătorii aleg un Preşedinte al Tribunalului pentru un mandat 

de 3 ani şi numesc un grefier pentru o perioadă de 6 ani. Spre 

deosebire de Curtea de Justiţie, TPI nu are avocaţi generali 

permanenţi, această funcţie putând fi încredinţată, în mod 

excepţional, unui judecător. 

În cadrul Tribunalului, există Camere alcătuite din trei sau 

cinci judecători. Anumite cauze pot fi judecate de către un 

singur judecător. În cazul unor probleme de drept dificile sau 

deosebit de importante, TPI poate judeca o cauză în Marea 

                                                 
63

 Decizia 88/591/CECO, CEE, Euratom, J. Of. L 319/1988, p. 1 
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Cameră (13 judecători) sau chiar în şedinţă plenară. Peste 80% 

din cauzele Tribunalului sunt însă judecate în camere de 3 

judecători. 

Tribunalul de Primă Instanţă judecă: 

- acţiunile adresate de persoane fizice sau juridice: acţiune 

în anulare, acţiune relativă la abţinerea de a acţiona, acţiuni în 

răspundere, 

- acţiuni introduse de statele membre împotriva Comisiei, 

- acţiuni introduse de statele membre împotriva Consiliului 

cu privire la domenii determinate (ajutoare de stat, măsuri de 

protecţie comercială), 

- sau litigii în baza unei clauze de arbitraj
65

, 

- recursuri împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei 

Publice, limitate la chestiuni de drept. 

Deciziile pronunţate de TPI în baza art. 230, 232, 235 şi 236 

din Tratatul CE pot face obiectul unui recurs la Curtea de 

Justiţie (art. 225 alin. 1 din Tratatul CE), limitat la probleme de 

drept. Un recurs la Curtea de Justiţie poate fi înaintat de 

persoanele fizice sau juridice şi în cazul acţiunilor înaintate în 

baza Regulamentului 2100/94 , a Regulamentului 40/94 şi a 

Regulamentului 139/2004. 

În anul 2008, cea mai mare parte a acţiunilor introduse în 

faţa TPI au constituit-o acţiunile în anulare (42%), urmate de 

acţiunile privind proprietatea intelectuală (31%). În acelaşi an, 

durata medie a procedurilor în faţa TPI a variat între 16 luni 

pentru recursuri şi 38 de luni pentru acţiunile vizând funcţia 

publică. 

 

                                                                                                           
64

 Art. 225 din Tratatul CE, art. 140a din Tratatul CEEA 
65

 A se vedea art. 236 din Tratatul CE 
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3. Tribunalul Funcţiei Publice 

Tribunalul Funcţiei Publice a fost creat în anul 2004, 

începându-şi activitatea în decembrie 2005. Tribunalul Funcţiei 

Publice este compus din şapte judecători, numiţi de Consiliu, 

pentru o perioadă de şase ani, care poate fi reînnoită. 

Acesta are rolul de a judeca litigiile între instituţiile 

europene şi agenţii acestora (art. 236 din Tratat), fiind instanţa 

specializată în materia contenciosului funcţiei publice în 

Uniunea Europeană. Tribunalul soluţionează şi litigiile privind 

anumite categorii de personal, îndeosebi personalul din cadrul 

Eurojust, Europol, al Băncii Centrale Europene şi al Oficiului 

pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI). 

Competenţele exercitate în prezent de Tribunalul Funcţiei 

Publice au revenit, iniţial, Curţii de Justiţie, iar ulterior, după 

crearea acestuia, Tribunalului de Primă Instanţă. 

Hotărârile Tribunalului Funcţiei Publice pot face obiectul 

unui recurs, limitat la probleme de drept, introdus în faţa 

Tribunalului de Primă Instanţă. Recursul trebuie înaintat în 

termen de 2 luni de la pronunţarea hotărârii. 

Procedura în faţa Tribunalului Funcţiei Publice, care 

cuprinde, în principiu, o fază scrisă şi una orală, se desfăşoară 

potrivit regulamentului propriu de procedură, intrat în vigoare 

la 1 noiembrie 2007, precum şi dispoziţiilor din Statutul Curţii 

de Justiţie, în special, celor cuprinse în anexa I a acestuia. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Clasificați Organele Comunitare de jurisdicție 

2 Descrieți atribuțiile Cirții de justiție 

3 Descrieți atribuțiile Tribunalului de Primă Instanță 

6 Descrieți atribuțiile Tribunalului Funcției Publice 
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Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

 

1. Gyula Fabian, Dreptul instituțional al Uniunii 

Europene, ed. Hamangiu, ed. Sfera, 2012; 

2. Ciocan, Vasile; Tăuţ, Liviu; Nuna, Emil, Drept 

european. Instituţii europene. Politici europene. Fonduri 

structurale. Ed. GrafNet, Oradea, 2007; 

3. Diaconu, Dumitru, Curtea penală internaţională, 

istorie şi realitate, Ed. AII Beck, Bucureşti, 1999; 

4. Deleanu, Ion, Justiţia constituţională, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 1995 
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TEMA 11 ALTE ORGANISME COMUNITARE 

1Comitetul Economic şi Social 

Comitetul Economic şi Social are atribuţii pur consultative 

şi susţine interesele reprezentanţilor diferitelor domenii 

economice şi sociale
66 

(art. 7 alin. 2, art. 257 şi urm. din 

Tratatul CE). Comitetul este alcătuit din cel mult 350 de 

reprezentanţi din viaţa economică şi socială
67

. Membrii 

Comitetului îşi desfăşoară activitatea în deplină independenţă, 

nu pot primi indicaţii de la statele membre şi acţionează doar în 

interesul Comunităţilor. Membrii Comitetului sunt numiţi de 

Consiliul Uniunii Europene, la propunerea statelor membre, 

pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Economic şi 

Social aleg un Preşedinte, pentru un mandat de 2 ani. Comitetul 

are un regulament propriu de procedură. 

Comitetul se reuneşte la convocarea Preşedintelui acestuia
68 

şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul mai multor secţiuni, 

constituite în domeniile de activitate ale Tratatelor comunitare. 

Comitetul trebuie consultat de Consiliu sau Comisie, în 

situaţiile prevăzute în Tratat
69

, dar poate formula opinii şi din 

proprie iniţiativă. Avizele date de Comitet trebuie adoptate cu 

majoritate simplă şi publicate în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene. Aceste avize nu sunt obligatorii 

pentru Consiliu sau penu-u Comisie. 
 

                                                 
66

 Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai diferitelor domenii economice şi sociale: 

producători, agricultori, patroni, comercianţi şi meşteşugari, liber-profe-sionişti, consumatori, 

reprezentanţi ai societăţii civile (art. 257 alin. 2 din Tratatul CE). 
67

 Numărul de membri din fiecare ţară este stabilit în art. 258 alin. 2 din Tratatul CE 
68

 Consiliul sau Comisia vor solicita Preşedintelui Comitetului Economic şi Social convocarea 

acestuia (art. 260 alin. 3 din Tratatul CE). Comitetul se poate reuni şi din proprie iniţiativă 
69

 Spre exemplu, art. 93 (armonizarea impozitelor indirecte) şi art. 94 (directive privind 
alinierea legislaţiei) din Tratatul CE 
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2. Comitetul Regiunilor 

Comitetul Regiunilor (art. 7 alin. 2, art. 263 şi urm. din 

Tratatul CE) are atribuţii pur consultative şi consolidează 

elementul regional şi local în Comunitatea Europeană. Tratatul 

de la Amsterdam a consolidat poziţia Comitetului Regiunilor. 

Pe lângă dreptul de a-şi elabora propriul regulament de 

procedură, Tratatul de la Amsterdam a introdus noi situaţii în 

care avizul Comitetului Regiunilor este obligatoriu. În plus, 

Comitetul Regiunilor poate fi consultat şi de Parlamentul 

European. 

Comitetul este alcătuit din cel mult 350 de reprezentanţi
70 

şi 

un număr egal de supleanţi, din instituţiile teritoriale regionale 

şi locale
34

, care sunt fie aleşi într-o instituţie locală sau 

regională, fie răspund politic în faţa unei adunări alese (art. 263 

alin. 1 din Tratatul CE). Termenul de instituţie regională sau 

locală nu trebuie înţeles în sensul de regiuni geografice, ci de 

unităţi administrativ-teritoriale, aşa cum sunt acestea definite în 

dreptul  intern  al  statelor  membre.  Germania  trimite,  spre 

exemplu, în Comitetul Regiunilor, 21 de reprezentanţi ai 

landurilor federale şi 3 reprezentanţi ai comunităţilor locale. 

Membrii acestuia sunt numiţi de Consiliul Uniunii 

Europene, la propunerea statelor membre
71 

şi nu a regiunilor, 

pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Regiunilor îşi 

desfăşoară activitatea în deplină independenţă şi nu pot primi 

indicaţii  de  la  statele  membre,  aceştia  acţionând  doar  în 

interesul Comunităţilor. Comitetul îşi alege un Preşedinte şi un 

                                                 
70

 Numărul de reprezentanţi din fiecare stat membru (între 5 - Malta şi 24 -Germania, Italia, 
Franţa, Marea Britanie) este stabilit în art. 263 alin. 3 din Tratatul CE 

71
 Statele membre vor reglementa pe plan naţional modul de numire a acestor reprezentanţi. în 

Germania, aceasta este reglementată în parag. 14 din Legea 
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prezidiu pentru un mandat de 2 ani. Comitetul se reuneşte la 

convocarea Preşedintelui acestuia
72

. 

Comitetul Regiunilor trebuie consultat de Comisie sau de 

Consiliu în situaţiile în care Tratatul CE prevede obligativitatea 

consultării, precum şi în toate cazurile în care cele două 

instituţii consideră că este necesară consultarea acestuia. 

Tratatul menţionează, în mod expres, consultarea Comitetului 

Regiunilor, îndeosebi în situaţiile care vizează cooperarea 

transfrontalieră (art. 265 alin. 1 din Tratatul CE). 

Atunci când Comitetul consideră că o anumită decizie 

vizează un interes specific regional, acesta va putea emite avize 

şi din proprie iniţiativă. Comitetul nu are însă drept de 

codecizie. 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Care sunt atribuțiile Comitetului Economic Social 

2 Care sunt atribuțiile Comitetului Regiunilor 
 

 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

 

5. Gyula Fabian, Dreptul instituțional al Uniunii 

Europene, ed. Hamangiu, ed. Sfera, 2012; 

6. Ciocan, Vasile; Tăuţ, Liviu; Nuna, Emil, Drept 

european. Instituţii europene. Politici europene. Fonduri 

structurale. Ed. GrafNet, Oradea, 2007; 

 

 

                                                 
72

 Consiliul sau Comisia vor solicita Preşedintelui Comitetului Regiunilor convocarea acestuia 

(art. 264 alin. 3 din Tratatul CE). Comitetul se poate reuni şi din proprie iniţiativă 
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TEMA 12 INSTITUŢII COMUNITARE FINANCIARE 

1. Banca Europeană de Investiţii (BEI) 

Banca Europeană de Investiţii
73 

(art. 9, art. 266 şi urm. din 

Tratatul CE), cu sediul la Luxemburg, dispune de personalitate 

juridică. Sarcina ei este de a veghea la dezvoltarea Pieţei 

Comune, în interesul Comunităţii. Banca Europeană de Investiţii 

nu urmăreşte un scop patrimonial, sarcina ei fiind finanţarea, prin 

împrumuturi şi garanţii, a unor proiecte în regiuni mai puţin 

dezvoltate, proiecte pentru modernizarea de întreprinderi  şi  

pentru  crearea  de  noi  locuri  de  muncă  sau 

proiecte de interes comun ale mai multor state membre. 

Banca Europeană de Investiţii sprijină şi dezvoltarea 

economică a statelor asociate şi a statelor terţe. Ea acţionează în 

strânsă legătură cu fondurile structurale, precum şi cu alte 

instrumente financiare ale Comunităţilor. 

În urma ședinței Consiliului European la Lisabona,  din  anul 

2000, a fost înfiinţat Grupul bancar BEI, alcătuit din BEI  şi 

Fondul European de Investiţii (FEI), având  ca  obiectiv 

sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii şi creşterea 

competitivităţii economiei europene. 

2.Banca Centrală Europeană 

Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt pe 

Main, creat după modelul Băncii Federale Germane (Deutsche 

Bundesbank), are, conform art. 107 alin. 2 din Tratatul CE, 

personalitate juridică. Consiliul guvernatorilor BCE este compus 

                                                 
73

 Statutul Băncii Europene de Investiţii (BEI) este anexat Tratatului CE, sub forma unui 

protocol. Anumite articole ale acestuia pot fi modificate de Consiliu la cererea Băncii Europene 
de Investiţii şi după consultarea Parlamentului şi a Comisiei sau la cererea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European şi a Băncii Europene de Investiţii (art. 266 alin. 3 din 

Tratatul CE) 
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din membri ai Comitetului Director şi din preşedinţii băncilor 

centrale naţionale ale statelor membre (art. 112 alin. 1 din 

Tratatul CE). Comitetul Director al Băncii Centrale Europene 

este alcătuit dintr-un Preşedinte38, un Vicepreşedinte şi alţi patru 

membri, numiţi pe o perioadă de 8 ani39 de guvernele statelor 

membre, dintre personalităţile recunoscute şi cu experienţă în 

domeniul monetar şi financiar-bancar (art. 112 alin. 2 lit. b din 

Tratatul CE). Comitetul Director al Băncii Centrale  Europene  

aplică  politica  financiară  conform  liniilor 

directoare şi deciziilor Consiliului Băncii Centrale Europene. 
 

Consiliul guvernatorilor este singurul împuternicit să 

autorizeze emisiunea de bancnote în cadrul Comunităţii (art. 

106 alin. 1 teza 1 din Tratatul CE). Banca Centrală Europeană 

are dreptul de a aproba emisiunea monetară în cadrul CE (art. 

106 din Tratatul CE). Moneda emisă este singura care are curs 

legal în interiorul Comunităţii. Statele membre au dreptul de a 

emite monede, BCE trebuind însă să aprobe volumul acestor 

emisiuni monetare. 

Întru îndeplinirea atribuţiilor, sale prevăzute în Tratatul CE 

şi în statutul SEBC, Banca Centrală Europeană este 

independentă faţă de instituţiile Comunităţii şi faţă de 

guvernele statelor membre, care se obligă să respecte principiul 

independenţei BCE (art. 108 din Tratatul CE)
74

. 

În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, BCE emite 

regulamente, decizii, recomandări şi avize (art. 110 alin. 1 din 

Tratatul CE). Regulamentele emise de BCE sunt obligatorii 

pentru statele membre şi au o aplicabilitate directă. Deciziile 

                                                 
74

  în plus, fiecare stat membru se obligă ca, cel târziu până în momentul instituirii SEBC, să 

armonizeze legislaţia sa naţională în domeniu cu prevederile Tratatului CE şi ale Statutului SEBC 
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BCE sunt obligatorii doar pentru subiectele cărora li se 

adresează. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. 

Banca Centrală Europeană trebuie consultată în privinţa 

oricărui act comunitar propus în domeniile care sunt de 

competenţa sa. Ea este, de asemenea, consultată de autorităţile 

naţionale în privinţa oricărui proiect de reglementare în 

domeniile care sunt de competenţa sa, dar în limitele şi în 

condiţiile stabilite de Consiliu. 

Sistemul European  al Băncilor Centrale (SEBC) este 

compus  din  Banca  Centrală  Europeană  şi  băncile  centrale 

naţionale (art. 107 alin. 1 din Tratatul CE). Obiectivul principal 

al SEBC este menţinerea stabilităţii preţurilor (art. 105 alin. 1 

din Tratatul CE). Principalele sarcini ale SEBC rezidă în 

definirea şi aplicarea politicii monetare a Comunităţii, 

desfăşurarea operaţiunilor de schimb, deţinerea şi 

administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre şi 

promovarea unei bune funcţionări a sistemelor de plăţi. Întru 

îndeplinirea sarcinilor lor, băncile centrale naţionale acţionează 

în conformitate cu directivele şi avizele Băncii Centrale 

Europene (art. 14.3. din Statutul Sistemului European al 

Băncilor Centrale). 

Întrebări și subiecte pentru dezbateri tematice 

1 Care sunt atribuțiile Băncii Europene de Investiții 

2 Care sunt atribuțiile Băncii Centrale Europene 

Bibliografie și lecturi suplimentare la tema 1 

1. Gyula Fabian, Dreptul instituțional al Uniunii 

Europene, ed. Hamangiu, ed. Sfera, 2012; 

2. Ciocan, Vasile; Tăuţ, Liviu; Nuna, Emil, Drept 

european. Instituţii europene. Politici europene. Fonduri 

structurale. Ed. GrafNet, Oradea, 2007; 



166  

 

TEMA 13. ADERAREA DE NOI STATE LA UUNIUNEA 

EUROPEANĂ ŞI POSIBILITATEA IEŞIRII STATELOR 

DIN ACEASTĂ ORGANIZAŢIE INTERNAŢIONALĂ 
 
 

1. Aderarea la Uniunea Europeană 

Potrivit art. 49 TUE: „Orice stat european care respectă valorile 

prevăzute la articolul 2 şi care se angajează să le promoveze, poate 

solicita să devină membru al Uniunii". Adică acele state, care se 

întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, 

democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea 

drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin 

minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o 

societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, 

justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi. 

Pe lângă aderarea la UE, statele vor dori însă să adere în acelaşi 

timp şi la EURATOM, ultima rămasă în activitate dintre cele trei 

Comunităţi Europene. 

Până la valul de aderare din 1995, putem afirma că admiterea 

de noi membri depindea în mai mare măsură de voinţa statelor 

membre şi a statului candidat, decât de rezultatele la care 

ajungeau organele comunitare, deoarece candidaţii aveau un 

sistem politico-economic asemănător cu cel al statelor membre. 

Odată cu prăbuşirea blocului socialist şi manifestarea 

interesului de aderare de către fostele state socialiste, lucrurile s-

au schimbat, deoarece sistemul politic şi economic din aceste ţări 

nu era compatibil cu cel din statele membre ale CE. Astfel, în  

preambulul Convenţiilor Europene instituind o asociere între CE 

şi diferite state est-europene, ultimele şi-au manifestat unila- 
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teral voinţa de a adera la CE, în timp ce statele membre au 

arătat că aceste convenţii vor aduce doar apropierea statelor 

asociate de acest ţel. 

Schimbarea atmosferei de prudenţă s-a produs la Consiliul 

European de la Copenhaga din 21-22 iunie 1993, unde s-a 

remarcat că statele Europei Centrale şi de Est pot deveni state 

membre, dar pentru aderare urmează să înde- plinească 

următoarele criterii: 

a) Criteriul geografic, potrivit căruia candidatul trebuie să 

se situeze din punct de vedere geografic pe continentul 

european (în legătură cu îndeplinirea acestui criteriu s-au 

purtat   diferite   discuţii   privind   interpretarea   termenului 

„european”, ţările mediteraneene situate pe continentul african 

dorind să demonstreze că, din punctul de vedere al culturii, 

civilizaţiei şi relaţiilor internaţionale tradiţionale, aparţin 

continentului european)
75

. 

b) Criteriul politic cere ca statul candidat: 

■să fie stat de drept, mai precis în statul respectiv să fie 

asigurată separaţia puterilor; 

■să aibă o ordine democratică, adică cei care conduc ţara să 

fie aleşi în mod periodic pe bază de vot egal, direct, secret; 

■să fie respectate drepturile omului; şi 

■să fie respectate drepturile minorităţilor (deşi drepturile 

minorităţilor  fac  parte  din  marea  familie  a  drepturilor omului, 

s-a dorit accentuarea faptului că orice conflict etnic constituie un 

focar de instabilitate pentru UE, care nu era pregătită pentru export 

de instabilitate din est). 

c) Criteriul economic: 

                                                 
75

 în teorie şi practică au fost discuţii foarte aprinse privind apartenenţa Turciei la Europa. Deşi, 

din punct de vedere geografic, Turcia face parte mai degrabă din Asia decât din Europa, în 

cursul anului 2005, CE a început negocieri de aderare cu această ţară 



168  

■să aibă o economie de piaţă funcţională; 

■să  aibă  capacitatea  de  a  face  faţă  forţelor  de  piaţă  şi 

presiunii concurenţei din Comunitate. 

d) Să poată îndeplini următoarele obligaţii ce decurg din 

calitatea de stat membru: 

■preluarea scopurilor uniunii politice şi ale uniunii 

economice şi monetare; 

■preluarea „acquis-ul comunitar" (adică a ctitoriilor, moştenirii, 

achiziţiilor, cunoştinţelor comunitare). 

e) La Consiliul European de la Madrid din 1995 s-a 

introdus ca un ultim criteriu cerinţa ca administraţia şi justiţia să 

aibă capacitatea de a aplica creaţia comunitară. 

Îndeplinirea cerinţelor sus-menționate se verifică de către 

instituţiile unionale în cursul negocierilor de aderare. 

Parlamentul European şi parlamentele naţionale sunt informate 

cu privire la depunerea cererii de aderare. Statul solicitant 

adresează cererea sa Consiliului, care se pronunţă în unanimitate 

după consultarea Comisiei şi după aprobarea Parlamentului 

European, cu majoritatea membrilor  din  care este constituit. 

Condiţiile admiterii şi adaptările impuse de aceasta tratatelor pe 

care se întemeiază Uniunea fac obiectul unui acord între statele 

membre şi statul solicitant. Acest acord se supune ratificării de 

către toate statele contractante, în conformitate cu  normele  lor 

constituţionale. 

Procedura de aderare descrisă în mod generic în art. 49 

TUE presupune în concret parcurgerea următoarelor etape: 

a) decizia internă de aderare; 

b)formularea cererii de aderare; 

c) comunicarea cererii de aderare Consiliului UE; d)trimiterea 

cererii de la Consiliul UE la Comisie pentru 



169  

„luările de poziţii' 

e)elaborarea „luărilor de poziţii” de către Comisie, după 

analizarea situaţiei politice, economice, juridice a statului 

candidat; 

f)adoptarea hotărârii de acceptare a „luărilor de poziţii” în cadrul 

Comisie 

g) hotărârea Consiliului UE privind luarea de poziţie a 

Comisiei şi privind începerea negocierilor de aderare; 

h) deschiderea conferinţei de aderare cu ţara candidată; 

i) negocierile de aderare; 

j) semnarea protocolului de închidere a negocierilor; 

k) trimiterea rezultatelor negocierilor la Parlamentul 

European; 

l) aprobarea Parlamentului European; 

m) ratificarea tratatului de aderare de către statul candidat; 

n) ratificarea tratatului de aderare de'către statele membre; 

o) intrarea în vigoare a tratatului de aderare. În ceea ce 

privește aderarea statelor est-europene, având în vedere 

contribuţia, rolul şi puterea instituţiilor unionale în procesul de 

negociere, putem afirma că este vorba mai degrabă de un proces 

de admitere, decât de unul de aderare. 

La începutul anului 2012, negocierile de aderare erau 

deschise cu Turcia, Macedonia şi Islanda, în timp ce negocierile 

respective erau finalizate cu Croaţia, ţară care poate adera în 

2013 sau 2014. 

 
2. Ieşirea sau excluderea unui stat membru din Uniunea 

Europeană 

Scopul suprem al Uniunii Europene este integrarea, adică 

refacerea unui  întreg, aderarea însemnând atingerea unui 
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„point of no return". Prin urmare, realizarea acestui scop nu 

permitea, din punct de vedere moral, reglementarea modalităţii 

de ieşire din această organizaţie internaţională. Astfel, deşi 

teoretic putem vorbi despre aplicarea clauzei 

„rebus sic stantibus", tratatele de înfiinţare a CE şi UE nu 

prevedeau clauze de dezicere, de ieşire din aceste forme de 

organizare supranaţionale. 

Lipsa acestor prevederi nu însemna însă că oricărui stat i s-ar 

fi iertat orice fel de comportament neconcordant cu tratatele 

de înfiinţare sau dreptul secundar comunitar. 

Tratatul de la Lisabona, în articolul 50 TUE, a prevăzut că orice 

stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale 

constituţionale, să se retragă din Uniune. Statul membru care 

hotărăşte să se retragă trebuie să notifice intenţia sa Consiliului 

European. În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea 

negociază şi încheie cu acest stat un acord care stabileşte condiţiile 

de retragere, ţinând seama de cadrul viitoarelor sale relaţii cu 

Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate cu art. 218 alin. 

(3) TFUE și se încheie în numele Uniunii  de  către  Consiliu, care 

hotărăşte cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului 

European. Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la 

data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absenţa unui 

astfel de acord, după doi ani de la notificarea statului care doreşte 

să părăsească UE, cu excepţia cazului în care Consiliul European, 

în acord cu statul membru în cauză, hotărăşte în unanimitate să 

prorage acest   termen. 

Reprezentanţii statului membru care se retrage nu participă nici 

la dezbaterile şi nici la adoptarea deciziilor Consiliului European  

şi  ale  Consiliului  care  se  referă  statul în cauză. 

Ieşirea nu exclude o nouă aderare a statului, cu condiţia parcurgerii 

procedurii de negociere şi de aderare. 
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O altă posibilitate de părăsire a UE de către un stat membru  ar  

fi   excluderea   pentru   nerespectarea obligaţiilor asumate. La 

acest  capitol  însă  statele  membre au lăsat ca „ultima ratio" o 

soluţie atât de drastică precum excluderea, optând pentru alte 

instrumente mai blânde. 

În primul rând, potrivit art. 260 TFUE, în cazul în care un stat 

membru nu şi-a îndeplinit vreuna dintre obligaţiile care îi incumbă 

în virtutea tratatului şi nu duce la îndeplinire nici hotărârea CJUE 

prin care este obligat să înceteze încălcarea şi să ia măsuri pentru 

înlăturarea efectelor acesteia, la propunerea "emisiei, CJUE îi 

poate impune plata unei sume forfetare sau a unei penalităţi. 

Prin Tratatul de la Amsterdam, în urma comportamentului 

neadecvat prealabil al unor state membre, cum ar fi Grecia sau 

Austria, s-a introdus un procedeu de avertizare a statelor în cazul 

în care acestea nu respectă obligaţiile ce le  revin. Acest procedeu 

a fost modificat de Tratatele de la Nisa și Lisabona şi în prezent 

asigură următoarele posibilităţi de intervenţie pentru instituţiile UE 

împotriva statului „problemă”: 

Potrivita art. 7 TUE, la propunerea motivată a 1/3 din statele 

membre, Parlamentului European sau a Comisiei Europene şi cu 

aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o 

majoritate de 4/5 din membrii să poată constata existenţa unui risc 

clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la art. 2, de către un 

stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul 

audiază statul membru în cauză şi îi poate adresa recomandări, 

hotărând după aceeaşi procedură. Consiliul verifică cu regularitate 

dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile. 
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