


 2 

CZU 341.1/2(4)(075.8) 
C 93 
 
 
 
Această carte este editată cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul 
Programului de Învățare pe Toată Durata Vieții, Subprogramul Jean 
Monnet, Acţiunea 2011-3237. 
 
 
 
Publicaţia de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului şi 
Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le conţine. 
 
 
 
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. 
 
 
 

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii 
Cucerescu, Vasile. 
Drept instituţional european: note de curs / Vasile Cucerescu. – 
Chişinău: Print-Caro, 2013. – 178 p. 
Referințe bibliografice: p. 163-168 și la subsol. – 100 ex. 
 
ISBN 978-9975-56-104-4. 
CZU 341.1/2(4)(075.8)  
C 93 

 
 
 
Copyright©Vasile Cucerescu, 2013 
 
 
 
ISBN 978-9975-56-104-4. 



 3 

In memoriam părinţilor mei,  
Ecaterina şi Filip 

 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Cuprins: 
 

Cuvânt de mulţumire  
Despre recenzenţi  
Despre autor  
Despre structura cărţii  
Argument  
Capitolul I: Drept instituţional european. Noţiuni introductive 
1.1. Noţiunea, obiectul şi metoda dreptului instituţional 
european 
1.2. Personalitatea juridică a Uniunii Europene 
1.2.1. Uniunea Europeană: concept, valori, scop, obiective, 
mijloace de realizare 
1.2.2. Statele membre ale Uniunii Europene 
1.2.3. Ţările candidate şi potenţial candidate 
1.2.4. Relaţiile de vecinătate ale Uniunii Europene 
1.2.5. Simbolurile Uniunii Europene 
1.3. Paradigme şi teorii ale integrării europene 
1.4. Integrarea europeană 
1.4.1. Conceptul de unificare europeană 
1.4.2. Premisele apariţiei construcţiei europene 
1.4.3. Construcţia europeană 
1.4.3.1. Instituirea Comunităţilor Europene 
1.4.3.2. Instituirea Uniunii Europene 
1.5. Europenizarea 
Capitolul II: Izvoarele dreptului instituţional european  
2.1. Noţiunea de izvoare ale dreptului instituţional european 
2.2. Clasificarea izvoarelor dreptului instituţional european 
2.2.1. Izvoarele primare 
2.2.2. Izvoarele derivate 
2.2.3. Izvoarele complementare 
2.2.4. Drepturile fundamentale ale omului 
Capitolul III: Principiile dreptului instituţional european 
3.1. Noţiunea de principii ale dreptului instituţional european 
3.2. Clasificarea principiilor dreptului instituţional european 
Capitolul IV: Sistemul instituţional al Uniunii Europene 
4.1. Instituţiile europene 
4.1.1. Consiliul European 

7 
8 
9 
10 
11 
13 
 
14 
15 
 
15 
20 
20 
20 
21 
22 
25 
25 
29 
31 
31 
38 
48 
57 
58 
58 
59 
62 
71 
74 
78 
79 
79 
89 
90 
91 



 6 

4.1.2. Consiliul Uniunii Europene 
4.1.3. Comisia Europeană 
4.1.4. Parlamentul European 
4.1.5. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
4.1.5.1. Curtea de Justiţie 
4.1.5.2. Tribunalul de Primă Instanță 
4.1.5.3. Tribunalul Funcției Publice 
4.1.6. Curtea Europeană de Conturi 
4.1.7. Banca Centrală Europeană 
4.2. Organismele europene 
4.2.1. Organismele consultative 
4.2.2. Organismele financiare 
4.2.3. Organismele interinstituţionale 
4.2.4. Organismele descentralizate 
4.2.4.1. Agențiile descentralizate 
4.2.4.2. Organismele și agențiile EURATOM 
4.2.4.3. Agențiile executive 
4.2.5. Organismele specializate 
Capitolul V: Fondurile europene 
5.1. Noțiunea de fonduri europene 
5.2. Fondurile structurale 
5.3. Fondurile de preaderare 
Tratate 
Bibliografie selectivă 
Anexa 1: Extinderea europeană 
Anexa 2: Statele membre ale Uniunii Europene 
Anexa 3: Ţările candidate 
Anexa 4: Ţările potenţial candidate 

94 
101 
106 
113 
115 
121 
123 
127 
130 
132 
133 
137 
141 
142 
142 
147 
147 
148 
155 
156 
156 
158 
162 
163 
169 
170 
176 
177 
 

 



 7 

Cuvânt de mulţumire 
 

Publicarea acestei cărţi mă îndeamnă să-mi exprim întreaga 
gratitudine faţă de toți cei care au contribuit la apariţia ei.  

Aduc sincere mulţumiri Comisiei Europene şi EACEA pentru 
stimulare şi sprijin în materializarea acestei idei. 

Le sunt extrem de recunoscător colegilor universitari care au 
contribuit în calitate de recenzenţi sau şi-au expus punctul de vedere 
asupra acestui proiect. 

Le mulţumesc tuturor din colectivul editorial care s-au îngrijit 
de procesul de editare al acestui volum. 

Le mulţumesc lui Carmen şi Victoriei care au fost alături pe 
durata realizării conceptului. 

În tentativa de a include cât mai multe din informaţiile 
operaţionale, unele dintre acestea nu au fost înserate din lipsă de timp 
sau de spaţiu şi din cauza implacabilelor limite de cunoştinţe.  
 



 8 

Despre recenzenţi 
 

Textul prezentului volum – fiind avantajat de a avea în calitate 
de recenzenţi personalităţi marcante din domeniul studiilor europene 
– a beneficiat de opiniile valoroase şi de sugestiile critice, precum şi de 
încurajările din partea domniilor lor, dorind să le mulţumesc, inclusiv 
şi pe această cale, pentru contribuţia preţioasă la apariţia acestei cărţi. 
 
 
 
Prof. univ. dr. Ioan HORGA 
Universitatea din Oradea 
România 
 
 
 
Conf. univ. dr. Violeta MELNIC 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 
Moldova 
 
 
 
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
România 
 



 9 

Despre autor 
 

Formare profesională: 
Universitatea din Oradea (România) 
Universitatea de Stat din Moldova (Moldova) 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Moldova) 
Academia de Ştiinţe din Moldova (Moldova) 
 
Domeniu: 
Drept 
Litere 
 
Titlu ştiinţific: 
Doctor  
 
Titlu didactic: 
Conferenţiar universitar 
 
Abilitare: 
Profesor Jean Monnet (Uniunea Europeană) 
 



 10 

Despre structura cărţii 
 

Cartea cuprinde cinci capitole tematice. Textul fiecărui capitol 
beneficiază de instrumentar didactic privind parcurgerea cu succes a 
materialului prin consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor în 
domeniul dreptului instituţional european. 
 
Teme: La început de capitol, cititorul este familiarizat cu subiectele ce 
urmează a fi prezentate. 
 
Conţinutul capitolului: Corpusul conţine materialul care urmează a fi 
parcurs pentru fiecare ansamblu tematic. 
 
 Puncte-cheie: Sunt rezumate cele mai importante direcţii analitice, 
fiind expuse în ordinea prezentării materialului pentru ordonarea şi 
facilitarea sintetizării cunoştinţelor şi verificării acestora. 
 
 Evaluare: Exerciţiile îşi propun să stimuleze dezbateri şi să verifice 
cunoştinţele dobândite pe durata parcurgerii materialului tematic. 
 
 Lecturi suplimentare: Titlurile suplimentare, faţă de cele de la 
bibliografie, urmăresc lărgirea, aprofundarea şi consolidarea 
cunoştinţelor la temele abordate. 
 
@ Resurse on-line: Link-urile Uniunii Europene oferă posibilitatea 
consultării tematicilor şi aprofundării cunoaşterii cu scopul de a 
optimiza procesul de învăţare individuală. 
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Argument 
 

Lucrarea de faţă însumează un suport de note pentru cursul de 
drept instituţional european, obiect de studiu complex despre Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte apariţia, evoluţia şi funcţionarea 
instituţiilor şi organismelor europene.  

Studiul prezintă cele mai importante contribuţii recente asupra 
consacrării instituţiilor şi organismelor europene de la înfiinţarea lor 
până în prezent. 

Acest volum de drept instituţional european este conceput 
întru a răspunde imperativelor universitare pentru a fi utilizat în 
vederea formării profesionale terţiare iniţiale – speciale sau 
interdisciplinare – în calitate de corpus al unui modul sau curs 
universitar. În acelaşi timp, nutrim speranţa că această incursiune în 
domeniul dreptului instituţional european poate fi de un real folos 
tuturor celor interesaţi de dezvoltarea instituţională europeană, 
caracterizată de dinamism şi îmbunătățire calitativă continuă. 

Aceste note îşi propun să elucideze mecanismele şi 
instrumentele legale constitutive ale Uniunii Europene, izvoarele 
juridice consacrate, principiile de drept specifice funcţionării 
corespunzătoare a instituțiilor europene şi cooperării dintre acestea, 
instituţiile şi organismele europene în procesul de constituire, 
delegarea şi exercitarea de competenţe conform dreptului Uniunii 
Europene, precum și instrumentele financiare, fondurile europene. 
Interogaţiile au o relevanţă deosebită datorită valorii empirice 
incomensurabile pentru comunitatea academică şi datorită valorii 
practice incontestabile pentru publicul larg din spaţiul parteneriatului 
estic. 

În prima secţiune, sunt expuse noţiunile introductive din 
domeniul dreptului instituţional european privind definirea categoriei 
de drept instituţional european, a obiectului de studiu, a metodei de 
reglementare, prezentând entitatea juridică europeană (concept, 
misiune, obiective), trecerea în revistă a statelor membre ale Uniunii 
Europene, a ţărilor candidate şi potenţial candidate la această etapă, 
simbolurile Uniunii Europene, teoriile integrării europene, finalizând 
cu dimensiunea istorico-juridică a Uniunii Europene (conceptul de 
unificare europeană, premisele apariţiei construcţiei europene, 
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apariţia şi evoluţia comunităţilor europene, instituirea Uniunii 
Europene). 

În secţiunea a doua, sunt analizate izvoarele dreptului 
instituţional european la nivel de definire a categoriilor juridice şi de 
clasificare a acestora conform doctrinei. 

În secţiunea a treia, sunt elucidate principiile dreptului 
instituţional european, realizându-se definirea şi subsumarea lor în 
contextul funcţionării şi conlucrării adecvate a instituţiilor şi 
organismelor europene.  

În secţiunea a patra, este prezentat sistemul instituţional 
integrat al Uniunii Europene: instituţiile europene, create în temeiul 
tratatelor, şi organismele europene: consultative, financiare, 
interinstituţionale, descentralizate și specializate.  

În secţiunea a cincea, sunt prezentate fondurile europene în 
calitate de instrumente financiare de coeziune și eliminare a 
decalajelor economice și sociale: fondurile structurale (destinate 
integrării statelor care au aderat) și fondurile de preaderare (orientate 
către țările candidate). 

Pe lângă dialectica conţinutală, fiecare capitol are, la început, 
temele propuse, iar, la sfârşit, punctele-cheie, exerciţii de evaluare, 
lectură suplimentară şi resurse on-line privitoare la subiectele 
analizate. 
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1.1. Noţiunea, obiectul şi metoda dreptului instituţional european 
Noţiune. Noţiunea dreptului instituţional european este strâns 

legată şi, în acelaşi timp, determinată de apariţia, evoluţia şi aplicarea 
reglementărilor juridice care îşi găsesc sediul materiei în izvoarele 
primare, derivate şi complementare ale Uniunii Europene.  

Dreptul instituţional european reprezintă totalitatea normelor 
juridice, cuprinse în tratatele constitutive şi actele adoptate de către 
instituţiile europene, în care se consacră structurile, rolurile şi funcţiile 
instituţiilor europene, precum şi raporturile dintre acestea şi instituţiile 
naţionale ale statelor membre în vederea realizării misiunii şi 
obiectivelor Uniunii Europene.  

Aceste obiective constau în progresul şi dezvoltarea popoarelor 
europene1. Aspiraţiile converg către un sistem de reguli comune, 
susceptibile de aplicare în timp, spaţiu şi asupra persoanelor din 
statele membre ale Uniunii Europene. 

Dreptul instituţional european este format din două categorii 
de norme juridice: 

- norme cu valoare constituţională, cuprinse în tratatele 
fondatoare; 

- norme care fac parte din legislaţia europeană ordinară, 
cuprinse în actele juridice adoptate de către instituţiile 
europene. 

Obiect. Relaţiile europene complexe constituie obiectul juridic 
în dreptul instituţional european. 

Dreptul instituţional european reglementează raporturile 
juridice din cadrul Uniunii Europene, precum şi dintre aceasta şi statele 
membre, raporturile juridice dintre instituţiile europene şi instituţiile 
naţionale ale statelor membre, precizând statutul şi competenţele 
atribuite instituţiilor europene. 

Normele juridice se aplică relaţiilor din cadrul Uniunii 
Europene ca un drept intern al acesteia, dar nu şi relaţiilor cu un 
pronunţat caracter intern al statelor membre2 conform statuării făcute 
de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.  

                                                                    
1 Cf. D. Mazilu, Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene, p. 
54 
2 V. Marcu, Drept instituţional comunitar, p. 105 
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Metodă. Dialogul, consfinţit drept metodă în dreptul 
instituţional european, îşi trage originea din relaţiile istorice 
zbuciumate ale continentului european, având scopul de a depăşi 
antagonismele seculare dintre popoarele Europei în vederea abolirii 
recursului la forţă ce marca relaţiile interstatale, contribuind la 
realizarea unei Europe democratice, ataşată valorilor libertăţii, 
generată de nevoia popoarelor de astăzi de a construi un nou continent 
în care să nu mai existe antagonisme de orice natură1.  

Metoda specifică dreptului instituţional european rezidă în 
dialogul permanent al intereselor comune cu interesele naţionale ale 
statelor membre, promovând respectarea diversităţii naţionale, dar, 
simultan, şi afirmarea identităţii proprii a Uniunii Europene în regiune şi 
în lume. 

Metoda dialogică este ridicată la rang de instrument juridic 
principal în reglementarea relaţiilor intraeuropene, guvernate de 
legislaţia europeană, fiind unică în felul ei în lume, specială şi specifică 
Uniunii Europene.  

Atât noţiunea, obiectul cât şi metoda dreptului instituţional 
european exprimă voinţa personalităţii filosofico-juridice a Uniunii 
Europene. 

 
1.2. Personalitatea Uniunii Europene  

Uniunea Europeană reprezintă rezultatul unui îndelungat 
proces de cooperare şi integrare care a început, în 1951, cu 6 ţări şi a 
ajuns, în 2013, la 28 de ţări. Uniunea Europeană cuprinde un areal 
geografic cu o suprafaţă de peste 4.324.782 km², având o populaţie de 
peste 507.890.191 locuitori (116 locuitori/km²). 

Procesul de edificare şi materializare juridică a Uniunii 
Europene a fost determinat de factori economici, politici şi filosofico-
juridici în evoluţia construcției europene.  

 
1.2.1. Uniunea Europeană: concept, valori, scop, obiective, 
mijloace de realizare 

Concept. Noţiunea de Uniunea Europeană se utilizează 
începând cu Tratatul de la Maastricht (Tratatul privind Uniunea 
Europeană). Conform tratatului, Uniunea Europeană îngloba ansamblul 
                                                                    
1 D. V. Savu, Integrare europeană, p. 117 
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comunităţilor europene şi formelor de cooperare interguvernamentală. 
În esenţă, se consacra o arhitectură incipientă a Uniunii Europene, 
bazată pe trei piloni: comunităţile europene; politica externă şi de 
securitate comună; justiţie şi afaceri interne. 

Tratatul de la Lisabona (Tratatul de reformă) desfiinţează 
structura bazată pe trei piloni, întrucât în cadrul acestei arhitecturi se 
suprapuneau mai multe tipuri de competenţe. Această structură 
complicată dispare, fiind înlocuită de Uniunea Europeană care a fost 
învestită cu proceduri legislative care îi permit să-şi exercite pe deplin 
competenţele conferite. 

Iniţial, Uniunea Europeană a fost un concept politic, întrucât nu 
dispunea de personalitate juridică, fiindcă nu substituia comunităţile 
europene, ci le îngloba într-un ansamblu organizat mai larg.  

Ulterior, prin Tratatul de la Lisabona (Tratatul de reformă, 
destinat să înlocuiască tratatul constituţional european), Uniunea 
Europeană devine inclusiv un concept juridic, obţinând personalitate 
juridică în temeiul prevederilor tratatului prin care statele membre îi 
atribuie competenţe în vederea realizării obiectivelor comune ale 
acestora. 

Valori. În funcţionarea sa, Uniunea Europeană este întemeiată 
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 de pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, 
solidaritate şi egalitate1.  

Scop. Uniunea Europeană urmăreşte organizarea relaţiilor 
dintre statele membre şi între popoarele acestora într-un mod coerent, 
bazându-se pe solidaritate, cu scopul de a crea o uniune tot mai 
profundă între popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu 
respectarea deplină a principiului transparenţei şi cât mai aproape cu 
putinţă de cetăţeni2.  

Obiective. Obiectivele Uniunii Europene sunt prevăzute expres 
de către Tratatul de la Maastricht: 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art.2 
2 Ibidem, art. 1 
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a) promovarea păcii, valorilor comune şi bunăstarea 
popoarelor statelor membre; 

b) asigurarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără 
frontiere interne pentru cetăţenii Uniunii Europene, în interiorul 
căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, în corelare cu 
măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de 
azil, imigrarea, prevenirea şi combaterea criminalităţii; 

c) promovarea progresului economic şi social pentru 
dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene prin crearea pieţei, uniunii 
economice şi monetare unice, combaterea excluziunii sociale şi a 
discriminări de orice natură, solidarizarea între generaţii, protejarea 
drepturilor copilului, respectarea bogăţiei diversităţii culturale şi 
lingvistice europene, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural 
european; 

d) promovarea valorilor şi intereselor comune privind 
protecţia cetăţenilor statelor membre în lume prin instituirea 
cetăţeniei Uniunii Europene; 

e) afirmarea propriei identităţi a Uniunii Europene pe plan 
internaţional, contribuind la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a 
planetei, solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, comerţul 
liber şi echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia drepturilor omului, 
precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului internaţional, 
inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite; 

f) dezvoltarea acquis-ului european1. 
Uniunea Europeană îşi realizează obiectivele comune prin 

mijloace corespunzătoare în conformitate cu atribuţiile conferite de 
tratatele constitutive. 

Mijloace de realizare. În calitate de mijloace de realizare a 
obiectivelor Uniunii Europene, ce emanau din prevederile Tratatului 
de la Maastricht, acestea erau reprezentate de cei trei piloni pe care se 
fonda uniunea: pilonul comunitar al comunităţilor europene, pilonul 
interguvernamental de politică externă şi securitate comună și pilonul 
interguvernamental privind cooperarea în domeniul justiţie şi 
afacerilor interne. 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 3, ex-art. 2 
TUE 
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Cei trei piloni prezentau deosebiri nu doar la nivelul 
finalităţilor distincte ce îi caracterizau, ci şi în ceea ce priveşte 
mecanismele decizionale specifice fiecăruia dintre aceştia. Conform 
prevederilor constitutive, cei trei piloni dispuneau de un sistem 
instituţional unic, însă atribuţiile instituţionale erau diferite în funcţie 
de pilonul în cadrul căruia se acţiona. Cu titlu de exemplu, putem 
menționa că una dintre instituţiile comunitare, Curtea Europeană de 
Justiţie, dispunea de competenţe pentru pilonul comunitar al 
comunităţilor europene, nu însă şi pentru pilonul interguvernamental 
de politică externă şi securitate comună, şi era parţial competentă în 
privinţa pilonului interguvernamental de justiţie şi afaceri interne. 

În ceea ce priveşte materializarea mijloacelor de realizare a 
Uniunii Europene, se impun două precizări. În primul rând, nucleul şi 
motorul comun al celor trei piloni comunitari era reprezentat de 
Consiliul European, instituţia care reuneşte şefii de state şi de guverne 
din ţările membre ale Uniunii Europene, al cărui rol dublu rezidă în 
stabilirea priorităţilor şi direcţiilor politice generale şi rezolvarea 
problemelor complexe şi / sau sensibile din cadrul Uniunii Europene 
care nu pot fi soluţionate astfel la alte niveluri ale cooperării 
interguvernamentale. În al doilea rând, realizarea obiectivelor Uniunii 
Europene se face în baza principiului subsidiarităţii, fundamental 
pentru funcţionarea uniunii, consacrat prin art. 5, alin. (3) din Tratatul 
de la Maastricht. În baza principiului subsidiarităţii, în domeniile care 
nu sunt de competenţa sa exclusivă, Uniunea Europeană intervine 
numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele membre1. Scopul principiului 
subsidiarităţii constă în stabilirea celei mai potrivite modalităţi de 
intervenţie în domeniul competenţelor partajate între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia. În totalitatea cazurilor, 
Uniunea Europeană intervine în situaţia în care poate să acţioneze mai 
eficient decât statele membre. 

Prin modificările Tratatului de la Lisabona, de eliminare a 
pilonilor, mijloacele de realizare cu privire la obiectivele europene sunt 
atribuite Uniunii Europene, atunci când dobândeşte personalitate 
juridică și în limitele atribuțiilor sale.  

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 5, alin. (3), ex-
art. 5 TUE 
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Categoriile de competenţe atribuite Uniunii Europene includ:  
a) competenţe exclusive – numai Uniunea Europeană poate să 

legifereze şi să adopte acte1; 
b) competenţe partajate – Uniunea Europeană împreună cu 

statele membre sunt abilitate să adopte acte obligatorii; cu toate 
acestea, statele membre îşi pot exercita competenţa în cazul în care 
Uniunea Europeană nu şi-a exercitat-o sau a decis să nu o exercite2;  

c) competenţe de sprijinire – Uniunea Europeană poate 
interveni doar pentru a sprijini, coordona sau completa acţiunile 
statelor membre; Uniunea Europeană nu dispune de putere legislativă 
în aceste domenii şi nu se poate implica în exercitarea competenţelor 
statelor membre3;  

d) competenţe speciale – Uniunea Europeană dispune de putere 
în coordonarea politicilor economice, sociale şi de ocupare a forţei de 
muncă4. „Clauza de flexibilitate” îi permite Uniunii Europene să 
acţioneze dincolo de puterea atribuită prin tratat, dacă obiectivele 
impun acest lucru.  

Uniunea Europeană îşi exercită competenţele funcţionale în 
baza a trei principii: 

1) principiul atribuirii – Uniunea Europeană acţionează numai 
în limitele competenţelor care i-au fost atribuite de statele membre 
prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite în temeiul dreptului 
primar; orice competenţă  care nu este atribuită Uniunii prin tratate 
aparţine statelor membre5;  

2) principiul proporţionalităţii – acţiunile Uniunii Europene, în 
conţinut şi formă, nu depăşesc ceea ce este necesar pentru realizarea 
obiectivelor tratatelor6; 

3) principiul subsidiarităţii – Uniunea Europeană intervine, în 
domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, numai dacă şi în 
măsura în care obiectivele acţiunilor preconizate nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
                                                                    
1 Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 3 
2 Ibidem, art. 4 
3 Ibidem, art. 6 
4 Ibidem, art. 5 
5 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 5, alin. (2), ex-
art. 5 TUE 
6 Ibidem, art. 5, alin. (4), ex-art. 5 TUE 
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regional sau local, dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii 
preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene1. 

Tratatul de la Lisabona se consolidează capacitatea Uniunii 
Europene da a decide şi a acţiona, garantându-se totodată legitimitatea 
deciziilor adoptate. 

 
1.2.2. Statele membre ale Uniunii Europene  

Dimensiunile construcției europene au variat de la fondare, din 
1951, când s-au pus bazele cooperării economice europene şi până la 
ultima aderare, din 2013. În prezent, numărul statelor membre ale 
Uniunii Europene este de 28: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, 
Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, 
Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Ungaria2. 
 
1.2.3. Ţările candidate şi potenţial candidate  

Aşa cum integrarea europeană reprezintă un proces, la fel şi 
aderarea constituie un proces cu o durată proprie fiecărui stat care îşi 
manifestă intenţia de intrare în cadrul Uniunii Europene. 

Procesul de extindere a Uniunii Europene este în dezvoltare, 
fiindcă există interese de aderare din partea unumitor ţări. În funcţie 
de etapa la care se află, aceste țări pot fi grupate în: 

a) ţări candidate – ţări care sunt în plin proces de 
implementare a acquis-ului european în legislaţia naţională (Islanda, 
Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia)3; 

b) ţări potenţial candidate – ţări care încă nu îndeplinesc 
criteriile de aderare (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo)4. 

 
1.2.4. Relaţiile de vecinătate ale Uniunii Europene 

Cadrul juridic de dezvoltare al relaţiilor privilegiate dintre 
Uniunea Europeană şi ţările învecinate este consacrat pentru prima 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 5, alin. (3), ex-
art. 5 TUE 
2 Anexa 1, Anexa 2 
3 Anexa 3 
4 Anexa 4 
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dată în istoria construcţiei europene la nivel de act constitutiv prin 
Tratatul de la Lisabona, subliniindu-se importanţa relaţiilor de 
cooperare cu statele din imediata apropiere geografică.  

Dispozițiile art. 8 evidenţiază două direcţii principale de 
dezvoltare a relaţiilor de cooperare: 

1) Uniunea Europeană dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările 
învecinate în vederea stabilirii unui spaţiu de prosperitate şi de bună 
vecinătate, întemeiat pe valorile europene şi caracterizat prin relaţiile 
strânse şi paşnice, bazate pe cooperare; 

(2) în sensul primei direcţii, Uniunea Europeană poate încheia 
acorduri speciale cu ţările în cauză; aceste acorduri pot include 
drepturi şi obligaţii reciproce, precum şi posibilitatea de a realiza 
acţiuni în comun1.  

Instrumentul juridic asigură promovarea cooperării regionale 
şi a valorilor Uniunii Europene în regiune, creând pentru statele 
învecinate posibilitatea de a avea acces la o parte din piaţa unică 
europeană şi determinând dezvoltarea economică a acestor ţări, 
suplimentată de intensificarea cooperării politice dintre Uniunea 
Europeană şi aceste state.  

Dispozițiile articolului se aplică ţărilor aflate în imediata 
vecinătate cu Uniunea Europeană, pe uscat sau pe mare: Algeria, 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Iordania, Israel, Liban, 
Libia, Maroc, Moldova, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia, și 
Ucraina. 

Relaţiile de cooperare cu aceste ţări fac obiectul unor 
parteneriate strategice separate.  

Moldova, spre exemplu, face parte din Parteneriatul estic, lansat 
la Praga pe 07 mai 2009, fiind un acord de asociere pe care Uniunea 
Europeană l-a încheiat cu 6 state – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Moldova, Ucraina – în vederea aprofundării relaţiilor de 
cooperare. 

 
1.2.5. Simbolurile Uniunii Europene  

Însemnele Uniunii Europene au fost specificate în proiectul 
constituţional, deşi acestea îi preced. Majoritatea simbolurilor au fost 
create în anii 1950-1960, fiind adoptate de Uniunea Europeană. 
                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 8 
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Trebuie precizat faptul că Tratatul de la Lisabona nu face referire la 
simbolurile Uniunii Europene. 

Drapelul: Un cerc din 12 stele aurii pe fond albastru este 
drapelul Uniunii Europene, simbolizând idealurile de unitate, 
solidaritate şi armonie între popoarele Europei. 

Imnul: Melodia reprezintă un extras din Simfonia a IX-a a lui 
Ludwig van Beethoven, simbolizând aspirația spre valorile comune, 
unitatea în diversitate și idealurile de libertate, pace și solidaritate ale 
Uniunii Europene. 

Ziua Europei: 9 mai este Ziua Uniunii Europene, amintind că 
ideile care au dus la crearea Uniunii Europene au fost prezentate pe 
data de 09 mai 1950 de către ministrul francez al afacerilor externe, 
Robert Schuman. 

Deviza: „Unitate în diversitate” este deviza Uniunii Europene, 
simbolizând ideea de unitate a europenilor în promovarea păcii şi 
prosperităţii, şi de deschidere către diverse culturi, tradiţii şi limbi ale 
Europei. 
 
1.3. Paradigme şi teorii ale integrării europene 

Procesul de integrare a țărilor de pe continentul european în 
colosul supranaţional, Uniunea Europeană, a fost şi este un subiect de 
discuție în cercetările de drept european şi de studii europene.  

Abordările converg către două categorii de paradigme: 
- paradigma interguvernamentală (teorii care definesc Uniunea 

Europeană drept un acord între statele membre, i.e. 
interguvernamentalism, tranzacţionalism, consociaţionalism, etc.); 

- paradigma supranaţională (teorii care definesc construcţia 
Uniunii Europene ca fiind puternic supranaţională, i.e. funcţionalism, 
neofuncţionalism, federalism, confederalism, etc.).  

Coexistenţa paradigmelor de integrare se explică prin faptul că 
mereu au fost două forţe opuse în procesul de integrare europeană: 
„federaliştii” care doreau o avansare cât mai grabnică a integrării şi 
„naţionaliştii” care preferau mai mult cooperarea interguvernamentală 
în loc de integrare. Progresele înregistrate în procesul de integrare 
europeană au scos în vileag compromisul dintre paradigme. 

Din raţiuni didactice şi de informare eficientă, evoluţia 
integrării europene a fost şi este descrisă într-o manieră accesibilă şi 
liniară, identificându-se perioadele sau fazele distincte ale procesului 
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de integrare europeană. În consecinţă, au apărut diverse teorii menite 
să explice integrarea europeană formală (ansamblul reglementărilor 
juridice) şi integrarea europeană informală (piaţa comună şi politicile 
din domeniile convenite prin forţa mecanismelor adoptate). Din raţiuni 
ştiinţifice şi aplicative, dezvoltarea integrării europene transpare ca un 
proces extrem de complex. 

Promovarea teoriilor de integrare, utilizate în calitate de 
principii ale procesului de integrare europeană, s-a realizat în funcţie 
de contribuţia liderilor politici care au participat la un moment sau 
altul în construcţia europeană. Astfel, acestea vor fi prezentate din 
perspectiva dublei faţetări, formale şi informale.  

La începuturile integrării europene se credea că cel mai bine 
era să se concentreze asupra unor sectoare anumite ale economiei cu 
funcţii distincte pentru a fi gestionate eficient de către instituţii 
supranaţionale şi fără ingerinţe de ordin politic. Ca urmare, au fost 
instituite Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, în 1951, şi, 
ulterior, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în 1957. Ideile 
promotorilor integrării europene îşi găsesc reflectare în teoria 
funcţionalistă1 (D. Mitrany).  

Odată cu instituirea Comunităţii Economice Europene, în 1957, 
funcţionalismul s-a simţit trădat. Noua comunitate îşi găseşte reflectare 
în teoria neofuncţionalistă2 (E. B. Haas), corespunzând unei abordări 
evoluţioniste, incrementaliste, în ceea ce priveşte integrarea europeană 
unde persistă stimulare supranaţională din partea instituţiilor create 
de statele membre. Teoria mai este cunoscută şi sub numele de teoria 
autorizată a integrării europene unde contează mai mult procesele de 
transfer al loialităţii către autorităţile supranaţionale privind 
aprofundarea integrării europene prin efectul de angrenaj (spill-over 
effect)3. 

                                                                    
1 Cf. D. Mitrany, A Working Peace System, 1943; J. Lodge, The European 
Community and the Challenge of the Future, 1989 
2 Cf. E. B. Haas, The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 
1950-1957, 1958; L. Lindberg, The Political Dynamics of European Economic 
Integration, 1963; E. B. Haas, Beyond the Nation-State, 1964; J. Lodge, The 
European Community and the Challenge of the Future, 1989 
3 T. Stănescu-Stanciu, Integrarea Europeană şi Euroatlantică a României, p. 
113 
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În anii '70 ai secolului trecut, preceptele neofuncţionalismului 
și-au găsit reflectare, atunci când instituţiile europene păreau să-şi fi 
pierdut rolul dominant, influenţa şi puterea de iniţiativă în relaţiile cu 
statele membre.  

Tezele neofuncţionaliste au fost contestate şi de argumentele 
neorealiste1 şi neoraţionaliste, dintre care s-a distins curentul 
interguvernamentalist liberal care considera că în procesul de 
integrare statele sunt actorii de bază şi urmează să-şi realizeze 
priorităţile. Efectele, care au marcat procesul de integrare, s-au 
răsfrânt în anii '80 asupra Actului Unic European şi asupra 
conferinţelor interguvernamentale de la începutul anilor '90 care au 
condus la adoptarea Tratatului de la Maastricht. Evenimentele de 
dezvoltare a comunităţilor europene din perioada respectivă au 
generat, în același timp, apariţia contraargumentelor neofederaliste. 

Dihotomia paradigmatică supranaţională şi 
interguvernamentalistă a generat dispute în procesul de integrare 
europeană între teoria neofuncţionalistă şi cea neorealistă. Efectele 
produse constau într-o atenţie sporită faţă de actorii şi instituţiile de 
nivel diferit în ceea ce priveşte elaborarea legislaţiei şi a politicilor 
europene. Prin aceasta se conturează guvernanţa multinivelară 
(multilevel governance) din cadrul Uniunii Europene unde se regăsesc 
actorii şi instituţiile naţionale şi supranaţionale, entităţi subnaţionale, 
infranaţionale, publice şi private care fac parte din sistemul complex de 
guvernare europeană.  

Modelul instituţionalist (instituţiilor le este rezervat rolul 
primordial în procesul politic) şi modelul neoinstituţionalist (existenţa 
distincţiilor clare la nivel de instituţii formale, instituţii informale, 
convenţii, norme, proceduri, instrumente politico-juridice)2 au produs 
efecte asupra procesului decizional, efectelor acestor decizii şi asupra 
competenţelor instituţiilor europene. 

Un rol aparte îl joacă modelul federalist de integrare europeană 
care pare să fie animat în ultimul timp de criza economică, pe de o 
parte. Pe de altă parte, acesta pare să fie validat de deviza „unitate în 
diversitate” şi de principiul subsidiarităţii. 

                                                                    
1 Cf. R. Keohane, Neorealism and Its Critics, 1986 
2 Cf. T. Stănescu-Stanciu, Integrarea europeană şi euroatlantică a României, p. 
114 
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Alte categorii de variante ale teoriilor din dihotomia 
supranaţional-interguvernamentalist sunt pe cale să apară, întrucât 
procesul dimensional de integrare este în plină dezvoltare. 

Indiferent de tipul teoriei de integrare, promovată la un 
moment sau altul în istoria edificării construcţiei europene, 
dimensiunile procesului de integrare europeană au cuprins integrarea 
economică, integrarea politică, integrarea informaţională, integrarea 
de securitate, integrarea culturală, care îşi găsesc reglementare în 
actele de integrare europeană. 

 
1.4. Integrarea europeană 

Procesul de integrare europeană reprezintă, prin excelenţă, 
rezultatul chintesențial al eforturilor de secole, nu doar al secolului al 
XX-lea, întrucât această perioadă istorică constituie apogeul tuturor 
energiilor pozitive şi punctul lor de intersecţie într-o Europă ruinată de 
vicisitudinile timpurilor.  

Excursul vizează ideea europeană, eforturile de unificare 
europeană, premisele apariţiei construcţiei europene, culminând cu 
dezvoltarea integrării europene care a contribuit la conturarea juridică 
şi constituţională a Uniunii Europene.  
 
1.4.1. Conceptul de unificare europeană 

Conceptul de unificare europeană are la bază ideea Europei 
unite, determinate de necesitatea unei strânse cooperări, care a luat 
fiinţă şi s-a dezvoltat în timp, de-a lungul secolelor, printr-un şir de 
evenimente prielnice sau mai puţin prielnice, demonstrând că 
popoarele Europei – dacă s-ar uni – ar putea avea un destin comun mai 
bun, decât fiecare separat.  

Ideea europeană. Ideea de unitate europeană nu este 
rezultatul gândirii moderne, ci reprezintă o preocupare mai veche în 
gândirea şi istoria continentului european. 

Studiile dedicate ideii europene relevă faptul că aceasta în sine 
este foarte veche, cu origini în perioada antichităţii greco-romane care 
atestă manifestarea unei astfel de tendinţe extensive.  

Etimologie. Cuvântul Europa este de origine semită şi apare 
pentru prima dată în documentele asiriene în opoziţie cu Asia. 

Fenicienii au jucat rolul de intermediari în transmiterea 
termenului către grecii antici. 
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Mai departe, cultura elenă şi-a îndeplinit misiunea de 
diseminare şi de îmbogăţire a termenului cu noi sensuri. De exemplu, 
în poemele lui Homer (800 î.H.-701 î.H.), Europa însemna Tesalia sau 
Grecia Centrală, iar ulterior, prin extensie, desemna întregul uscat. 
Hecateu din Milet (550 î.H.-476 î.H.) făcea distincţie între două 
continente, Europa şi Asia. Herodot (484 î.H.-425 î.H.) distinge trei 
continente: Europa, Asia şi Africa. 

Europa – lumea civilizată. În antichitatea greco-romană, 
Europa desemna zona mai mare a bazinului mediteranean şi avea 
sensul de lume civilizată. În rest, barbarii formau lumea exterioară. 
Această reminiscenţă antică mai are ecouri şi astăzi.  

Proiecte de unificare europeană. Izvoarele scrise ale istoriei 
Europei au reţinut proiecte de organizare politică pe arii restrânse 
iniţial şi pe arii mai extinse ulterior.  

În antichitatea greacă, un prim exemplu de organizare politică 
de unificare este atestat în vechea Eladă. Statele-cetăţi greceşti au 
format amficţionii confederale cu caracter juridic, militar şi religios, în 
vederea unirii forţelor comune în faţa iminentelor pericole externe, în 
speţă, pentru a zădărnici atacurile din partea perşilor. 

Un alt exemplu clasic de organizare politică similară îl 
constituie cuceririle romane care reflectă manifestarea tendinţei de 
unificare  a unor teritorii extinse. Vechea Romă, de la dimensiunile mici 
ale unui stat-oraş, a reuşit să unifice sub propria autoritate întreaga 
peninsulă şi apoi teritoriile din Europa, Asia şi Nordul Africii din jurul 
Mării Mediterane, transformând-o într-o mare romană. 

Organizarea politică a pornit de la politica cetăţii, ab urbe ad 
orbem, şi a ajuns la politica de factură „mondială”, mundus romanus, 
rezultat al acţiunii militare care cuprindea, în accepţiunea timpului, 
„toată Europa”. 

Carol cel Mare (742-814), rege al francilor (părinte fondator al 
Franţei, părinte fondator al Germaniei şi, fără a exagera, părinte al 
Europei), şi-a dedicat viaţa refacerii fostului imperiu al cezarilor, 
iniţiind prima construcţie politico-militară a Europei sub semnul crucii 
(încoronat de papă ca Imperator Augustus). 

Tentative de unificare prin cuceriri au fost întreprinse de Otto I 
cel Mare (912-973), împărat al Sfântului Imperiu Roman și Henric al 
III-lea cel Pios (1017-1056), împărat al Sfântului Imperiu Roman.  
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Carol Quintul (1500-1558), împărat al Sfântului Imperiu 
Roman, a fost preocupat de crearea unei Europe creştine.  

Napoleon Bonaparte (1769-1821) a influenţat puternic politica 
europeană a timpului, urmărind prin cuceriri să facă „un singur popor” 
din toate popoarele Europei. 

Aceşti precursori ai unificării europene au promovat proiectul 
în baza principiului de sus în jos în comparaţie cu reprezentanţii 
consemnaţi pentru conturarea conştiinţei europene. 

Conştiinţa europeană. Manifestări ale gândirii asupra 
existenţei europene au fost exprimate de-a lungul istoriei de 
numeroase personalităţi care au promovat  proiecte ideatice legate de 
viaţa Europei. În consecinţă, discuţiile timpurii au anticipat tentativa 
de unificare europeană.  

Poetul şi omul politic Dante Alighieri (1265-1321), îşi imagina, 
în Divina comedie, o Europă unificată sub conducerea unui suveran, a 
unei limbi comune (latina) şi a unei monede comune (florinul). În 
lucrarea De monarhia, autorul întrevedea o soluţie federalistă pentru 
instaurarea păcii în Europa. 

Avocatul şi procurorul francez Pierre Dubois (1260-1321), în 
lucrarea De recuperatione Terrae Sanctae, avansa ideea unei federaţii 
europene care ar avea un organism central supranaţional.  

Juristul şi diplomatul olandez Hugo Grotius (1583-1645), autor 
al primului cod de drept internaţional public, în lucrarea De jure belli ac 
pacis, susţinea necesitatea înfiinţării unor adunări care ar avea 
competenţa de a judeca litigiile dintre state. 

Quaker-ul englez William Penn (1644-1718) promova, în 
lucrarea Eseu asupra păcii prezente şi viitoare a Europei, înfiinţarea 
unei diete europene. 

Scriitorul şi radicalul francez Charles-Irenee de Castel (1658-
1743) scria, în Proiectul pentru a face pacea permanentă în Europa, că 
era nevoie ca suveranii Europei să încheie o alianţă perpetuă şi să 
instituie un senat european căruia să i se supună în vederea evitării 
războaielor, asigurării păcii şi dezvoltării comerţului. 

Filosoful şi scriitorul francez Jean-Jacques Rouseau (1712-
1778) considera posibilă crearea unei republici europene în cazul în 
care monarhii vor fi capabili să-şi abandoneze natura lor lacomă. 
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Filosoful german Immanuel Kant (1724-1804) enunţa, în 
Proiectul filozofic al păcii permanente, uniunea unei federaţii de state 
libere, fondată pe bazele unei constituţii de tip republican. 

Teoreticianul social francez Saint-Simon (1760-1825) învedera, 
în lucrarea Despre reorganizarea societăţii europene sau despre 
necesitatea şi mijloacele de a reuni popoarele Europei într-un singur 
corp politic, păstrând fiecăruia independenţa sa naţională, utilitatea 
înfiinţării unui parlament european. 

Republicanul şi europeanul convins Giuseppe Mazzini (1805-
1872) este socotit drept pionier al federaţiei europene. Giuseppe 
Mazzini susţinea la Convenţia masonică de la Geneva (1843) că trebuia 
creată o „conştiinţă de apartenenţă la Europa” şi conceput „un model 
european” care, prin intermediul învăţământului şi presei, urmau să 
formeze mentalitatea „societăţii civile”. 

Filosoful şi economistul francez Pierre Leroux (1797-1871) s-a 
îngrijit de apariţia studiului Despre Uniunea Europeană în ziarul 
parizian Le Globe.  

Politicianul francez Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874) 
vorbea despre „un pământ liber, singura republică a Europei”. 

Filozoful şi scriitorul italian Carlo Cattaneo (1801-1869) a 
contribuit cu formula „Statele Unite ale Europei”. 

Filosoful francez Ernest Renan (1823-1892) afirma că un fel de 
congres al „Statelor Unite ale Europei” va concilia, prin federalizarea 
statelor, principiul naţionalităţilor. 

Poetul, scriitorul şi politicianul francez Alphonse de Lamartine 
(1790-1869) a contribuit la difuzarea ideilor de unitate prin Manifestul 
către Europa. 

Scriitorul francez Victor Hugo (1802-1885) a elaborat Apelul 
pentru Statele Unite ale Europei (1851).  Victor Hugo susţinea că 
„Europa are nevoie de o naţionalitate europeană”. În mesajul adresat 
Congresului Păcii de la Lugano (Elveţia), Victor Hugo sublinia: „cu 
siguranţă acest lucru formidabil, republica europeană, o vom avea. 
Vom avea aceste State Unite ale Europei care vor încorona lumea 
veche”. 

Filosoful şi economistul francez Charles Fourier (1772-1837) 
prevedea înfiinţarea unei autorităţi supranaţionale europene asupra 
suveranităţii naţionale. 
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Filosoful, sociologul şi economistul francez Pierre-Joseph 
Proudhon (1809-1865) scria, în lucrarea Despre principiul federativ 
(1863), despre o Europă federală. 

Filosoful şi economistul german Karl Marx (1818-1883) pleda 
pentru o republică europeană creată prin concursul proletariatului 
fraternizat.  

Scriitorul francez Albert Camus (1913-1960) a susţinut şi 
promovat proiectul integrării europene. 

Personalităţile marcante ale culturii naţionale şi universale, 
reprezentative pentru proiectul de integrare europeană (o listă 
selectivă, de altfel, dintr-un registru mult mai mare), şi-au adus aportul 
în baza principiului de jos în sus prin diseminarea în masă a ideilor 
referitoare la proiectul european. 
 
1.4.2. Premisele apariţiei construcţiei europene 

Printre primele manifestări publice în favoarea proiectului de 
unitate europeană se înscrie Congresul de Ştiinţe Politice de la Paris, 
din 1900, care a propus proiectul intitulat „State Unite Europene”1. 

Diplomatul austriac Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1967) 
a publicat, în 1922, manisfestul cu titlu peremptoriu Problema Europei 
se rezumă în două cuvinte: unificare sau prăbuşire şi, în 1923, o lucrare 
mai amplă, Paneuropa, care au pus bazele mişcării paneuropene. În 
1926, Richard Coudenhove-Kalergi a reunit la Congresul de la Viena 
reprezentanţi din 24 de state, consacrat Uniunii Paneuropene. 
Congesul s-a încheiat cu lansarea unui manifest care proclama 
garantarea egalităţii, securităţii şi suveranităţii statelor; crearea de 
alianţe militare; crearea unei uniuni vamale; crearea unei monede 
comune; valorificarea în comun a resurselor; respectarea 
individualităţii culturale şi a civilizaţiei fiecărui stat; asigurarea 
protecţiei minorităţilor naţionale; colaborarea cu alte state din cadrul 
Societăţii Naţiunilor2. 

Preşedintele mişcării Uniunea Paneuropeană, Aristide Briand 
(1862-1932), ministrul de externe al Franţei, a cerut crearea unei 
Uniuni Federale Europene în vederea stabilirii între statele europene a 

                                                                    
1 D. Mazilu, Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene, p. 23 
2 I. Moroianu Zlătescu, R. C. Demetrescu, Drept instituţional comunitar şi 
drepturile omului, p. 20 
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legăturii bazate pe federalism continental. Memorandumul lui Aristide 
Briand a fost respins de Marea Britanie. 

Iniţiativa guvernamentală privind unitatea europeană a fost 
lansată, în 1925, de Edouard Herriot (1872-1957), prim-ministrul 
Franţei, spunând cu profeţie că „cea mai mare dorinţă a mea este de a 
vedea într-o zi apariţia Statelor Unite ale Europei”1. 

Au urmat mai multe proiecte organizatorice de unificare 
europeană, precum Uniunea economică şi vamală europeană, Federaţia 
pentru Înţelegerea Europeană, Uniunea Federală Europeană, ş.a. 

Dificultăţile doctrinare în promovarea proiectelor europene 
interbelice au constat în contradicţia dintre unitatea Europei şi 
suveranitatea statelor europene. Drept urmare, proiectele europene 
pot fi grupate în două categorii: 

a) cele care, prin grija de a respecta şi menţine suveranitatea 
statelor, urmăreau să propună o cooperare a guvernelor europene în 
cadrul unor instituţii permanente lipsite însă de putere de 
constrângere;  

b) cele ce s-ar putea numi de tip federal, întrucât nu ezitau să 
supună statele membre unei autorităţi supranaţionale2. 

Încheierea celui de-al doilea război mondial marchează 
trecerea de la faza de proiecte la materializarea unităţii europene. 

Au apărut asemenea mişcări europene, precum Uniunea 
Europeană a Federaliştilor şi Uniunea Parlamentară Europeană, fiind 
animate de entuziasmul premierului englez, Winston Churcill. 

În 1947, a luat fiinţă Comitetul Internaţional de Coordonare a 
Mişcărilor pentru Unitatea Europeană. Congresul de la Haga din 1948, 
organizat de acest comitet, a jucat un rol esenţial în conceptualizarea 
mai multor programe de acţiune europeană, precum Comitetul 
Provizoriu pentru o Europă Unită, Comitetul Internaţional Mixt pentru 
Unitate Europeană, Mişcarea Europeană, Centrul European de Cultură, 
Colegiul Europei, Consiliul Europei, şi, în final, a contribuit la 
înfiinţarea Comunităţilor Europene. 

O contribuţie deloc neglijabilă l-a avut Planul Marshall, pilonul 
de sprijin al programului de recuperare europeană prin Organizaţia 

                                                                    
1 Apud I. Moroianu Zlătescu, R. C. Demetrescu, Drept instituţional comunitar şi 
drepturile omului, p. 20 
2 M. Mihăilă, C. Suciu, D. Stan, Drept instituţional comunitar, p. 5 



 31 

Europeană de Cooperare Economică care a creat condiţiile necesare 
dezvoltării sistemului european de cooperare economică şi a susţinut 
primele proiecte de integrare europeană. 
 
1.4.3. Construcţia europeană 

Procesul de integrare europeană s-a desfăşurat lent, cu paşi 
mărunţi, ca să-l cităm pe Jean Monnet, din 1951 şi până astăzi fără să 
pară a se fi încheiat. Construcţia juridică europeană poate fi împărţită 
în două perioade distincte, a comunităţilor europene şi a Uniunii 
Europene, în conformitate cu liniile directoare ale tratatelor 
constitutive. 

 
1.4.3.1. Instituirea Comunităţilor Europene 

Apariţia Comunităţilor Europene reprezintă expresia de voinţă 
a statelor semnatare care şi-au propus să construiască o piaţă comună 
cu eliminarea restricţiilor de import.  

Preocupările Comunităţilor Europene au pornit de la 
satisfacerea necesităţilor de integrare economică şi au pregătit 
condiţiile de integrare politică. Procesul de integrare europeană a 
condus la adâncirea structurilor democratice şi a consolidării puterilor 
sistemului lor instituţional.  

În paralel cu procesul de dezvoltare comunitară s-a desfăşurat 
şi un amplu proces de extindere de la 6 state membre, în 1951, până la 
28 de state membre, în 2013. Astăzi, pe agenda de extindere a Uniunii 
Europene există ţări candidate şi ţări potenţial candidate.  

Tratatul de la Paris. Anul 1950 reprezintă anul de graţie 
pentru construcţia europeană. Robert Schuman, ministrul de externe 
francez, în Declaraţia din 09 mai 1950, a venit cu propunerea ca „să se 
plaseze ansamblul producţiei franco-germane a cărbunelui şi oţelului 
sub o Înaltă Autoritate Comună, într-o organizaţie deschisă participării 
altor ţări ale Europei”1. Propunerile enunţate de Robert Schuman au 
fost elaborate de către Jean Monnet, Comisar General pentru Planul de 
Modernizare şi de Echipament al Franţei. Asfel, susţinea Robert 
Schuman, „va fi realizată în mod simplu şi rapid fuziunea intereselor 
indispensabile stabilirii unei comunităţi economice şi se va introduce 

                                                                    
1 Apud M. Mihăilă, C. Suciu, D. Stan, Drept instituţional comunitar, p. 8 
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fermentul unei comunităţi mai largi şi mai profunde între popoare, 
mult timp opuse prin diviziuni sângeroase”1. 

Alegerea industriei cărbunelui şi oţelului s-a datorat ponderii 
economice la acea vreme şi necesităţii de a asigura garanţii ce ţineau 
de suprimarea controlului interaliat al zonei de extracţie. 

Negocierile s-au desfăşurat la Paris în perioada 10 iunie 1950 – 
18 aprilie 1951, finalizându-se cu semnarea Tratatului instituind 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) la 18 aprilie 
1951. Tratatul a intrat în vigoarea la 25 iulie 1952. Tratatul a expirat la 
23 iulie 2002 după o perioadă de valabilitate de 50 de ani2. Tratatul 
reunea 6 state membre fondatoare: Belgia, Franţa, Germania, 
Luxemburg, Italia și Olanda. Marea Britanie nu a fost de acord să 
renunţe la unele prerogative ale principiului suveranităţii şi a acceptat 
doar relaţii de coordonare cu nou creata comunitate. 

Tratatul de la Paris pune bazele pieţei comune prin unirea 
pieţelor naţionale din domeniul carbonifer şi siderurgic, promovând 
creşterea producţiei. Prin unificarea cadrului normativ de 
reglementare a conduitei actorilor din sfera extractivă au fost eliminate 
taxele de import şi de export, precum şi măsurile cu efecte echivalente, 
restricţiile cantitative privind circulaţia acestor produse, la fel ca şi 
interzicerea discriminării între producători şi consumatori. Instituirea 
pieţei unice se realiza în exclusivitate în scopuri paşnice. 

Cu toate că piaţa comună avea dimensiune sectorială (industria 
carboniferă şi siderurgică), aceasta crea un important precedent în 
dezvoltarea sistemului instituţional european. 

În conformitate cu prevederile Tratatului de la Paris, sunt 
create patru instituţii ale comunităţii3: 

1) Înalta Autoritate4 – instituţie compusă din 9 membri 
independenţi, desemnaţi de guvernele celor 6 state membre; instituţie 
executivă cu competenţe decizionale şi responsabilă pentru 
implementarea obiectivelor tratatului; a dispărut în 1967, în virtutea 
tratatului de fuziune, fiind asimilată de Comisia Europeană; 

                                                                    
1 Apud M. Mihăilă, C. Suciu, D. Stan, Drept instituţional comunitar, p. 8 
2 Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, art. 97 
3 Ibidem, art. 7 
4 Ibidem, art. 8-19 
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2) Adunarea Comună1 – instituţie formată din 78 de delegaţi ai 
parlamentelor naţionale (Belgia – 10, Franţa – 18, Germania – 18, 
Luxemburg – 4, Italia – 18, Olanda – 10), desemnaţi de statele membre; 
instituţie înzestrată cu atribuţii de supraveghere şi avizare; 

3) Consiliul Special de Miniştri2 – instituţie alcătuită din câte un 
reprezentant al guvernelor din statele membre; instituţie cu caracter 
interguvernamental şi rol consultativ cu restrânse atribuţii decizionale, 
având sarcina de a armoniza activităţile statelor membre cu activităţile 
Înaltei Autorităţi; 

4) Curtea de Justiţie3 – instituţie jurisdicţională compusă din 7 
judecători, numiţi cu acordul guvernelor statelor membre, având 
sarcina de a interpreta şi aplica dispoziţiile tratatului. 

Tratatul de la Paris de instituire a Comunităţii Europene a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO) constituie primul pas spre integrarea 
economică a statelor europene şi primul model de integrare juridică 
supranaţională. 

Integrarea europeană are trăsături profund diferite prin 
funcţionarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) în 
comparaţie cu cooperarea europeană anterioară, deoarece 
comunitatea dispunea de organe supranaţionale cu competenţe 
distincte în domeniul carbonifer şi siderurgic, fiind învestite să ia 
decizii şi să le impună statelor membre în conformitate cu 
mecanismele juridice stabilite în temeiul prevederilor tratatului. 

 Tratatele de la Roma. Acţiunile de integrare europeană nu s-
au oprit la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). 
Memorandumul ţărilor Benelux, acord privind înaintarea în direcţia 
integrării economice, elaborat la 20 mai 1955 a fost dezbătut în cadrul 
Conferinţei de la Messina, Italia, în perioada 01-03 iunie 1955, la care 
au participat miniştrii de externe ai statelor comunitare. Comitetul 
prezidat de Paul-Henri Spaak, premierul belgian de atunci şi promotor 
al integrării europene, a supus analizei la Conferinţa de la Veneţia din 
29-30 mai 1956 Raportul care reprezenta planul de bază pentru 
negocierea viitoarelor tratate privind fuziunea pieţelor prin eliminarea 
restricţiilor vamale, promovarea concurenţei libere şi armonizarea 

                                                                    
1 Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, art. 20-25 
2 Ibidem, art. 26-30 
3 Ibidem, art. 31-45 
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legislaţiei statelor membre. Imediat după aprobarea Raportului, au 
demarat, la Bruxelles, în data de 26 iunie 1956, negocierile 
interguvernamentale care au condus la elaborarea coordonatelor 
pieţei comune, statuarea celor patru libertăţi (libertatea de circulaţie a 
mărfurilor, libertatea de circulaţie a persoanelor, libertatea de 
circulaţie a serviciilor și libertatea de circulaţie a capitalurilor) şi a 
uniunii vamale comunitare. 

Obiectivele majore ale Tratatului privind instituirea Comunităţii 
Economice Europene (CEE) se refereau la constituirea pieţei comune, 
compatibilizarea politicilor economice ale ţărilor membre, promovarea 
dezvoltării armonioase şi a stabilităţii economice comunitare, 
creşterea standardelor de viaţă. Mijloacele de realizare privind 
obiectivele tratatului aveau în vedere eliminarea barierelor din calea 
comerţului, introducerea unui tarif vamal comun, asigurarea liberei 
concurenţe, coordonarea progresivă a politicilor naţionale în domeniul 
economic şi monetar, armonizarea graduală a politicilor fiscale şi 
sociale în spaţiul comunitar. 

Obiectivele majore ale Tratatului privind instituirea Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice (CEEA) vizau dezvoltarea cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul energiei atomice, crearea pieţei comune a 
combustibililor obţinuţi în baza energiei atomice, utilizarea energiei 
atomice în scopuri exclusiv paşnice şi exercitarea controlului riguros în 
industria energiei atomice. 

Ambele tratate privind instituirea Comunităţii Economice 
Europene (CEE) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA) 
au fost semnate la Roma pe data de 25 martie 1957 şi au intrat în 
vigoare la 01 ianuarie 1958. 

În comparaţie cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), Tratatul privind instituirea Comunităţii 
Economice Europene (CEE) şi Tratatul privind instituirea Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice (CEEA) nu aveau stabilite limite 
temporale. 

La nivelul sistemului instituţional, Adunarea Comună şi Curtea 
de Justiţie aveau să fie împărţite împreună cu Comunitatea Europeană 
a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), dar instituţiile Consiliului de Miniştri 
şi Comisia urmau să fie separate. 

Tratatele de la Roma au adus inovaţii la capitolul 
competenţelor Comisiei şi ale Consiliului. Comisiei îi este diminuat 
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gradul de autonomie legislativă, conferindu-i-se dreptul de iniţiativă 
asupra tuturor actelor legislative, statutul de gardian al tratatelor, 
dreptul asupra anumitor atribuţii decizionale proprii şi dreptul de a 
negocia acordurile internaţionale în numele comunităţii. Consiliului i-a 
fost conferită competenţa de a aproba majoritatea propunerilor 
legislative din partea Comisiei. Sistemul de vot în Consiliu a urmat 
principiul ponderii conform numărului populaţiei din statele membre 
(Belgia – 2, Germania – 4, Franţa – 4, Italia – 4, Luxemburg – 1, Olanda 
– 2)1. Statele membre mai numeroase aveau pondere mai mare în 
raport cu statele membre numeric mai mici. Cu toate acestea, 
procedura de vot era diferenţiată în funcţie de natura problemei: 
majoritatea simplă, majoritatea calificată şi unanimitatea. Procedura de 
vot denotă înclinaţia spre interguvernamentalism, atunci când 
prevalează interesele naţionale, şi spre supranaţionalism, atunci când 
predomină interesele comunitare. 

Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice Europene 
(CEE) conţine prevederi referitoare la Adunarea Comună prin care 
numărul delegaţilor desemnaţi de parlamentele naţionale creşte la 142 
de reprezentanţi (Belgia – 14, Germania – 36, Franţa – 36, Italia – 36, 
Luxemburg – 6, Olanda – 14)2. Tot aici se prevede pentru viitor 
introducerea alegerilor prin sufragiu universal. În baza acestui tratat a 
fost înfiinţat Comitetul Economic și Social European (CESE), organ 
consultativ, format din 101 reprezentanţi ai diferitor categorii socio-
economice (Belgia – 12, Germania – 24, Franţa – 24, Italia – 24, 
Luxemburg – 5, Olanda – 12)3. În temeiul tratatului au mai luat fiinţă 
Fondul Social European pentru a îmbunătăţi posibilităţile de angajare 
şi Banca Europeană pentru Investiţii pentru acordarea de împrumuturi 
privind sprijinirea domeniilor şi regiunilor mai puţin dezvoltate. 

Tratatele de la Roma au fost însoţite de protocoale adiţionale. 
Odată cu semnarea Tratatelor de la Roma, a fost adoptată 

Convenţia relativă la unele instituţii comune Comunităţii Europene. 
Tratatele de la Roma privind Comunitatea Economică 

Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA) 
                                                                    
1 Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice Europene (CEE), art. 148, 
alin. (2) 
2 Ibidem, art. 138, alin. (2) 
3 Ibidem, art. 194 



 36 

au fost completate cu protocoale relative la privilegii şi imunităţi şi la 
Curtea de Justiţie, fiind semnate la Bruxelles pe data de 17 aprilie 1957. 

Astfel, la intrarea în vigoare a Tratatelor de la Roma, statele 
membre dispuneau deja de trei comunităţi: 

1) Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO); 
2) Comunitatea Economică Europeană (CEE); 
3) Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA). 
Cele trei comunităţi europene au fost create pentru realizarea 

următoarelor obiective fundamentale:  
- constituirea unei „Europe organizate”, a unei uniuni tot mai 

strânse între popoarele care o compun; 
- asigurarea, prin eforturi comune, a progresului economic şi 

social al statelor membre, a condiţiilor de viaţă a 
popoarelor acestora1. 

La etapa respectivă comunităţile europene au avut calitatea 
unor entităţi restrânse, organizate şi angrenate într-un sistem 
instituţional comun, angajând prin integrare statele membre ale 
comunităţii să transfere competenţe distincte către instituţiile 
supranaţionale. Originalitatea modelului de integrare europeană s-a 
realizat pe acordul de tip comunitar care era însoţit de instituţii şi 
mecanisme de completare, corectare şi funcţionare eficientă. 

Tratatul de la Bruxelles. În rezultatul evoluţiei procesului de 
integrare europeană, în speţă prin existenţa tratatelor de la Paris şi de 
la Roma, au apărut 3 comunităţi cu personalităţi juridice proprii şi 
instituţii distincte. 

În vederea optimizării instituţiilor comunitare multiplicate şi a 
unificării acestora, Tratatul de la Bruxelles, care a fost semnat la 08 
aprilie 1965 şi a intrat în vigoare la 01 ianuarie 1967, instituia o 
Comisie unică şi un Consiliu unic pentru toate cele 3 comunităţi 
europene. Tratatul de la Bruxelles, cunoscut drept Tratatul de fuziune, 
a unificat toate cele 3 Consilii (CECO, CEE, CEEA) într-un singur 
Consiliu de Miniştri, precum şi cele două Comisii (CEE, CEEA) şi Înalta 
Autoritate (CECO) într-o singură Comisie. Cele trei administraţii au 
devenit o administrație comună, în temeiul tratatului, cu buget unic, 
statut unic al funcţiei publice comunitare, sistem unic de imunităţi şi 
privilegii ale funcţionarilor comunitari. 
                                                                    
1 R. Munteanu,  Drept european, p. 32 
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Se impune, totuşi, o precizare: fuziunea s-a înfăptuit la nivelul 
instituţiilor europene, nu şi la nivelul comunităţilor europene, 
continuând să rămână separate şi să funcţioneze în baza tratatelor 
fondatoare.  

Efectele Tratatului de la Bruxelles (tratatului de fuziune) sunt 
limitate, deci, la sistemul instituţional european. 

Acordul Schengen. Acordul Schengen este acordul semnat la 
data de 14 iunie 1985, la bordul navei „Princess Marie-Aristid” pe râul 
Mosele, în apropierea localităţii Schengen din Luxemburg, de către 
reprezentanţii Belgiei, Franţei, Germaniei, Luxemburgului şi Olandei, 
care prevedea desfiinţarea punctelor vamale de la frontierele ţărilor 
semnatare şi asigurarea armonizării controlului vamal la frontierele 
externe ale statelor membre.  

Acordul a fost urmat de Convenţia de aplicare a acordului care a 
fost semnată la 19 ianuarie 1990 şi a intrat în vigoare în 1995. Prin 
convenţie s-au desfiinţat frontierele interne ale statelor semnatare, 
creându-se o frontieră externă unică la care intrările şi ieşirile în şi din 
spaţiul Schengen se realizează în conformitate cu acquis-ul Schengen.  

Setul de reguli comune pentru statele membre includea norme 
cu privire la vize, la verificările de la frontiera externă şi la dreptul la 
azil. 

În prezent, 26 de state fac parte din Spaţiul Schengen. Spaţiul 
este format din: 

- state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria); 

- state din afara Uniunii Europene (Elveţia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia). 

Există țări din cadrul Uniunii Europene care nu au optat pentru 
semnarea Acordului Schengen, precum Irlanda şi Marea Britanie. 

Statele membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din 
Spaţiul Schengen sunt: Bulgaria, Cipru, Croația şi România.  

Actul Unic European. Actul Unic European relansează procesul 
de integrare europeană, fiind cel mai important act european după 
tratatele de instituire a comunităţilor. Actul Unic European a fost 
semnat la Luxemburg pe 17 februarie 1986 (de Belgia, Franţa, 
Germania, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, 
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Spania) şi la Haga la 28 februarie 1986 (de Danemarca, Grecia şi Italia), 
intrând în vigoare la 01 iulie 1987. 

Actul Unic European înglobează într-un singur document 
dispoziţii cu privire la reforma instituţională comunitară, prevederi 
referitoare la extinderea domeniilor de competenţă comunitară şi 
reglementări legate de cooperarea în domeniul politicii externe. 

Actul Unic European înlătură ultimele bariere în realizarea 
pieţei unice, extinde acţiunea comunitară în domeniul social, al 
mediului, al cercetării şi al dezvoltării tehnologice. Fondul actului, 
structurat pe domenii distincte, conţine un preambul şi 4 titluri: 

- Titlul I cuprinde dispoziţiile comune privind cooperarea 
politică şi Comunităţile Europene;  

- Titlul II este consacrat modificărilor tratatelor de instituire 
a Comunităţilor Europene;  

- Titlul III cuprinde dispoziţiile cooperării europene în 
domeniul politicii externe;  

- Titlul IV cuprinde dispoziţiile generale şi finale. 
Contribuţiile majore ale actului ţin de modificările 

instituţionale (creşterea rolului Parlamentului European1 prin 
consacrarea procedurii legislative de cooperare, prin conferirea 
dreptului de veto la aderarea noilor state şi la încheierea acordurilor cu 
statele asociate; crearea Tribunalului de Primă Instanţă; introducerea 
procedurii comitologice; introducerea procedurii de vot cu majoritate 
calificată pentru domeniile unde nu este necesar votul unanim), 
modificările politice (recunoaşterea oficială a Consiliului European) şi 
perspectivele de adâncire a integrării europene (instituirea treptată a 
pieţei interne). 

Actul Unic European constituie mandatul de consolidare al 
sistemului instituţional comunitar, reprezentând, în egală măsură, 
suportul filosofico-juridic al integrării europene care a influenţat 
realizarea Uniunii Europene. 
 
1.4.3.2. Instituirea Uniunii Europene 

Accelerarea procesului de integrare europeană a fost 
determinată de dinamica internă a comunităţilor europene şi de 

                                                                    
1 Denumirea de Parlament European se instituie în temeiul rezoluţiei Adunării 
parlamentare europene din 30 martie 1962. 



 39 

evenimentele din exterior, în speţă, din Europa (unificarea Germaniei, 
dezintegrarea Uniunii Sovietice). Raţiunea declanşatoare a celerităţii 
integrării europene a constituit-o dezbaterea mai veche asupra uniunii 
economice şi monetare care urma să completeze piaţa unică. 

Tratatul de la Maastricht. Consiliul European de la Hanovra 
din 27-28 iunie 1988 a încredinţat comitetului condus de preşedintele 
Comisiei, Jacques Delors, misiunea de a studia şi propune etape 
concrete de realizare a uniunii economice şi monetare. Mai târziu, 
Consiliul European de la Dublin din 28 aprilie 1990 a decis să 
examineze necesitatea modificării Tratatului Comunităţii Economice 
Europene pentru a avansa în procesul de integrare. Consiliul European 
de la Roma din 14-15 decembrie 1990 a lansat două conferinţe 
interguvernamentale: una privind uniunea economică şi monetară şi a 
doua privind uniunea politică (la propunerea Belgiei, Franţei şi 
Germaniei). Pe durata lucrărilor s-a decis să se redacteze un singur 
tratat şi să se refere la Uniunea Europeană, în schimbul celor două 
propuse, dar care să includă ambele chestiuni. Ultimele probleme 
legate de realizarea Uniunii Europene au fost soluţionate de Consiliul 
European de la Maastricht din 09-10 decembrie 1991 şi de experţii 
care au negociat definitivarea tratatului. 

La reuniunea miniştrilor afacerilor externe şi de finanţe ai celor 
douăsprezece state membre de la Maastricht din 07 februarie 1992 a 
fost semnat Tratatul privind Uniunea Europeană şi a intrat în vigoare la 
01 noiembrie 1993. Tratatul a fost încheiat pentru o durată nelimitată. 

Inovaţia cea mai proeminentă a Tratatului privind Uniunea 
Europeană, pe lângă normele referitoare la uniunea economică şi 
monetară, a constituit-o reforma instituţională prin care se crea 
structura pe trei piloni a Uniunii Europene: 

1) pilonul comunitar al comunităţilor europene;  
2) pilonul interguvernamental de politică externă şi securitate 

comună;  
3) pilonul interguvernamental privind cooperarea în 

domeniul justiţiei şi afacerilor interne. 
Unul dintre factorii cei mai importanţi ai motivaţiei structurii 

pe trei piloni „a fost dorinţa statelor membre de a defini nişte 
mecanisme care să le permită cooperarea în domeniile Politicii Externe 
şi de Securitate Comună şi al Justiţiei şi Afacerilor Interne; planificarea 
unor întruniri ad-hoc pentru discutarea acestor probleme este greoaie, 
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consumă timp şi impune „costuri tranzacţionale” ridicate, mai ales că 
numărul jucătorilor este în creştere”1. Din moment ce domeniile din 
pilonul doi şi trei erau considerate constante ale suveranităţii 
naţionale, statele membre au instituit o structură decizională bazată pe 
interguvernamentalism pentru a evita transferul de competenţe către 
instituţiile europene, fiindcă rolul instituţiilor supranaţionale în aceste 
chestiuni este redus. 

În ceea ce priveşte structura Tratatului privind Uniunea 
Europeană, documentul conţine şapte titluri, precedate de preambul şi 
un şir de protocoale şi declaraţii: 

1) Titlul I – Dispoziţii comune; 
2) Titlul II – Dispoziţii privind modificarea Tratatului de 

instituire a Comunităţii Economice Europene în vederea 
creării Comunităţii Europene;  

3) Titlul III – Dispoziţii privind modificarea Tratatului 
instituind CECO;  

4) Titlul IV – Dispoziţii privind modificarea Tratatului 
instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;  

5) Titlul V – Dispoziţii privind politica externă şi de securitate 
comună;  

6) Titlul VI – Dispoziţii privind cooperarea în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne;  

7) Titlul VII – Dispoziţii finale. 
Conform structurii triadice, Tratatul de la Maastricht 

consfinţeşte crearea Uniunii Europene, bazată pe comunităţi, forme de 
cooperare şi politici comune.  

Dispoziţiile comune stabileau obiectivele Uniunii Europene: 
- promovarea progresului economic şi social echilibrat şi 

sustenabil, în special, prin crearea unui spaţiu lipsit de 
frontiere naţionale, prin întărirea coeziunii economice şi 
sociale şi prin instituirea unei uniuni economice şi 
monetare, bazate pe o monedă unică; 

- afirmarea identităţii pe plan internaţional, în special, 
promovarea unei politici externe şi de securitate comună, 
inclusiv prin definirea unei politici de apărare comună;  

                                                                    
1 P. Craig, G. de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi 
doctrină, p. 19 
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- întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor cetăţenilor 
statelor membre prin instituirea cetăţeniei Uniunii 
Europene;  

- dezvoltarea unei cooperări strânse în domeniul justiţiei şi 
afacerilor interne;  

- menţinerea integrală a aquis-ului comunitar şi dezvoltarea 
acestuia în scopul asigurării eficienţei mecanismelor şi 
instituţiilor comunităţii. 

Modificările aduse tratatelor comunităţii (titlurile II-IV) sunt de 
natură instituţională (creşterea implicării Parlamentului prin 
introducerea procedurii codeciziei, art. 251C; dreptul Parlamentului 
European de a solicita Comisiei Europene să iniţieze legi şi de a bloca 
numirea noii Comisii; Curtea de Conturi devine instituţie; crearea 
Sistemului European al Băncilor Centrale şi a Băncii Centrale 
Europene; înfiinţarea Comitetului Regiunilor; crearea cadrului juridic 
pentru Ombudsman) şi de fond (scopurile comunităţii, art. 2CE; sfera 
activităţilor comunităţii, art. 3CE; stabilirea principiului subsidiarităţii 
ca instrument de delimitare a domeniilor de aplicare, art. 5CE; 
legiferarea cetăţeniei europene, art. 17-21; dispoziţii noi privitoare la 
uniunea economică şi monetară, art. 116-124; adăugarea noilor 
domenii de competenţă şi extinderea atribuţiilor pentru domeniile 
comunitare existente). 

Pilonul interguvernamental de politică externă şi securitate 
comună şi pilonul interguvernamental privind cooperarea în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne nu erau lipsite de orice legătură cu 
comunitatea. Aceştia implicau şi instituţiile europene până la un 
anumit punct. 

Tratatul de la Amsterdam. Deşi este cunoscut drept tratat de 
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de 
instituire a comunităţilor europene şi a unor acte legate de acestea, 
Tratatul de la Amsterdam se concentrează, mai degrabă, asupra 
consolidării comunitare. Tratatul a fost semnat la 02 octombrie 1997 şi 
a intrat în vigoare la 01 mai 1999. 

Tratatul de la Amsterdam cuprinde trei părţi, o anexă şi 13 
protocoale: 

1) prima parte conţine amendamente la tratatele constitutive şi 
la Actul anexat deciziei Consiliului de Miniştri din 20 septembrie 1976 
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privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot 
universal şi direct; 

2) partea a doua conţine norme privitoare la simplificarea 
tratatelor de instituire a celor trei Comunităţi Europene, eliminând 
prevederile care nu mai sunt actuale; se prevede abrogarea Convenţiei 
privind o serie de instituţii comune din 25 martie 1957 şi a Tratatului 
de la Bruxelles din 1965; 

3) partea a treia cuprinde prevederi generale şi finale privind 
noul sistem de numerotare a articolelor, procedura de ratificare, 
versiunile lingvistice, perioada de valabilitate nelimitată. 

O inovaţie importantă a tratatului constituie titlul VII care se 
referă la cooperarea consolidată, fiind fixate condiţiile în care statele 
membre puteau stabili o cooperare consolidată în baza instituţiilor şi 
mecanismelor comunitare. 

Tratatul de la Nisa. Similar actului anterior, Tratatul de la 
Nisa, care a fost semnat la 26 februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 01 
februarie 2003, era un tratat de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a comunităţilor europene 
şi a unor acte asociate. Scopul tratatului se rezuma la crearea unui 
sistem funcţional pentru un număr mai mare de ţări membre şi de 
gestiune eficientă a extinderii Uniunii Europene, urmărind 
aprofundarea integrării europene şi a perfecţionării mecanismelor 
decizionale din perspectiva lărgirii Uniunii Europene la 27 de state 
membre.  

În principal, inovaţiile se referă la pilonul comunitar (ponderea 
voturilor în Consiliul Uniunii Europene, locurile în Parlamentul 
European, reformarea Comisiei Europene ca urmare a extinderii, 
extinderea procedurii codeciziei, competenţele în sistemul 
jurisdicţional, cooperarea consolidată), la pilonul de politică externă şi 
securitate comună (accentuarea capacităţii operaţionale a Uniunii 
Europene, extinderea votului cu majoritate calificată, cooperarea 
militară şi de apărare sub rezerva întrunirii condiţiilor de fond şi a 
respectării procedurii adecvate) şi la pilonul de cooperare 
poliţienească şi judiciară în materie penală (crearea bazei legale pentru 
Eurojust, întărirea cooperării consolidate). 

Tratatul constituţional. Tratatul de instituire a unei Constituţii 
pentru Europa a fost semnat la 29 octombrie 2004. Acesta nu a fost 
ratificat de toate statele membre şi nu a intrat în vigoare. Însuşi titlul 
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tratatului denotă natura politică a proiectului. Adoptarea constituţiei 
însemna drumul către „statul” Uniunea Europeană prin care statele 
membre puteau să-şi piardă suveranitatea naţională şi nu o uniune de 
state independente (aşa cum era percepută integrarea europeană), 
lucru care n-a funcţionat la vremea respectivă. În schimb, multe din 
prevederile proiectului constituţional se regăsesc în tratatul de 
reformă. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Un 
proiect extrem de important până la Tratatul de la Lisabona l-a 
constituit codificarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană.  

Parcursul actului european al drepturilor fundamentale îşi 
trage originea în jurisprudenţa Curţii de Justiţie.  

Declaraţia Parlamentului European relativă la drepturile şi 
libertăţile fundamentale din 12 aprilie 1989, alături de alte declaraţii 
anterioare ale Consiliului de Miniştri, a deschis calea spre elaborarea 
unui document similar Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  

O schiţă a drepturilor fundamentale a fost înserat în decizia 
privind Proiectul unei constituţii europene din 10 februarie 1994 
pentru Parlamentul European.  

Consiliul European de la Köln (Germania) din 04 iunie 1999 a 
decis crearea unui organism special, însărcinat cu elaborarea cartei.  

În acelaşi an, Consiliul European de la Tampere (Finlanda) a 
decis instituirea Convenţiei pentru drepturile fundamentale. 
Componenţa organismului era următoarea: 15 reprezentanţi ai şefilor 
de state şi de guverne, 16 membri ai Parlamentului European, 30 de 
membri ai parlamentelor naţionale şi un reprezentant al Comisiei 
Europene, în total 62 de membri. 

La întrunirea convenţiei de la Bruxelles din 17 decembrie 1999, 
Roman Herzog, ex-preşedintele Germaniei, a fost ales preşedintele 
organismului. 

Textul proiectului a fost examinat de mai mulţi actori: experţi, 
membri ai organizaţiilor nonguvernamentale, reprezentanţi ai 
instituţiilor şi organismelor comunitare. După definitivarea textului, 
Convenţia pentru drepturile fundamentale a înaintat proiectul la 02 
octombrie 2000.  

La şedinţa solemnă a Consiliului European de la Nisa din 07 
decembrie 2000 a fost semnată Carta drepturilor fundamentale a 
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Uniunii Europene de către preşedinţii Consiliului European, 
Parlamentului European şi Comisiei Europene. 

Conţinutul Cartei este format din preambul şi 7 titluri. 
Preambulul indică fondul de valori comun popoarelor europene, 
conştiinţa responsabilităţii pentru patrimoniul spiritual şi moral, 
universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor  fundamentale ale 
omului, precizându-se consolidarea protecţiei drepturilor 
fundamentale, fapt care implică responsabilităţi şi îndatoriri atât faţă 
de terţi, precum şi faţă de comunitatea umană în general şi faţă de 
generaţiile viitoare. 

Drepturile pot fi împărţite în trei categorii: drepturile civile, 
drepturile politice, drepturile economice şi sociale. 

Structura actului european este formată din 54 de articole. 
Titlul I – demnitatea – conţine demnitatea umană, dreptul la 

viaţă, dreptul la integritatea persoanei, interzicerea torturii şi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, interzicerea 
sclaviei şi a muncii forţate. 

Titlul II – libertatea – statuează dreptul la libertate şi la 
securitate, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor cu 
caracter personal, dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o 
familie, dreptul la educaţie, dreptul la muncă, dreptul de proprietate, 
dreptul la azil, protecţia în caz de expulzare şi extrădare; libertatea de 
gândire, de conştiinţă şi libertatea religioasă, libertatea de exprimare şi 
de informare, libertatea de întrunire şi de asociere, libertatea artelor şi 
ştiinţelor, libertatea profesională, libertatea de a desfăşura o activitate 
comercială.  

Titlul III – egalitatea – se referă la egalitatea în faţa legii, 
nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică, 
egalitatea între femei şi bărbaţi, drepturile copilului, drepturile 
persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu disabilităţi.  

Titlul IV – solidaritatea – prevede dreptul lucrătorilor la 
informare şi consultare în cadrul întreprinderilor, dreptul de negociere 
şi de acţiune colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasament, 
dreptul la protecţie în cazul concedierii nejustificate, dreptul la condiţii 
de muncă corecte şi echitabile, interzicerea muncii copiilor şi protecţia 
tinerilor la muncă, viaţa de familie şi viaţa profesională, securitatea 
socială şi asistenţa socială, ocrotirea sănătăţii, accesul la serviciile de 
interes economic general, protecţia mediului, protecţia consumatorilor.  
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Titlul V – cetăţenia – se referă la dreptul de a alege şi a fi ales în 
Parlamentul European, în cadrul alegerilor locale, dreptul la o bună 
administrare, dreptul de acces la documente, dreptul de a sesiza 
Ombudsman-ul European, dreptul de petiţionare, libertatea de 
circulaţie şi de şedere, protecţia diplomatică şi consulară.  

Titlul VI – justiţia  statuează dreptul la o cale de atac efectivă şi 
la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare, 
principiile legalităţii şi al proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor, 
dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaşi 
infracţiune. 

Titlul VII – dispoziţii generale – prevede domeniul de 
aplicabilitate, domeniul de aplicabilitate privind drepturile garantate, 
nivelul de protecţie, interzicerea abuzului de drepturi1. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost 
inclusă în proiectul Tratatului constituţional care nu a fost ratificat.  

Dispoziţiile Tratatului de la Lisabona din 2007 consacră 
drepturile fundamentale. Uniunea Europeană recunoaşte drepturile, 
libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene din 07 decembrie 2000, astfel cum a fost adoptată la 
12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu 
cea a tratatelor. Dispoziţiile cuprinse în cartă nu extind în nici un fel 
competenţele Uniunii Europene, astfel cum sunt definite în tratate. 
Drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în cartă se interpretează 
în conformitate cu dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind 
interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu luarea în considerare în 
mod corespunzător a explicaţiilor menţionate în cartă, care prevăd 
izvoarele acestor dispoziţii. Uniunea Europeană aderă la Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. Competenţele Uniunii Europene, astfel cum sunt definite 
în tratate, nu sunt modificate de această aderare. Drepturile 
fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi 
astfel cum rezultă din tradiţiile constituționale comune statelor 
membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii Europene2. 

                                                                    
1 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 1-54 
2 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 6 
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Tratatul de la Lisabona. Denumirea oficială este Tratatul de la 
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, cunoscut ca tratat de 
reformă, destinat să înlocuiască tratatul constituţional ca urmare a 
respingerii şi neratificării de către toate statele membre. Tratatul de la 
Lisabona a fost semnat de statele membre la 13 decembrie 2007 şi a 
intrat în vigoare la 01 decembrie 2009.  

Tratatul de la Lisabona păstrează multe dintre normele 
proiectului constituţional. Prin ratificarea tratatului, Uniunea 
Europeană dispune de personalitate juridică unitară. Sintagma 
Comunitate Europeană este înlocuită peste tot cu Uniunea Europeană. 
Iar termenul constituţie este abandonat. De asemenea, tratatul 
defineşte valorile şi obiectivele Uniunii Europene. 

Potrivit Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană se 
întemeiază pe acesta şi pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. Aceste două tratate au aceeaşi valoare juridică. Uniunea 
Europeană substituie Comunitatea Europeană şi îi succedă acesteia. 

În structura tratatului intră preambulul, 7 articole, 
protocoalele, o anexă, actul final şi declaraţiile. Tratatul de la Lisabona 
aduce amendamente Tratatului privind Uniunea Europeană şi 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene potrivit prevederilor 
incidente. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene devine Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. Cu titlu separat se păstrează 
Tratatul privind Comunitatea Energiei Atomice Europene. 

Dintre cele 7 articole ale tratatului, primele două conţin 
substanţa propriu-zisă, în timp ce celelalte 5 articole exprimă 
dispoziţiile finale. 

Dispozițiile art. 1 aduc amendamente Tratatului privind 
Uniunea Europeană (Maastricht, 1992, cu modificările ulterioare) 
privitor la instituţii, cooperarea consolidată, politica externă și de 
securitate, politica de apărare, reflectând cadrul general şi principiile 
Uniunii Europene.  

Amendat, Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) are un 
preambul şi şase titluri:  

1) Titlul I – Dispoziţiile comune; 
2) Titlul II – Dispoziţiile privind principiile democratice;  
3) Titlul III – Dispoziţiile privind instituţiile;  
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4) Titlul IV – Dispoziţiile privind formele de cooperare 
consolidată;  

5) Titlul V – Dispoziţiile generale privind acţiunea externă a 
Uniunii Europene şi dispoziţiile speciale privind politica 
externă şi de securitate comună;  

6) Titlul VI – Dispoziţiile finale. 
Dispozițiile art. 2 aduc amendamente Tratatului de instituire a 

Comunităţii Europene (Roma, 1957, cu modificările ulterioare), 
transformându-l în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(TFUE). Regulile se referă la modalităţile de funcţionare a Uniunii 
Europene, inclusiv la detalierea politicilor, cu excepţia politicii externe 
şi de securitate comună.  

Amendat, tratatul are următoarea structură:  
1) Partea I – Principiile (art. 1 - 17); 
2) Partea II – Nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene 

(art. 18-25);  
3) Partea III – Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii 

Europene (art. 26 - 197);  
4) Partea IV – Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări 

(art. 198 - 204);  
5) Partea V – Acţiunea externă a Uniunii Europene (art. 205 - 

222);  
6) Partea VI – Dispoziţii instituţionale şi financiare (art. 223 - 

334);  
7) Partea VII – Dispoziţii generale şi finale (art. 335 - 358). 
Inovaţiile introduse prin Tratatul de la Lisabona se referă la 

personalitatea juridică unică a Uniunii Europene, stabilirea numărului 
de 7 instituţii ale Uniunii Europene, asigurarea coerenţei pe plan 
extern, creşterea rolului Parlamentului European şi a parlamentelor 
naţionale, dreptul direct al cetăţenilor europeni la iniţiativă legislativă, 
relaţia Uniunii Europene cu drepturile omului prin forţa juridică a 
Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi prin aderarea la 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, simplificarea procesului decizional european 
(extinderea procedurii majorității calificate), tipurile de competenţe 
ale Uniunii Europene (exclusive, partajate şi de sprijinire) cu o listă a 
domeniilor care fac obiectul competenţelor respective, dispariţia 
structurii pe piloni a Uniunii Europene (pilonul de cooperare 
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poliţienească şi judiciară în materie penală fiind completamente 
„comunitarizat” prin dispoziţiile articolelor din partea a treia, titlul al 
V-lea, spaţiul de libertate, securitate şi justiţie din TFUE), introducerea 
clauzei de solidaritate (mobilizarea tuturor instrumentelor necesare, 
inclusiv militare, cu privire la prevenirea ameninţării teroriste pe 
teritoriul statelor membre şi acordarea de asistenţă statelor membre la 
solicitarea autorităţilor sale politice în cazul catastrofelor naturale sau 
ale celor provocate de om), dezvoltarea instrumentului de politică de 
vecinătate, proceduri de revizuire a tratatelor, introducerea clauzei de 
retragere din Uniunea Europeană, preeminenţa dreptului Uniunii 
Europene. 

Prin contribuţiile Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană 
a devenit mai puternică, mai transparentă, mai eficientă, în asigurarea 
valorilor, drepturilor, libertăţilor, solidarităţii, siguranţei, şi cu pondere 
crescândă pe plan internaţional. 

 
1.5. Europenizarea 

Consecințele integrării europene şi a consolidării valorilor 
democratice sunt indisolubil legate de conceptul de europenizare, 
deoarece integrarea europeană este percepută ca un proces prin care 
politicile naţionale ale statelor membre se modifică şi se angajează 
politicii supranaţionale a Uniunii Europene prin transferul de 
competenţe şi, în acelașii timp, prin estomparea limitelor de 
competenţe. 

Studiile empirice asupra europenizării relevă două definiţii 
conceptuale:  

- in stricto sensu, totalitatea proceselor ataşate Uniunii 
Europene sunt reprezentate de caracterul variabil al 
relaţiilor dintre uniune şi ţările membre; 

- in lato sensu, concept, în sens extins, separat de Uniunea 
Europeană, privitor la studierea Europei. 

Pornind de la aceste două definiţii distincte, sunt prezentate 
schematic şi sintetic accepţiunile termenului de europenizare (cf. Ian 
Bache şi Stephen George). 

Accepţiunea 1: Europenizare 
Olsen (2002) distingea cinci accepţii posibile ale termenului de 
„europenizare”: 

 schimbări în cadrul frontierelor teritoriale externe; 
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 crearea instituţiilor de guvernanţă la nivel european; 
 incursiunea directă în sistemele naţionale şi subnaţionale de 

guvernare; 
 exportarea modelelor de organizare politică şi administrare 

tipice şi distincte pentru Europa în afara teritoriului 
european; 

 un proiect politic vizând o Europă unitară şi mai puternică 
din punct de vedere politic. 

 
Accepţiunea 2: Europenizare 
Buller şi Gamble (2002) au identificat cinci contexte diferite în care a 
fost utilizat termenul de „europenizare” de către cercetătorii 
ştiinţifici: 

 pentru a se referi la crearea instituţiilor de guvernanţă la 
nivel european; 

 pentru a se referi la exemple în care modele europene 
distincte de organizare şi administrare au fost exportate în 
afara frontierelor teritoriale ale Europei; 

 pentru a denota realizarea unificării politice a Europei; 
 ca proces prin intermediul căruia politica internă este 

supusă din ce în ce mai mult procesului de elaborare a 
politicilor din Europa. 

 
Accepţiunea 3: Europenizare 
Bache şi Jordan (2004) au precizat că europenizarea este cel mai des 
utilizată în unul din următoarele cinci moduri: 

 un proces de schimbare internă de sus în jos sub influenţa 
Uniunii Europene; 

 crearea unor competenţe noi pentru Uniunea Europeană; 
 crearea unui model nou european de politică internă; 
 un transfer pe orizontală sau „schimb reciproc” 

(„crossloading”)1 de concepte şi de politici între state; 
 o sporită interacţiune în ambele sensuri dintre state şi 

                                                                    
1 Termenul „crossloading” este creat prin analogie cu „downloading” 
(preluare), „uploading” (transfer), fiind utilizat pentru a se referi la schimbul 
de idei, norme şi practici între ţările Uniunii Europene. Termenul denotă că 
schimbarea nu numai că este „cauzată de”, ci are loc „în interiorul” Europei 
(CFSP Forum, vol. 3, nr. 5, p. 1). 
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Uniunea Europeană. 
 

Accepţiunea4: Europenizare – specifică Uniunii Europene 
Utilizare 
 
Un proces de 
schimbare 
internă de sus 
în jos sub 
influenţa 
Uniunii 
Europene 
 
Crearea unor 
competenţe noi 
pentru Uniunea 
Europeană 
 
 
Crearea unui 
model 
european de 
politică internă 
 
 
O sporită 
interacţiune în 
ambele sensuri 
dintre state şi 
Uniunea 
Europeană 
 
 
Schimbări în 
cadrul 
frontierelor 
externe 
 
Un paravan 
pentru 

Semnificaţii principale 
 
Efectele apartenenţei la Uniunea Europeană 
asupra politicii, politicilor şi instituţiilor publice 
naţionale (Heritier et al 2001; Buller şi Gamble 
2002). Cercetările ulterioare au evidenţiat aspecte 
referitoare la cultură, discurs, identitate şi norme 
(Bulmer şi Radaelli 2004). 
 
 
Crearea structurilor europene de guvernanţă şi 
extinderea competenţelor Uniunii Europene 
(Cowles et al 2001). În această accepţiune, 
conceptul dat este similar cu noţiunea de 
integrare europeană. 
 
Perceperea Uniunii Europene ca punct de 
referinţă din ce în ce mai important pentru 
activităţile politice ale actorilor naţionali, precum 
guvernele subnaţionale şi grupurile de interese 
(Hanf şi Soetendorp 1998; Fairbrass 2003). 
 
Printr-un proces de „transfer” al preferinţelor lor 
la nivelul Uniunii Europene, statele încearcă să 
anticipeze şi să amelioreze efectele presiunilor de 
europenizare venite de sus în jos. Ca atare, 
Uniunea Europeană atât influenţează procesele 
naţionale, cât şi este influenţată de ele (Bomberg 
şi Peterson 2000; Borzel 2002). 
 
Expansiunea Europei ca spaţiu politic, în special, 
prin procesul de extindere (Olsen 2002; 2003). 
 
 
 
Un proces în care actorii autohtoni „se ascund în 
spatele” Uniunii Europene în scopul legitimării 
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manevrele 
naţionale 

acţiunii interne (sau inacţiunii) ce ar putea fi 
nepopulară (Buller 2000; Buller şi Gamble 2002; 
Dyson şi Featherstone 1999; Radaelli 2004). 

 
Accepţiunea 5: Europenizare – nespecifică Uniunii Europene 
Utilizare 
 
Transfer pe 
orizontală sau 
„crossloading” 
între state 
 
 
 
 
 
 
Exportarea 
modelelor de 
organizare 
politică 

Semnificaţii principale 
 
Circulaţia ideilor şi practicilor între statele 
europene (fie ele sau nu membre ale Uniunii 
Europene). Uniunea Europeană poate juca sau nu 
un rol în facilitarea acestor schimburi. Utilizarea 
respectivă este legată de ideile referitoare la 
transferul de politici (Bomberg şi Peterson 2000) 
şi mai este cunoscută sub numele de 
„crossloading” (Burch şi Gomez 2003; Howell 
2003). 
 
Transferul de idei şi practici politice europene în 
afara Europei (Olsen 2002; 2003). 

Evaluarea conceptului de europenizare este posibilă pornind 
de la categoriile de interese, instituţii şi idei, în vederea clarificării 
dinamicii procesului de integrare europeană prin prisma acceptării şi 
asimilării aquis-ului european pentru conformarea cu normele cadrului 
juridic normativ. 

În cele ce urmează, sunt consemnate elementele de evaluare 
(cf. Ian Bache şi Stephen George). 

Interese, instituţii şi idei 
Interesele sunt importante din punct de vedere cauzal, deoarece ele 
determină în mod direct poziţiile în materie de politici, prin 
instituirea unei distribuţii a referinţelor societale luate în 
consideraţie de către oficialii naţionali, întrucât urmăresc crearea 
unor coaliţii electorale apte să câştige şi să menţină apoi puterea 
politică. 
Instituţiile influenţează acţiunile şi inacţiunea actorilor prin alocarea 
de putere unor actori, dar nu şi altora, structurând conţinutul şi 
succesiunea etapelor desfăşurării politicilor şi oferind statului 
oportunităţi, precum şi exercitând asupra lui constrângeri, întrucât 
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funcţionarii statului urmăresc să obţină susţinerea socială pentru 
opţiunile lor în materie de politici. 
Ideile contează deoarece ele permit actorilor să gestioneze 
incertitudinea privind presupusele consecinţe derivate din alegerile 
alternative şi deoarece înzestrează actorii cu un limbaj simbolic şi 
conceptual pentru a-şi promova cauzele. În contextul interacţiunii 
strategice dintre numeroşi actori, ideile comune pot determina 
convergenţa aşteptărilor şi strategiilor, facilitând acordul şi 
rezultatele colective. 
Sursa: Anderson 2002; 2003. 

Întru legitimarea conceptului de europenizare, acesta trebuie 
să rămână prin sine însuşi util, în caz contrar s-ar putea să se 
îndepărteze prea mult de procesul de integrare europeană, pe care 
trebuie să îl conţină şi să îl explice empiric. 

În studiile consacrate problemei în cauză, este discutat şi 
analizat modul în care Uniunea Europeană ar trebui legitimată și poate 
ar spori, prin sine, legitimitatea generală a Uniunii Europene.  

Lord şi Magnette (2004) identifică patru vectori ai legitimităţii 
Uniunii Europene:  

 legitimitatea indirectă, i.e. aceasta depinde de a) 
legitimitatea statelor membre, b) respectarea 
suveranităţii naţionale a statelor membre de către 
Uniunea Europeană, c) capacitatea Uniunii Europene de a 
sluji scopurile statelor membre; 

 legitimitatea parlamentară, i.e. aceasta depinde de 
reprezentarea a) cetăţenilor statelor membre în 
Parlamentul European, b) statelor membre în Consiliul 
Uniunii Europene; 

 legitimitatea tehnocrată, i.e. aceasta depinde de 
capacitatea Uniunii Europene de a soluţiona eficient 
problemele cetăţenilor europeni, de a le satisface 
necesităţile sociale şi a le ameliora calitatea vieţii; 

 legitimitatea procedurală, i.e. aceasta depinde de 
respectarea procedurilor specifice, precum transparenţa, 
echilibrul, proporţionalitatea, consultarea, respectarea 
drepturilor consacrate şi generarea de noi drepturi 
pentru cetăţenii Uniunii Europene. 
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Sintetic, este prezentată corelaţia dintre legitimitatea input / 
output şi vectorii legitimării europene. 

Legitimitatea input şi legitimitatea output prin prisma celor 
patru vectori ai legitimării 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirectă  
 
 
Parlamentară 
 
Tehnocrată 
 
Procedurală 
 

Input 
 
Politicile Uniunii 
Europene sunt 
legitime în măsura în 
care ele se bazează pe 
următorii factori: 
 
Autorizarea de către 
state 
 
Alegeri  
 
Expertiză  
 
Proces echitabil şi 
respectarea 
drepturilor stabilite 

Output 
 
Politicile Uniunii 
Europene sunt legitime în 
măsura în care ele asigură 
următoarele cerinţe: 
 
 
Preferinţele statului 
 
 
Preferinţele votanţilor 
 
Eficienţă 
 
Drepturi noi 
 

Sursa: Lord şi Magnette 2004:188. 
Vectorii legitimării reprezintă tipuri ideale care nu există în 

forma lor pură în procesul de construcţie a Uniunii Europene, având la 
temelie conceptul de europenizare în sens restrâns.  

Europenizarea reprezintă în sine manifestarea caracteristicilor 
definitorii şi proprii ale procesului de integrare fără de care conceptul, 
în sens restrâns, n-ar fi fost valabil şi, în sens larg, n-ar fi putut să 
producă efecte asupra sistemelor naţionale de drept din afara Uniunii 
Europene. 
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 Puncte-cheie: 
Noţiunea dreptului instituţional european. Obiectul dreptului 
instituţional european. Metoda dreptului instituţional european. 
Scopul Uniunii Europene. Valorile Uniunii Europene. Obiectivele 
Uniunii Europene. Mijloacele de realizare a Uniunii Europene. Statele 
membre ale Uniunii Europene. Ţările candidate la Uniunea Europeană. 
Ţările potenţial candidate la Uniunea Europeană. Instrumentele de 
vecinătate ale Uniunii Europene. Simbolurile Uniunii Europene. 
Paradigma supranaţională a integrării europene. Paradigma 
interguvernamentalistă a integrării europene. Teorii supranaţionale 
ale integrării europene. Teorii interguvernamentaliste ale integrării 
europene. Ideea europeană. Conştiinţa europeană. Conceptul de 
unificare europeană. Precursorii integrării europene. Comunităţile 
Europene. Instituirea Uniunii Europene. Conceptul de europenizare. 
Legitimitatea Uniunii Europene. 
 
 Evaluare: 
Test 1: 
1. Definiţi dreptul instituţional european. 
2. Caracterizaţi obiectul dreptului instituţional european. 
3. Analizaţi dezvoltarea dreptului instituţional european. 
Test 2: 
1. Definiţi noţiunea de tratate constitutive şi enumeraţi-le. 
2. Caracterizaţi structura tratatelor constitutive. 
3. Modelaţi elementele-cheie ale unui tratat viitor al Uniunii Europene. 
Test 3: 
1. Definiţi paradigma şi teoria integrării. 
2. Caracterizaţi teoriile paradigmatice ale integrării europene. 
3. Propuneţi şi argumentaţi teoria (ile) cea (le) mai adecvată (e) pentru 
integrarea europeană prin prisma devizei „unitate în diversitate”. 
 
 Lecturi suplimentare: 
1. Alexandrescu Grigore, Popa Vasile, Posibile arhitecturi 

instituţionale europene, Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale 
de Apărare, 2004 

2. Alomar Bruno, Sebastien Daziano, Christophe Garat, Marile 
probleme europene, Iaşi: Editura Institutul European, 2010 
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3. Avram Cezar, Radu Roxana, Gaicu Laura, Uniunea Europeană. 
Trecut şi prezent, Craiova: Editura Universitaria, 2006 

4. Bache Ian, George Stephen, Politica în Uniunea Europeană, 
Chişinău: Editura Epigraf, 2009 

5. Balaban Constantin Gheorghe, Politica europeană de vecinătate. 
Note de curs, Craiova: Editura Universitaria, 2009 

6. Bădescu Ilie (coord.), Geopolitica integrării europene, Bucureşti: 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2003 

7. Bărbulescu Iordan Gheorghe, De la comunităţile europene la 
Uniunea Europeană, Bucureşti: Editura Trei, 2001 

8. Bărbulescu Iordan Gheorghe, Politicile extinderii, Bucureşti: Editura 
Tritonic, 2007 

9. Bărbulescu Iordan Gheorghe, UE de la economic la politic, 
Bucureşti: Editura Tritonic, 2005 

10. Bărbulescu Iordan Gheorghe, UE de la naţional la federal, Bucureşti: 
Editura Tritonic, 2005 

11. Bidilean Vidu, Uniunea Europeană: instituţii, politici, activitate, 
Timişoara: Editura Agroprint, 2000 

12. Dragomir Eduard, Niţă Dan, Cetăţenia europeană, Bucureşti: 
Editura Nomina Lex, 2010 

13. Dragomir Eduard, Niţă Dan, Libertatea de circulaţie a persoanelor, 
Bucureşti: Editura Nomina Lex, 2010 

14. Duţu Alexandru, Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene, 
Bucureşti: Editura All Educational, 1999 

15. Haas Ernst B., Beyond the Nation-State, Stanford: Stanford 
University Press, 1964 

16. Haas Ernst B., The Uniting of Europe. Political, Social and Economic 
Forces 1950-1957, Stanford: Stanford University Press, 1958 

17. Horga Ioan, Construcție europeană: tradiție, realitate și perspectivă, 
Oradea: Editura Universității din Oradea, 1998 

18. Ivan Adrian Liviu, Perspective teoretice ale construcţiei europene, 
Cluj-Napoca: Editura Nikon, 2003 

19. Ivan Adrian Liviu, Sub zodia Statelor Unite ale Europei – de la ideea 
europeană la Comunităţile Economice Europene, Cluj-Napoca: 
Editura CA Publishing, 2009 

20. Keohane Robert, Neorealism and Its Critics, New York: Columbia 
University Press, 1986 
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21. Lindberg Leon, The Political Dynamics of European Economic 
Integration, Stanford: Stanford University Press, 1963 

22. Lodge Juliet, The European Community and the Challenge of the 
Future, London: Pinter, 1989 

23. Mătuşescu Constanţa, Construcţia europeană. Evoluţia ideii de 
unitate europeană, Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2007 

24. Mitrany David, A Working Peace System, London: Oxford University 
Press, 1943 

25. Munteanu Ştefan, Integrarea europeană. O perspectivă juridico-
filosofică, Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2006 

26. Popescu-Bârlan Liliana, Construcţia Uniunii Europene, Bucureşti: 
Editura C. H. Beck, 2009 

27. Popescu Eugen, Teorii ale integrării europene, Bucureşti: Editura C. 
H. Beck, 2009 

28. Sidjanski Dusan, Viitorul federalist al Europei. Comunitatea 
Europeană de la origini la Tratatul de la Lisabona, Iași: Editura 
Polirom, 2010 

29. Vrabie Mihaela, Cetăţenie şi drepturi europene, Bucureşti: Editura 
Tritonic, 2007 

 
@ Resurse on-line: 
http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/countries/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/index_ro.htm 
http://europa.eu/policies-activities/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-life/index_ro.htm 
http://europa.eu/business/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-
making/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_ro.htm 
http://europa.eu/quick-links/index_ro.htm 
 

http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/index_ro.htm
http://europa.eu/policies-activities/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-life/index_ro.htm
http://europa.eu/business/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_ro.htm
http://europa.eu/quick-links/index_ro.htm
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Izvoarele dreptului instituţional european  
 
 
 

Teme: 
 Noţiunea de izvoare ale dreptului instituţional european 
 Clasificarea izvoarelor dreptului instituţional european 

 

Capitolul II 
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2.1. Noţiunea de izvoare ale dreptului instituţional european 
Noţiunea de izvoare ale dreptului instituţional european este 

asociată domeniului juridic al integrării europene prin faptul că 
materializează ideea de sursă sau origine a dreptului european, ideea 
de factori şi condiţii ale dreptului european.  

Izvoarele juridice ale dreptului instituţional european se 
împart în izvoare materiale şi formale. Prin izvoare materiale ale 
dreptului instituţional european se înţeleg izvoarele care desemnează 
faptele europene de care norma juridică leagă naşterea, modificarea 
sau stingerea raporturilor juridice în cadrul procesului de integrare 
europeană. Pot constitui izvoare materiale ale dreptului instituţional 
european doar faptele europene care fac obiectul reglementării 
normelor juridice. Prin izvoare formale ale dreptului instituţional 
european se înţeleg izvoarele care exprimă forma pe care o îmbracă 
normele juridice elaborate de factorii competenţi, domeniul de 
reglementare, ierarhia forţei juridice a actelor normative, procedura de 
elaborare, întinderea normelor, producerea efectelor în spaţiu, timp şi 
asupra persoanelor. 

Izvoarele dreptului instituţional european sunt definite ca 
reprezentând „modalităţi specifice prin care regulile de conduită 
considerate necesare în structurile europene devin norme de drept 
prin acordul de voinţă al statelor membre”1. Izvoarele dreptului 
instituţional european rezultă din tratate, practica instituţiilor 
europene şi a statelor membre, şi din sistematizarea realizată de 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

Dreptul instituţional european este socotit în mod esenţial un 
drept scris, fapt care nu a permis şi nici nu a încurajat dezvoltarea 
cutumei ca izvor juridic. Cu toate acestea, se consideră că principiile 
generale ale dreptului sunt izvoare nescrise. 

Fondul legislativ al Uniunii Europene este alcătuit din peste 
300.000 de acte normative, disponibile electronic pe serverul Eur-Lex.  
 
2.2. Clasificarea izvoarelor dreptului instituţional european 

Obiectul clasificării izvoarelor îl constituie sursele formale. 
Izvoarele dreptului instituţional european se grupează în trei tipuri: 

- izvoarele legislaţiei primare; 
                                                                    
1 D. Mazilu, Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene, p. 69 
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- izvoarele legislaţiei secundare; 
- izvoarele legislaţiei complementare. 
Ordinea clasificării este realizată în funcţie de locul pe care îl 

ocupă fiecare categorie în piramida izvoarelor juridice ale Uniunii 
Europene.  
 
2.2.1. Izvoarele primare 

Legislaţia primară – izvoarele primare sau dreptul originar – 
reprezintă dreptul suprem al Uniunii Europene, adică prevalează 
asupra oricărui alt izvor de drept şi se situează în vârful ierarhiei 
ordinii juridice europene.  

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este învestită cu 
competenţa de a asigura respectarea prevalenţei prin intermediul a 
două acţiuni distincte: 

- acţiunea în anulare (art. 263)1; 
- procedura întrebărilor preliminare (art. 267)2. 
Legislaţia primară înglobează, în principal, tratatele privitoare 

la integrarea europeană. Fondul tratatelor se compune din regulile 
formale şi materiale prin care se stabileşte cadrul juridic privind 
punerea în aplicare a politicilor instituţiilor europene. Tratatele 
stabilesc regulile formale care precizează partajarea competenţelor 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, precum şi 
puterea cu care sunt învestite instituţiile europene. În aceeaşi măsură, 
tratatele conţin reguli materiale privind domeniul de aplicare al 
politicilor europene şi structurarea acţiunilor instituţiilor europene. 

Legislaţia primară cuprinde: 
 tratatele fondatoare, de instituire – Tratatul de la Paris, 1951; 

Tratatele de la Roma, 1957; Tratatul de la Maastricht, 1992; 
 tratatele de modificare – Actul Unic European, 1986; Tratatul 

de la Amsterdam, 1997; Tratatul de la Nisa, 2001; Tratatul de 
la Lisabona, 2007; 

 protocoalele anexate la tratatele menţionate; 
 tratatele adiţionale care aduc modificări sectoriale la tratatele 

fondatoare – Tratatul de la Bruxelles, 1965; Tratatul de la 
Luxemburg, 1970; Tratatul de la Bruxelles, 1975; Actul 

                                                                    
1 Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 263 
2 Ibidem, art. 267 
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privind alegerea reprezentanţilor Parlamentului prin 
sufragiu universal direct, 1976; 

 tratatele de aderare a statelor membre – a Danemarcei, a 
Irlandei, a Norvegiei şi a Regatului Unit, 1972; a Greciei, 
1979; a Portugaliei şi a Spaniei, 1985; a Austriei, a Finlandei, 
a Norvegiei şi a Suediei, 1994; a Ciprului, a Estoniei, a Maltei, 
a Letoniei, a Lituaniei, a Poloniei, a Republicii Cehe, a 
Slovaciei, a Sloveniei şi a Ungariei, 2003; a Bulgariei şi a 
României, 2005; a Croației, 2013. 

Sfera de aplicare a izvoarelor primare. Aplicarea legislaţiei 
primare în spaţiu se realizează în statele membre ale Uniunii 
Europene1. Dispoziţiile teritoriale se aplică în (1) Guadelupa, Guyana 
Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin și 
insulele Azore, Madeira și Canare, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 349; (2) ţările și teritoriile de peste mări (Groenlanda, Noua 
Caledonie și teritoriile anexe, Polinezia franceză, regiunile australe și 
antarctice franceze, Insulele Wallis și Futuna, Mayotte, Saint-Pierre și 
Miquelon, Aruba, Antilele olandeze (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint 
Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Insulele Caymans, Insulele Falkland, 
Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Monserrat, Pitcairn, Sfânta 
Elena și teritoriile anexe, teritoriul Antarcticii britanice, teritoriile 
britanice din Oceanul Indian, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine 
britanice, Insulele Bermude) care fac obiectul unui regim special de 
asociere, neaplicându-se țărilor și teritoriilor care au relații speciale cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și nu figurează în lista 
menționată; (3) teritoriile europene ale căror relații externe sunt 
asumate de către un stat membru; (4) insulele Aland în conformitate cu 
dispozițiile cuprinse în Protocolul nr. 2 la Actul privind condițiile de 
aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului 
Suediei; (5) zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord în Cipru, Akrotiri și Dhekelia, numai în măsura 
necesară asigurării aplicării regimului prevăzut de protocol cu privire 
la zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord în Cipru anexat la Actul privind condițiile de aderare la 
Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii 
Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a 
                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 52 
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Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a 
Republicii Slovace și în conformitate cu prevederile protocolului; 
insulele Anglo-Normande și insula Man numai în măsura necesară 
pentru a se asigura aplicarea regimului prevăzut pentru aceste insule 
prin Tratatul privind aderarea de noi state membre la Comunitatea 
Economică Europeană și la Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice1. Prevederile tratatelor nu se aplică insulelor Feroe. 

Aplicarea legislaţiei primare în spaţiu se realizează din 
momentul intrării în vigoare a tratatului. În principiu, durata de 
aplicare a legislaţiei primare este nelimitată (cf. art. 356, Tratatul de 
funcţionare a Uniunii Europene). 

Regimul juridic al izvoarelor primare. Ansamblul izvoarelor 
de drept originar reglementează relaţiile dintre statele membre în 
procesul de integrare europeană, precum şi relaţiile dintre acestea şi 
statele terţe ca urmare a efectelor produse de tratatele constitutive.  

Aplicabilitatea actelor încheiate de către statele membre între 
ele ţine de momentul când au fost încheiate, fiindcă în funcţie de 
dimensiunea temporală se modifică şi regimul lor juridic.  

Dacă actele între statele membre au fost încheiate anterior 
Tratatului de la Roma, atunci aplicarea lor încetează. În conformitate 
cu dreptul internaţional, angajamentele asumate intră sub incidenţa 
regimului juridic de succesiune a tratatelor. Cu titlu de excepţie 
expresă, prevederile tratatelor nu împiedică existența și realizarea 
uniunilor regionale între Belgia și Luxemburg, ca și între Belgia, 
Luxemburg și Olanda, în măsura în care obiectivele acestor uniuni 
regionale nu sunt atinse prin aplicarea tratatelor2.  

Dacă actele între statele membre au fost încheiate ulterior 
Tratatului de la Roma, atunci aplicarea lor se supune obligaţiei 
principiului loialităţii. În virtutea acestei prevederi, Uniunea 
Europeană și statele membre se respectă și se ajută reciproc în 
îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă 
orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii 
obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele 
instituțiilor Uniunii Europene. Statele membre facilitează îndeplinirea 

                                                                    
1 Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 355 
2 Ibidem, art. 350 



 62 

de către Uniunea Europeană a misiunii sale și se abțin de la orice 
măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor acesteia1. 

Dacă actele statelor membre cu ţările terţe au fost încheiate 
anterior Tratatului de la Roma, atunci nu se aduc atingeri drepturilor și 
obligațiilor statelor terţe sau statelor membre aderente, înainte de data 
aderării acestora, între unul sau mai multe state membre, pe de o 
parte, și unul sau mai multe state terțe, pe de altă parte. În măsura în 
care aceste convenții nu sunt compatibile cu tratatele, statul sau statele 
membre recurg la toate mijloacele corespunzătoare pentru a elimina 
incompatibilitățile constatate. La nevoie, statele membre își acordă 
reciproc sprijin în vederea atingerii acestui scop și adoptă, dacă este 
cazul, o poziție comună.  

În aplicarea convențiilor, statele membre iau în considerare 
faptul că avantajele, consimțite prin tratate de fiecare dintre statele 
membre, fac parte integrantă din instituirea Uniunii Europene și sunt 
inseparabil legate de crearea instituțiilor comune, de atribuirea de 
competențe în favoarea acestora și de acordarea acelorași avantaje de 
către toate celelalte state membre2.  

Dacă actele statelor membre cu ţările terţe au fost încheiate 
ulterior Tratatului de la Roma, atunci drepturile şi obligaţiile părţilor 
sunt recunoscute ca fiind valabile, cu excepţia cazurilor când statele 
membre nu şi-au depăşit competenţele şi acordurile încheiate nu 
încalcă obligaţia generală a principiului cooperării loiale. 

Competenţa de interpretare a tratatelor aparţine Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. La întrunirea anumitor condiţii, Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene admite posibilitatea de invocare a 
dispoziţiilor legislaţiei primare din partea persoanelor fizice în cazul în 
care aceste dispoziţii au efect direct şi conţinutul lor este clar, precis şi 
necondiţionat. 

 
2.2.2. Izvoarele derivate 

Legislaţia secundară – izvoarele derivate sau secundare – 
reprezintă actele adoptate în scopul aplicării prevederilor tratatului. 
Legislaţia secundară are caracter obligatoriu. 

Legislaţia secundară este formată din:  

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 4, alin. (3) 
2 Ibidem, art. 351 
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- acte unilaterale; 
- acte convenţionale. 

A) Actele unilaterale. Actele unilaterale constituie legislaţia 
secundară care generează drepturi în virtutea voinţei exclusive a 
instituţiilor europene. Doctrina distinge două categorii de acte 
unilaterale: acte care sunt prevăzute şi acte care nu sunt prevăzute de 
nomenclatură. 

(1) Actele expres enunţate (tipice) în nomenclatura tratatului1 
sunt: 

- regulamentul; 
- directiva; 
- decizia; 
- avizul; 
- recomandarea. 

Actele expres enunţate în art. 288 al Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene sunt însoţite de definiţii. 

Regulamentul este actul cel mai eficient pus la dispoziţia 
instituţiilor europene în calitate de instrument legislativ. Regulamentul 
reclamă voinţa autorităţii Uniunii Europene.  

Potrivit definiţiei din tratat, regulamentul reprezintă actul cu 
aplicabilitate generală, obligatoriu în toate elementele sale şi direct 
aplicabil în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Din definiţie 
rezultă că regulamentul are trei caractere esenţiale:  

- aplicabilitate generală – regulamentul vizează categorii 
abstracte (generale) de persoane care nu pot fi identificate 
(distincte); Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a precizat că 
este regulament şi actul care se adresează unor cercuri de 
categorii de persoane chiar dacă se putea stabili în momentul 
publicării numărul şi identitatea destinatarilor la care se 
referă; 

- obligatoriu în toate elementele sale – regulamentul devine 
obligatoriu pentru statele membre, instituţiile europene şi 
persoanele fizice cărora se adresează, nu poate fi aplicat 
selectiv, parţial sau incomplet;  

- aplicare directă în fiecare stat membru – regulamentul nu face 
obiectul vreunei măsuri de includere în dreptul naţional al 

                                                                    
1 Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 288 
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statelor membre, consacră drepturi şi obligaţii în mod 
independent de măsurile naţionale de punere în aplicare, are 
calitate referenţială pentru persoanele fizice în relaţia lor cu 
instituţiile europene, statele membre sau alte persoane fizice. 

Efectele juridice ale regulamentului prevalează asupra 
legislaţiilor naţionale ale statelor membre în mod simultan, automat şi 
uniform. 

Regulamentul este de două feluri: 
- de bază care conţine dispoziţii esenţiale de reglementare; 
- de punere în aplicare sau executare care conţine dispoziţii 

tehnice ale măsurilor de punere în aplicare1. 
Regulamentul intră în vigoare după 20 de zile din data 

publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Exemple de aplicare a regulamentului pot constitui, de pildă, 

reglementarea preţurilor unor categorii de produse, protecţia 
denumirii unor produse care provin din anumite zone, impunerea 
anumitor obligaţii faţă de producătorii de automobile, etc. 

Regulamentul este un act legislativ doar dacă este aprobat în 
modul stabilit conform procedurii legislative ordinare ori speciale.  

Directiva este actul şi instrumentul juridic al instituţiilor 
europene de punere în aplicare a politicilor atribuite, fiind utilizat în 
vederea armonizării legislaţiilor naţionale, de depăşire a diferenţelor 
dintre reglementările interne ale statelor membre.  

Potrivit definiţiei din tratat, directiva este obligatorie pentru 
fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie 
atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte 
forma şi mijloacele. Deci, directiva se caracterizează prin flexibilitate, 
întrucât prevede obligaţia privitoare la rezultatul scontat, în schimb 
statele membre dispun de dreptul asupra formei şi mijloacelor de 
realizare. Directiva, emanaţia instituţiilor europene, reprezintă actul 
juridic obligatoriu care are un domeniu general de aplicare şi care 
trebuie transpus în legislaţia internă a statelor membre.  

Directiva, la fel ca şi regulamentul sau decizia, este obligatorie 
pentru statele membre, obligatorie în toate elementele sale, nu poate fi 
aplicată, selectiv, parţial ori incomplet.  

                                                                    
1 Cf. Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 164, 
art. 178 
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Cu toate acestea, există diferenţe între directivă şi regulament 
sau decizie. Dacă regulamentul se aplică imediat în legislaţiile naţionale 
la intrarea în vigoare, atunci directiva trebuie, mai întâi, transpusă 
pentru a fi aplicată. Modalitatea de punere în aplicare ţine de 
competenţa statelor membre. Spre deosebire de decizie, directiva 
vizează un domeniu general de aplicare, destinat fiecărui stat membru.  

Directiva reprezintă actul juridic care cuprinde două niveluri: 
- directiva propriu-zisă, fiind adoptată de instituţiile europene; 
- măsurile naţionale de transpunere a directivei, fiind adoptate 

de statele membre; transpunerea permite statelor membre să 
se conformeze rezultatului stabilit prin directivă, iar 
autorităţile naţionale sunt obligate să comunice Comisiei 
Europene măsurile determinate. 

Operaţiunea de transpunere a directivei urmează a fi realizată 
într-un interval de timp stabilit de instituţiile europene (de obicei, între 
6 luni şi 2 ani). La încheierea intervalului stabilit de timp, pot fi 
profilate trei situaţii limitative: Comisia Europeană poate solicita Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene să condamne statul membru 
(neexecutarea hotărârii pronunţate poate conduce la o nouă 
condamnare, susceptibile cu aplicarea unor amenzi); Curtea de Justiţie 
a Uniunii Europene a statuat să se acorde în anumite condiţii 
persoanelor fizice posibilitatea de a fi despăgubiţi în temeiul 
transpunerii incorecte sau tardive a directivei de către autorităţile 
naţionale (hotărârea Francovich şi Bonifaci din 19 noiembrie 1991); 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene constată efectul direct al 
directivei, ceea ce înseamnă că persoanele fizice o pot invoca direct în 
faţa judecătorului. 

Directiva produce efect direct vertical din momentul 
transpunerii, adică persoanele fizice pot invoca prevederile acesteia în 
faţa instanţei numai faţă de statele membre, dar și în situația în care 
statele membre nu au transpus-o în termen. Pe de altă parte, directiva 
nu produce efect direct orizontal, adică prevederile acesteia nu pot fi 
invocate în instanţă faţă de alte persoane fizice. 

Condiţiile stabilite pentru persoanele fizice pentru a invoca o 
directivă în faţa instanţei ţin de caracterul necondiţionat şi suficient de 
precis al dispoziţiilor acesteia şi transpunerea incorectă prin măsurile 
naţionale. 
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Directiva intră în vigoare din momentul notificării 
destinatarilor sau din momentul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 

Exemplu de aplicare a directivei poate fi, de pildă, 
reglementarea timpului de lucru în Uniunea Europeană, etc. 

Directiva este un act legislativ doar dacă este aprobată în 
modul stabilit conform procedurii legislative ordinare ori speciale.  

Decizia este actul juridic adoptat de instituţiile europene în 
baza tratatelor fondatoare care se poate adresa unuia sau mai multor 
destinatari, ori să nu indice nici un destinatar precis. 

Prin definiţie, decizia este obligatorie în toate elementele sale. 
În cazul în care se indică destinatarii, decizia este obligatorie numai 
pentru aceştia. Fiind un act obligatoriu în toate elementele sale, decizia 
nu poate fi aplicată selectiv, parţial sau incomplet. 

Decizia cu destinatar are o aplicabilitate strict individuală cu 
efecte pentru acesta. Destinatar al deciziei pot fi statele membre sau 
persoanele juridice. Decizia intră în vigoare din momentul notificării 
destinatarului. Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu 
exclude notificarea faţă de destinatar, unica formă de a face actul 
opozabil faţă de destinatar. 

Decizia fără destinatar nu indică neapărat un destinatar în 
conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Conform tratatului, conţinutul 
deciziei a fost extins, devenind instrumentul juridic de bază al 
domeniului politicii externe şi de securitate comună. În consecinţă, 
Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European pot adopta decizii 
privind interesele şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene, 
acţiunile Uniunii Europene pe plan internaţional, poziţiile Uniunii 
Europene privitoare la problematica internaţională, modalităţile de 
punere în aplicare a acţiunilor şi a poziţiilor Uniunii Europene. 

Exemple de practicare a deciziei pot fi, de pildă, sancţiunile 
aplicate unor întreprinderi care fac uz de practici concertate sau comit 
abuzuri de poziţie dominantă, etc. 

Decizia este un act legislativ doar dacă este aprobată în modul 
stabilit conform procedurii legislative ordinare ori speciale.  

Regulamentul, directiva şi decizia sunt acte juridice obligatorii.  
Avizul este instrumentul prin care instituţiile şi organismele 

europene îşi exprimă un punct de vedere fără caracter obligatoriu, 
adică nu poate fi impusă nici o obligaţie în rezultatul emiterii acestui 
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act a cărui respectare rămâne la discreţia titularului care este obligat 
să-l ceară. Altfel spus, nu produce efecte juridice. Avizul se emite, în 
fond, la cerere. 

De obicei, avizul prezintă utilitate în procesul elaborării actelor 
legislative. În acest scop, instituţiile sau organismele europene 
competente se pronunţă într-o anumită chestiune. Spre exemplu, 
Comitetul Regiunilor poate emite aviz privitor la contribuţia regiunilor 
în realizarea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul energiei.  

Recomandarea este instrumentul prin care instituţiile sau 
organismele europene îşi fac cunoscută opinia şi sugerează 
destinatarilor să adopte o anumită conduită fără a fi obligatorie. 
Recomandarea nu produce efecte juridice, fiindcă nu impune nici o 
obligaţie legală destinatarilor actului. Recomandarea se emite din 
oficiu.  

Spre exemplu, Comisia Europeană a emis o recomandare ca 
structurile de remunerare a angajaţilor din sectorul financiar să nu-şi 
asume riscuri excesive, deoarece se creează probleme sistemice în 
statele membre şi se poate contribui la falimentul întreprinderilor. 

Avizul şi recomandarea nu sunt acte juridice obligatorii 
conform art. 288 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. 

(2) Actele atipice (nefiind enunţate în nomenclatura din art. 
288 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene) sunt: 

- rezoluţia; 
- concluzia; 
- comunicarea; 
- declaraţia; 
- cartea albă; 
- cartea verde. 

Actele atipice fac parte din categoria actelor unilaterale în 
măsura în care nu sunt menţionate în textele tratatelor. Actele atipice 
au fost create pentru practica instituţională, fiind utilizate în procesul 
de exercitare a competenţelor atribuite instituţiilor europene în 
temeiul tratatelor. Actele atipice nu sunt acte legislative. 

Rezoluţia reprezintă documentul elaborat care conţine voinţa 
sau expresia oficială a unei opinii adoptate de o instituţie europeană. 
Rezoluţia exprimă consensul actorilor asupra unei chestiuni distincte.  

Concluzia constituie documentul elaborat care conţine opinia 
la care se ajunge în rezultatul examinării şi / sau dezbaterii în cursul 
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sesiunilor asupra unei chestiuni de către o instituţie europeană, 
învestită cu puterea de a adopta un asemenea act în virtutea exercitării 
atribuţiilor conferite. 

Comunicarea este documentul elaborat prin care se realizează 
transmiterea unui mesaj din partea unei instituţii europene. 

Declaraţia înseamnă documentul elaborat de o instituţie 
europeană prin care se enunţă oficial şi explicit relaţia de cauzalitate şi 
efect a acţiunilor în aplicarea politicii Uniunii Europene. De obicei, 
declaraţia comună conţine angajamente reciproce ale mai multor 
instituţii europene. 

Cartea albă este actul elaborat de o instituţie europeană prin 
care sunt trasate liniile directoare dintr-un anumit domeniu de 
activitate, sunt stabilite măsurile şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse 
pentru atingerea unui obiectiv comun important. Spre exemplu, poate 
fi amintită Cartea albă a guvernării europene, Cartea albă a 
transporturilor, Cartea albă privind serviciile de interes general, etc.  

Cartea verde reprezintă actul de consultare, elaborat de o 
instituţie europeană, care conţine măsuri cu caracter de recomandare 
pentru destinatari, fiind un document de analiză şi reflecţie ce poate 
sta la baza argumentării unei decizii. Drept exemplu pot servi 
calificările profesionale, domeniul energiei, gestionarea deşeurilor 
biologice, etc. 

Regimul juridic al actelor unilaterale. În procesul de 
exercitare a competenţelor  atribuite, instituţiile europene dispun de 
dreptul de a-şi alege actul pertinent privind aplicarea politicilor care le 
revin conform tratatelor.  

Din punct de vedere formal, actele obligatorii trebuie să facă 
obiectul unei citări (i.e. prevederile dispozitive sunt precedate de 
sintagma „având în vedere”), necesită motivare (i.e. prevederile 
dispozitive sunt precedate de conjuncţia „întrucât”) şi trebuie să se 
refere la temeiul lor juridic. 

În conformitate cu principiul publicităţii, actele obligatorii 
trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, 
acestea pot fi notificate destinatarilor. De obicei, actele intră în vigoare 
în ziua notificării sau publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Prin derogare, actele pot prevedea intrarea lor în vigoare la 20 de zile 
de la publicare sau la o dată ulterioară menţionată în text.  
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Actele unilaterale adoptate de către instituţiile europene 
constituie obiectul controlului jurisdicţional din partea Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

B) Actele convenţionale. Actele convenţionale ale Uniunii 
Europene îmbracă forma acordurilor, considerate izvoare derivate, 
izvoare secundare, legislaţie secundară.  

Acordul exprimă rezultatul unui acord de voinţă al Uniunii 
Europene, încheiat cu un terţ pentru a genera drepturi şi obligaţii în 
baza angajamentelor. Spre deosebire de actul unilateral, acordul nu se 
încheie în rezultatul unei proceduri legislative ori a voinţei unei 
instituţii europene. 

Actele convenţionale cuprind trei tipuri de acorduri: 
- acorduri internaţionale; 
- acorduri între statele membre; 
- acorduri interinstituţionale. 

Acordurile internaţionale. Acordurile internaţionale 
constituie o categorie de acte juridice europene, încheiate de către 
Uniunea Europeană care acţionează singură sau împreună cu statele 
membre în temeiul prevederilor tratatelor fondatoare. 

Potrivit Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană dispune 
de personalitate juridică, ceea ce înseamnă că este subiect de drept 
internaţional care poate să negocieze şi să încheie acorduri 
internaţionale în nume propriu.  

Tratatele constitutive definesc procedurile prin care Uniunea 
Europeană poate încheia acorduri internaţionale, întrucât acestea 
produc efecte asupra dreptului intern al Uniunii Europene şi asupra 
sistemelor naționale de drept din statele membre. 

Prin acord internaţional înţelegem rezultatul unui acord de 
voinţă între Uniunea Europeană, pe de o parte, şi un terţ (stat ori 
organizaţie internaţională), pe de altă parte. Acordul internaţional 
încheiat de către Uniunea Europeană este susceptibil de a crea drepturi 
şi obligaţii pentru instituţiile europene şi statele membre. Acordul 
internaţional semnat de către Uniunea Europeană devine parte 
integrantă a ordinii juridice interne din momentul intrării în vigoare a 
acestuia. 

Din punct de vedere al axiologiei juridice, se impun două 
precizări legate de acordul internaţional la care este parte Uniunea 
Europeană.  
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Primo, din moment ce acordul internaţional la care este parte 
Uniunea Europeană intră în categoria izvoarelor derivate, secundare, 
înseamnă că acesta trebuie să fie conform tratatelor fondatoare. 

Secundo, deşi acordul internaţional semnat de Uniunea 
Europeană face parte din legislaţia secundară, împreună cu actele 
unilaterale, totuşi acordul internaţional are o valoare juridică 
superioară în raport cu izvoarele unilaterale, întrucât acestea au fost 
adoptate în mod unilateral de instituţiile europene. 

Competenţa externă a Uniunii Europene este definită prin 
domeniile de acţiune externă şi procedurile de încheiere a acordurilor 
în dispoziţiile titlului V din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene.  

Uniunea Europeană poate încheia acorduri cu una sau mai 
multe ţări terţe sau organizaţii internaţionale, în cazul în care se 
prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie 
este necesară pentru realizarea, în cadrul politicilor Uniunii Europene, 
a unuia dintre obiectivele stabilite prin tratate, fie este prevăzută 
printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii Europene, fie poate influenţa 
normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora. 
Acordurile încheiate de Uniunea Europeană sunt obligatorii pentru 
instituţiile europene şi pentru statele membre1. Uniunea Europeană 
poate încheia acorduri cu una sau mai multe ţări terţe sau organizaţii 
internaţionale, pentru a crea o asociere caracterizată de drepturi şi 
obligaţii reciproce, de acţiuni comune şi proceduri speciale2. 

La încheierea unui acord internaţional, Uniunea Europeană 
dispune de două tipuri de competenţă: 

- competenţă exclusivă; 
- competenţă partajată. 

Competenţa exclusivă desemnează faptul că Uniunea Europeană 
este singura care poate negocia şi încheia un acord internaţional. 
Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene stabileşte limitele 
competenţei exclusive a Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
încheierea unui acord internaţional în cazul în care această încheiere 
este prevăzută de un act legislativ al Uniunii Europene ori este 
necesară pentru a permite Uniunii Europene să îşi exercite competenţa 

                                                                    
1 Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 216 
2 Ibidem, art. 217 
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internă sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor 
comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora1.  

Competenţa partajată desemnează faptul că Uniunea 
Europeană este legată şi de consimţământul statelor membre la 
negocierea şi încheierea unui acord internaţional, deoarece acesta 
trebuie încheiat atât de Uniunea Europeană cât şi de statele membre. 
În conformitate cu această procedură nu suntem în situaţia unui acord 
„pur”, clasic, ci „atipic”, mixt, fiindcă şi statele membre trebuie să se 
pronunţe. Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene stabileşte 
competenţa partajată a Uniunii Europene cu statele membre2. 

Acordurile între statele membre. Statele membre ale Uniunii 
Europene pot negocia şi încheia acorduri în vederea realizării unor 
obiective distincte şi a soluţionării unor probleme specifice. În acest 
sens, statele membre nu trebuie să încalce dreptul Uniunii Europene. 

Acordurile interinstituţionale. Acordurile interinstituţionale 
sunt încheiate între instituţiile Uniunii Europene în vederea organizării 
şi facilitării cooperării eficiente în cadrul sistemului instituţional 
european, în contextul aplicării tratatelor şi a îmbunătăţirii ori 
clarificării procedurilor. Cu toate că au luat naştere în rezultatul 
practicii instituţionale, acordurile interinstituţionale au fost consacrate 
în tratatele constitutive recent, adică de ultimul text, Tratatul de la 
Lisabona.  

Instituţiile europene se consultă reciproc şi organizează, de 
comun acord, condiţiile cooperării lor, cu respectarea tratatelor, 
privind încheierea de acorduri interinstituţionale care pot avea un 
caracter obligatoriu3 care depinde de voinţa autorilor actului dacă îşi 
asumă sau nu relaţii de obligativitate.  

Acordurile interinstituţionale europene pot lua forma unor 
coduri de conduită, schimburi de scrisori, etc. 

 
2.2.3. Izvoarele complementare 

Izvoarele complementare cuprind izvoarele nescrise ale 
dreptului instituţional european. Aceste izvoare mai sunt cunoscute şi 

                                                                    
1 Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, versiune consolidată, art. 3, alin. 
(2) 
2 Ibidem, art. 4 
3 Ibidem, art. 295 
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sub denumirea de legislaţie complementară. Izvoarele complementare 
sunt utilizate pentru a acoperi lacunele din legislaţia primară şi / sau 
legislaţia secundară. 

Din categoria izvoarelor complementare fac parte: 
- jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 
- dreptul internaţional; 
- principiile generale ale dreptului european. 

 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În 
jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene apelează la un 
şir de norme juridice în cazul lacunelor lăsate de legislaţia primară şi / 
sau secundară.  

În fond, hotărârile instanţelor europene nu au efecte erga 
omnes. Cu toate acestea, se consideră că aplicarea dreptului necesită 
interpretare şi, prin urmare, normele juridice sunt supuse unui proces 
de complinire şi perfecţionare permanentă. Necesitatea interpretării 
dreptului devine mai pregnantă cu cât normele juridice sunt mai 
generale, iar lacunele mai prezente.  

În acest sens, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene accede la statutul de izvor esenţial de drept. Conform 
competenţelor atribuite Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, aceasta 
este preocupată de interpretarea tratatelor, aducând completări şi 
precizări referitoare la prevederile tratatelor şi asigurând respectarea 
acestora. 

Dreptul internaţional. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
apelează la dreptul internaţional în elaborarea jurisprudenţei sale, 
fiind considerată o sursă de inspiraţie juridică. Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene se referă la dreptul internaţional, făcând trimitere la 
dreptul scris, cutumă şi uzanţă, întrucât o mare parte a normelor de 
drept internaţional nu au natură obligatorie. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a aplicat normele 
dreptului internaţional în materie vamală, apreciind experienţa 
Acordului General pentru Tarife şi Comerţ, ulterior Organizaţia 
Mondială a Comerţului.  

Uniunea Europeană se supune normelor de drept internaţional 
în virtutea calităţii de subiect de drept internaţional, susceptibil de a 
dispune în aceeaşi măsuri de drepturi şi obligaţii în raporturile juridice 
care se nasc, se modifică şi se sting în relaţiile cu terţii. 
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De asemenea, dreptul internaţional prezintă o sursă de 
inspiraţie pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în elaborarea 
principiilor generale ale dreptului european. Ca urmare, au devenit 
principii ale dreptului Uniunii Europene: 

- pacta sunt servanda; 
- principiul teritorialităţii; 
- principiul obligaţiei de bună credinţă; 
- principiul caducităţii tratatelor (în rezultatul unei 

schimbări fundamentale de circumstanţe). 
Însă nu toate principiile dreptului internaţional reprezintă 

sursă de inspiraţie pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 
Principiile incompatibile cu personalitatea juridică şi structura Uniunii 
Europene nu pot deveni principii ale dreptului european (de exemplu, 
principiul reciprocităţii în îndeplinirea obligaţiei de stat).  

Principiile generale ale dreptului european. Principiile 
generale ale dreptului european cuprind izvoarele nescrise, elaborate 
prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi se impun 
datorită caracterului de noutate a dreptului Uniunii Europene care se 
află la etapa consolidării. 

În baza acestor principii, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
poate crea norme juridice pentru domeniile care nu sunt menţionate în 
tratate (de exemplu, în materie de răspundere extracontractuală a 
Uniunii Europene). 

Principiile generale ale dreptului includ: 
a) principiile comune sistemelor naţionale de drept – aceste 

principii nu numai că trebuie să fie comune tuturor sistemelor juridice 
naţionale, dar trebuie să fie şi compatibile cu obiectivele Uniunii 
Europene (de exemplu, principiul securităţii şi al încrederii legitime 
care apără persoanele fizice în legătură cu modificările imprevizibile 
ale dreptului); aceste reguli juridice rezultă din apropierea axiologică a 
sistemelor naționale de drept de-a lungul anilor;  

b) principiile rezultate din anumite sisteme naţionale de drept – 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a inspirat din principiile 
consacrate doar în anumite sisteme juridice naționale cu cele mai bune 
practici de reglementare a anumitor relaţii sociale (de exemplu, 
principiile în baza cărora Curtea de Justiţie trebuie să desemneze 
instituţia răspunzătoare de un prejudiciu provocat de Uniunea 
Europeană şi de a aprecia mărimea acestuia);  
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c) principiile specifice Uniunii Europene – aceste principii 
trebuie să fie compatibile cu personalitatea juridică, structura şi 
obiectivele Uniunii Europene, chiar dacă îşi au sursa de inspiraţie în 
dreptul naţional (de exemplu, principiul solidarităţii, principiul 
echilibrului instituţional, etc.). 

Aplicarea principiilor generale ale dreptului european se 
realizează prin acceptarea generală în ordinea juridică a statelor 
membre în vederea elaborării principiilor generale ale dreptului 
Uniunii Europene. 

Au obligaţia să respecte principiile generale de drept european 
instituţiile Uniunii Europene sub sancţiunea nulităţii actelor pe care le 
adoptă, statele membre în privința deciziilor pe care le adoptă când 
sunt sub incidenţa dreptului european, precum şi jurisdicţiile naţionale 
ale statelor membre atunci când au calitatea de judecător de drept 
comun al dreptului european. 
 
2.2.4. Drepturile fundamentale ale omului 

Drepturile fundamentale ale omului în Uniunea Europeană 
reprezintă o categorie distinctă de norme juridice şi specifică prin 
natura lor, fiindcă acestea pot face parte din izvoarele primare sau 
complementare în virtutea actului juridic. 

Distingem următoarele izvoare ale drepturilor fundamentale 
ale Uniunii Europene: 

- Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
- Convenţia europeană a drepturilor omului; 
- tradiţiile constituţionale din statele membre. 
Anterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aceste 

izvoare făceau parte din legislaţia complementară. Odată cu Tratatul de 
la Lisabona se conturează o nouă ierarhie a izvoarelor privitoare la 
drepturile fundamentale. 

Tratatul de la Lisabona consacră în conţinutul textului 
caracterul obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale, devenind 
astfel izvor al legislaţiei primare a Uniunii Europene prin statuarea 
unei valori juridice identice cu cea a tratatului. Uniunea Europeană 
recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 07 decembrie 2000, 
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astfel cum a fost adoptată la 12 decembrie 2007 la Strasbourg care are 
aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor1.  

Tot aici, se precizează că drepturile fundamentale, astfel cum 
sunt garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile 
constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale 
ale Uniunii Europene2. Deci, se subliniază apartenenţa izvoarelor 
menţionate la legislaţia din care fac parte. 

Deci, dispoziţiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene constituie legislaţia primară, iar Convenţia europeană a 
drepturilor omului şi tradiţiile constituţionale din statele membre fac 
parte în consecință din legislaţia complementară. 

 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 6, alin. (1) 
2 Ibidem, art. 6, alin. (3) 
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 Puncte-cheie: 
Definiţia izvoarelor dreptului instituţional european. Clasificarea 
izvoarelor dreptului instituţional european. Izvoarele primare. 
Tratatele fondatoare. Tratatele de modificare. Tratatele de aderare. 
Izvoarele derivate. Actele unilaterale. Actele tipice. Regulamentele. 
Directivele. Deciziile. Avizele. Recomandările. Actele atipice. 
Rezoluţiile. Concluziile. Comunicările. Declaraţiile. Cărţile albe. Cărţile 
verzi. Actele convenţionale. Acordurile internaţionale. Acordurile între 
statele membre ale Uniunii Europene. Acordurile interinstituţionale. 
Izvoarele complementare. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. Dreptul internaţional. Principiile generale ale dreptului 
european. Principiile comune sistemelor naţionale de drept. Principiile 
rezultate din anumite sisteme naţionale de drept. Principiile specifice 
Uniunii Europene. Drepturile fundamentale ale omului în Uniunea 
Europeană. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
Convenţia europeană a drepturilor omului. Tradiţiile constituţionale 
din statele membre privind drepturile fundamentale. 

 
 Evaluare: 
Test 1: 
1. Definiţi izvoarele dreptului instituţional european. 
2. Caracterizaţi izvoarele dreptului instituţional european. 
3. Analizaţi dezvoltarea istorico-juridică a izvoarelor dreptului 
instituţional european. 
Test 2: 
1. Definiţi izvoarele primare ale dreptului instituţional european. 
2. Caracterizaţi izvoarele primare ale dreptului instituţional european. 
3. Argumentaţi caracterele primare şi complementare ale drepturilor 
fundamentale ale omului. 
Test 3: 
1. Definiţi izvoarele derivate ale dreptului instituţional european. 
2. Caracterizaţi izvoarele derivate ale dreptului instituţional european. 
3. Argumentaţi efectele izvoarelor „tipice” şi „atipice” în ordinea 
juridică a Uniunii Europene. 
 
 Lecturi suplimentare: 
1. Barnard Catherine, The Substantive Law of the EU, Oxford: Oxford 

University Press, 2007 
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2. Poenaru Antoanela-Cătălina, Directiva - izvor derivat al dreptului 
comunitar, Bucureşti: Editura Renaissance, 2008 

 
@ Resurse on-line: 
http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/treaties/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/legislation/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/documentation/order-publications/databases-
subject/index_ro.htm 
http://eur-lex.europa.eu/ro/tools/sitemap.htm 
 

http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-law/treaties/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-law/legislation/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_ro.htm
http://europa.eu/documentation/order-publications/databases-subject/index_ro.htm
http://europa.eu/documentation/order-publications/databases-subject/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/ro/tools/sitemap.htm
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Principiile dreptului instituţional european 
 
 
 

Teme: 
  Noţiunea de principii ale dreptului instituţional european 
 Clasificarea principiilor dreptului instituţional european 

 

Capitolul III 
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3.1. Noţiunea de principii ale dreptului instituţional european 
Principiile dreptului instituţional european au o valoare 

specială datorită caracterului de unicitate a Uniunii Europene ca 
personalitate juridică şi caracterului de originalitate a ordinii juridicii 
europene. Principiile dreptului instituţional european cuprind 
ansamblul de reguli generale care sintetizează experienţa procesului 
de integrare europeană. Principiile dreptului instituţional european 
reprezintă prescripţiile generatoare care configurează dreptul 
instituţional al Uniunii Europene şi aplicarea acestuia în cadrul ordinii 
juridice europene. 

Principiile dreptului instituţional european asigură unitatea, 
omogenitatea, coerenţa şi asociaţionismul diverselor relaţii sociale din 
cadrul Uniunii Europene. Principiile dreptului instituţional european s-
au dezvoltat în rezultatul experienţei de integrare europeană. Utilitatea 
principiilor dreptului instituţional european rezidă în trasarea liniilor 
directoare pentru sistemul instituţiilor Uniunii Europene. Principiile 
dreptului instituţional european pot fi extrase din dispoziţiile actelor 
constitutive, pot fi deduse prin interpretare sau pot fi desprinse din 
sistemul de valori comune. 

 
3.2. Clasificarea principiilor dreptului instituţional european 

În ceea ce priveşte clasificarea principiilor dreptului 
instituţional european, demersul taxonomic se bazează pe raporturile 
dintre instituţiile Uniunii Europene, pe de o parte, şi pe raporturile 
dintre aceste instituţii şi statele membre ale Uniunii Europene1.  

În acest sens, preocuparea primordială a dreptului instituţional 
european se referă la principiile structurale care stau la baza 
organizării şi funcţionării activităţii sistemului instituţional al Uniunii 
Europene.  

Principiile rezultate din natura raporturilor ordinii 
instituţionale europene sunt: 

- principiul reprezentării intereselor; 
- principiul atribuirii de competenţe; 
- principiul echilibrului instituţional; 
- principiul autonomiei instituţiilor; 
- principiul cooperării loiale între instituţii; 

                                                                    
1 D. Mazilu, Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene, p. 58 
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- principiul subsidiarităţii; 
- principiul proporţionalităţii. 

Principiile de organizare şi funcţionare a instituţiilor europene 
sunt indicate, în principal, în art. 4 şi art. 5 ale Tratatului privind 
Uniunea Europeană, fiind suplimentate de jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

Principiul reprezentării intereselor. La baza instituirii 
comunităţilor europene, părinţii fondatori au ales principiul 
reprezentării intereselor drept regulă în exercitarea competenţelor 
acordate. De-a lungul anilor, în procesul de integrare europeană, 
principiul reprezentării intereselor s-a dezvoltat cu pregnanţă. Fiecare 
instituţie europeană este reprezentanta unui interes specific în 
apărarea căruia acţionează în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. De 
exemplu, Consiliul Uniunii Europene reprezintă interesul statelor 
membre, Comisia Europeană reprezintă interesul comun, Parlamentul 
European reprezintă interesul cetăţenilor sau al popoarelor statelor 
membre, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene asigură respectarea 
ordinii de drept. 

Principiul atribuirii de competenţe. Principiul atribuirii de 
competenţe precizează că instituţiile europene acţionează numai în 
condiţiile statuate de tratatele constitutive şi modificatoare.  

Limitele delimitării puterilor instituţiilor Uniunii Europene 
sunt guvernate de principiul atribuirii de competenţe. Exercitarea 
acestor competenţe este reglementată, în mod special, de principiile 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În temeiul principiului atribuirii de 
competenţe, Uniunea Europeană – implicit instituţiile europene – 
acţionează numai în limitele competenţelor care i-au fost atribuite de 
statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite. 
Orice competenţă care nu este atribuită prin tratate Uniunii Europene, 
i.e. instituţiilor europene, aparţine statelor membre1.  

Principiul atribuirii de competenţe presupune că fiecare 
instituţie europeană trebuie să-şi exercite atribuţiile funcţionale în 
strictă conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Instituţiile europene 
dispun doar de competenţele consacrate prin tratate. Actele 
instituţiilor europene se adoptă pe baza articolelor din tratate care 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 5, alin. (1) şi 
alin. (2) 
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constituie fundamentarea lor legală. Acest lucru se referă la natura 
actelor, la conţinutul lor şi la procedura de aplicare a acestora. 

Principiul echilibrului instituţional. Principiul echilibrului 
instituţional a fost evidenţiat de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, fiind formulat pentru prima dată în 1959 sub 
denumirea de echilibru de puteri cu precizările ulterioare ale instanţei 
europene. Astfel, principiul echilibrului instituţional este un principiu 
nescris, dedus din tratate prin interpretare de Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene. 

Principiul echilibrului instituţional guvernează raporturile 
juridice dintre instituţiile europene. Principiul are valoare de separare 
a puterilor instituţiilor europene, dar şi de colaborare între acestea în 
exercitarea competenţelor atribuite. Instituţiile europene nu pot 
renunţa la exercitarea competenţelor încredinţate, nu le pot transfera 
către alte instituţii sau organisme europene, nu le pot delega către alte 
instituţii sau organisme europene, dar nici nu pot accepta competenţe 
aparţinând altor instituţii europene. Derogări de la principiu nu se 
admit. Nerespectarea acestor reguli fac obiectul sancţiunilor. Ideea de 
echilibru este înţeleasă în sensul că trebuie respectate puterile 
conferite în baza tratatelor. 

Conform principiului echilibrului, fiecare instituţie europeană 
îşi exercită propriile competenţe cu respectarea competenţelor limitate 
şi exclusive ale celorlalte instituţii. Fiecare instituţie europeană este 
obligată să respecte puterile altor instituţii fără să le aducă atingere 
independenţei acestora. Nici o instituţie europeană nu poate fi privată 
de puterile atribuite în temeiul tratatelor.  

Potrivit Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, încălcarea 
principiului echilibrului instituţional poate conduce la anularea unui 
act juridic, dar nu poate fi invocat drept motiv de răspundere în cazul 
survenirii unui prejudiciu faţă de un terţ, întrucât principiul dispune de 
validitate doar în raporturile dintre instituţiile europene. Regula nu 
guvernează relaţiile dintre instituţiile europene şi terţi, persoane fizice 
ori juridice, ci în exclusivitate raporturile din interiorul sistemului 
instituţional. 

Natura juridică a principiului echilibrului instituţional a fost 
precizată prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
principiul fiind creat în baza dispoziţiilor tratatelor. Principiul 
echilibrului instituţional produce efecte juridice prin el însuşi, 
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exceptând obligativitatea de trimitere la o normă în formă scrisă. În 
ierarhia normelor juridice europene, principiul echilibrului 
instituţional este asimilat dreptului originar, având o valoare egală.  

Instituţiile europene nu pot să aducă modificări echilibrului 
instituţional. Doar statele membre ale Uniunii Europene sunt în drept 
să modifice echilibrul instituţional şi natura juridică a acestuia, fiindcă 
numai statele membre pot revizui tratatele constitutive din care 
decurge principiul echilibrului. Instituţiile europene sunt în drept să-şi 
amelioreze efectiv relaţiile de cooperare, uzitând de instrumentele 
juridice proprii exercitării competenţelor atribuite. 

Principiul autonomiei instituţiilor. În temeiul principiului 
autonomiei, instituţiile europene au dreptul să se organizeze liber în 
limitele prevederilor legale stabilite în acest scop.  

Potrivit acestui principiu, statele membre ale Uniunii Europene 
au obligaţia de a nu lua măsuri care ar putea afecta funcţionarea 
instituţiilor europene. În plus, principiul autonomiei nu trebuie să 
aducă atingere principiului atribuirii de competenţe sau principiului 
echilibrului instituţional. 

Instituţiile europene pot dispune de următoarele libertăţi: 
- adoptarea regulamentelor interne;  
- organizarea funcţionării interne proprii;  
- desemnarea funcţionarilor europeni;  
- stabilirea sediului instituţional. 

Libertăţile instituţionale sunt subordonate obiectivelor de 
realizare privind sarcinile care le-au fost conferite în temeiul tratatelor. 

Principiul cooperării loiale între instituţii. În cadrul 
dialogului dintre instituţii se impune obligaţia reciprocă de cooperare 
loială în vederea realizării obiectivelor Uniunii Europene.  

În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea Europeană şi 
statele membre se respectă şi se ajută reciproc în îndeplinirea 
misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă orice 
măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor 
care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii 
Europene. Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniunea 
Europeană a misiunii sale şi se abţin de la orice măsură care ar putea 
pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii Europene1.  
                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 4, alin. (3) 
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Pornind de la obligaţiile statelor membre, jurisprudenţa Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene a extins principiul cooperării loiale şi la 
raporturile dintre instituţiile europene.  

Principiul cooperării loiale impune instituţiilor europene să-şi 
respecte în mod reciproc competenţele şi să-şi stabilească procedurile 
adecvate asigurării bunei desfăşurări a procesului decizional. 

Obligaţia de cooperare loială legitimează orice practică ce tinde 
să se grefeze pe tratate pentru a le completa şi a le permite 
funcţionarea eficientă în baza procedurilor pe care le instituie1. 

Principiul subsidiarităţii. Pentru procesul de integrare 
europeană principiul subsidiarităţii are un rol important în materie de 
repartiţie şi delimitare a competenţelor atribuite instituţiilor europene. 

De la început nu a existat un punct de vedere unanim acceptat 
în ceea ce priveşte definirea conceptului de subsidiaritate, 
recunoscându-se expres că este „o înţelegere că nu există un acord” şi 
că „oameni diferiţi înţeleg lucruri diferite” în funcţie de viziunea 
acestora faţă de materia dată.  

Conceptul de subsidiaritate a fost introdus în dreptul Uniunii 
Europene în anii 1970, fiind inclus în Raportul Comisiei Europene din 
26 iunie 1975 prin care se preciza că Uniunea Europeană nu trebuie să 
conducă la realizarea unui super-stat centralizat. În consecinţă şi în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, nu vor fi atribuite Uniunii 
Europene decât sarcinile pe care statele membre nu le vor putea 
îndeplini în mod eficace. Conform principiului subsidiarităţii, Uniunii 
Europene îi vor fi atribuite doar sarcinile pe care statele membre nu le 
pot îndeplini în mod eficient. 

Conţinutul principiului subsidiarităţii prescrie că instituţiile 
europene (și, în general, Uniunea Europeană) acţionează doar în cazul 
în care obiectivele ce urmează a fi îndeplinite pot fi realizate mai bine 
la nivel unional decât la nivelul statelor membre. În rezultat, trebuie 
făcut de comun acord ceea ce nu este şi / sau nu poate fi făcut de către 
fiecare stat membru în parte. Principiul subsidiarităţii se aplică 
competenţelor partajate şi nicidecum competenţelor exclusive sau 
rămase în competenţa statelor membre. 

Principiul subsidiarităţii s-a impus pe măsura aprofundării 
procesului de integrare europeană, iniţial implicit, ulterior explicit. 
                                                                    
1 M. Mihăilă, C. Suciu, D. Stan, Drept instituţional comunitar, p. 30 
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Prevederile art. 5 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului se referă indirect la conceptul de subsidiaritate 
prin care comunitatea nu exercită o acţiune directă asupra producţiei 
şi pieţei decât dacă circumstanţele o cer1.  

Prevederile art. 235 al Tratatului privind instituirea Comunităţii 
Economice Europene exprimă conţinutul principiului subsidiarităţii, 
dar oricum în mod implicit, atunci când măsuri necesare se impun în 
vederea realizării obiectivelor comune2.  

Referinţe explicite, directe, la principiul subsidiarităţii au fost 
formulate pentru prima dată în Proiectul Spinelli din 1983 privind 
repartizarea echilibrată şi justă a competenţelor. Textul prevedea 
conferirea instituţiilor comunitare doar a acelor competenţe care sunt 
necesare pentru a duce la bun sfârşit sarcinile pe care le vor putea 
realiza de o manieră mai eficientă decât ar putea s-o facă statele în mod 
izolat. Vocaţia definiţiei este apropiată de doctrina germană a 
conceptului de subsidiaritate, consacrat în Constituţia germană din 
1949, din care rezultă în mod implicit distribuţia competenţelor între 
                                                                    
1 The Community shall accomplish its mission, under the conditions provided 
for in the present Treaty, with limited direct intervention. To this end, the 
Community will enlighten and facilitate the action of the interested parties by 
collecting information, organising consultations and defining general 
objectives; place financial means at the disposal of enterprises for their 
investments and participate in the expenses of readaptation; assure the 
establishment, the maintenance and the observance of normal conditions of 
competition and take direct action with respect to production and the 
operation of the market only when circumstances make it absolutely 
necessary; publish the justifications for its action and take the necessary 
measures to ensure observance of the rules set forth in the present Treaty. 
The institutions of the Community shall carry out these activities with as little 
administrative machinery as possible and in close cooperation with the 
interested parties [Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 
Oţelului, art. 5]. 
2 If any action by the Community appears necessary to achieve, in the 
functioning of the Common Market, one of the aims of the Community in cases 
where this Treaty has not provided for the requisite powers of action, the 
Council, acting by means of a unanimous vote on a proposal of the 
Commission and after the Assembly has been consulted, shall enact the 
appropriate provisions [Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice, 
art. 235]. 
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landuri şi federaţie: „exercitarea prerogativelor statale şi îndeplinirea 
sarcinilor statului incumbă landurilor, dacă prezenta lege 
fundamentală nu dispune altfel sau nu admite o altă reglementare”1. 
Conceptul de subsidiaritate guvernează şi competenţele legislative ale 
landurilor în raport cu federaţia germană: „în cadrul unui concurs de 
competenţe, landurile pot să legifereze atâta timp cât Federaţia nu face 
uz de puterea sa legislativă. Federaţia are dreptul să intervină în cazul 
când este necesară o reglementare federală şi când o problemă nu 
poate fi soluţionată în mod eficient de către legislaţiile diferitelor 
landuri sau când reglementarea unei probleme de către legislaţia unui 
land este susceptibilă să aducă atingere intereselor celorlalte landuri 
sau intereselor de ansamblu, sau, în fine, dacă o impune salvgardarea 
unităţii juridice şi economice a Federaţiei”2. 

Raportul fostului preşedinte al Franţei, Valery Giscard 
d'Estaing, din 1990, a fost consacrat în exclusivitate principiului 
subsidiarităţii, axându-se pe o repartiţie echilibrată a competenţelor, 
care tindea să devină, în opinia autorului, regula de aur a 
federalismului european. 

Actul Unic European a instituţionalizat regula subsidiarităţii 
chiar dacă nu a denumit-o ca atare. Pentru prima dată principiul 
subsidiarităţii a fost formulat explicit şi definit în textul art. 3B al 
Tratatului de la Maastricht. Astfel, Comunitatea Europeană acţionează 
în limitele competenţelor care îi sunt conferite şi ale obiectivelor care îi 
sunt atribuite în temeiul tratatului. În domeniile care nu sunt de 
competenţa sa exclusivă, Comunitatea Europeană nu intervine, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, decât în cazul şi în măsura în 
care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate într-un mod 
satisfăcător de statele membre, însă pot fi realizate mai bine la nivel 
comunitar datorită dimensiunilor sau efectelor acţiunii preconizate. 
Acţiunea Comunităţii Europene nu poate depăşi ceea ce este necesar 
atingerii obiectivelor tratatului3. 

Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană a 
păstrat şi a fortificat dispoziţiile ex-art. 3B în noul art. 5. În temeiul 
principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa sa 

                                                                    
1 Constituţia Republicii Federale Germania, art. 30 
2 Ibidem, art. 72 
3 Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 3B 
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exclusivă, Uniunea Europeană intervine numai dacă şi în măsura în 
care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
regional sau local, dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii 
preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene. 
Instituţiile Uniunii Europene aplică principiul subsidiarităţii în 
conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii 
şi proporţionalităţii. Parlamentele naţionale asigură respectarea 
principiului subsidiarităţii în conformitate cu procedura prevăzută în 
respectivul protocol1.  

Principiul subsidiarităţii stabileşte nivelul de acţiune al 
instituţiilor europene în raport cu acţiunile statelor membre. 

Principiul proporţionalităţii. Principiul proporţionalităţii 
reprezintă principiul călăuzitor în activitatea instituţiilor europene, 
fiind inspirat din dreptul constituţional german, la fel ca şi principiul 
subsidiarităţii.  

Potrivit principiului proporţionalităţii, obligaţiile impuse 
destinatarilor reglementărilor europene sunt limitate la măsurile strict 
necesare în vederea realizării obiectivelor urmărite. Obligaţiile impuse 
nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu scopul urmărit. 

Principiul se referă la intensitatea acţiunii în raport cu 
necesitatea obiectivului ce urmează a fi realizat, vizează dimensiunea 
cantitativă a acţiunii la ceea ce este strict necesar de întreprins. 

În temeiul principiului proporţionalităţii, acţiunile Uniunii 
Europene, în conţinut şi formă, nu depăşesc ceea ce este necesar 
pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Instituţiile Uniunii Europene 
aplică principiul proporţionalităţii în conformitate cu Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii2. 

Conform principiului proporţionalităţii, atunci când măsurile 
de constrângere nu pot fi evitate, reglementările adoptate în acest sens 
să nu fie excesive. O descriere precisă a principiului proporţionalităţii a 
fost făcută pe cale de interpretare de Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene.  

Statuarea principiului proporţionalităţii s-a făcut iniţial pe cale 
jurisprudenţială, urmată de dreptul originar al Uniunii Europene. 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 5, alin. (3) 
2 Ibidem, art. 5, alin. (4) 
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 Puncte-cheie: 
Definiţia principiilor dreptului instituţional european. Clasificarea 
principiilor dreptului instituţional european. Principiul reprezentării 
intereselor. Principiul atribuirii de competenţe. Principiul echilibrului 
instituţional. Principiul autonomiei instituţiilor. Principiul cooperării 
loiale între instituţii. Principiul subsidiarităţii. Principiul 
proporţionalităţii.  
 
 Evaluare: 
Test 1: 
1. Definiţi principiile dreptului instituţional european. 
2. Caracterizaţi principiile dreptului instituţional european. 
3. Analizaţi dezvoltarea istorico-juridică a principiilor dreptului 
instituţional european. 
Test 2: 
1. Definiţi principiul atribuirii de competenţe. 
2. Caracterizaţi principiul atribuirii de competenţe. 
3. Analizaţi comparativ caracterele principiului atribuirii de 
competenţe şi cele ale principiului subsidiarităţii. 
Test 3: 
1. Definiţi principiul cooperării loiale între instituţii. 
2. Caracterizaţi principiul cooperării loiale între instituţii. 
3. Analizaţi comparativ caracterele principiului cooperării loiale între 
instituţii şi cele ale principiului autonomiei instituţiilor. 
 
 Lecturi suplimentare: 
1. Bogdandy Armin, Bast Jürgen (Eds.), Principles of European 

Constitutional Law, Oxford-München: Hart-CH Beck, 2009 
2. Constituţia Republicii Federale Germania din 1949 
3. Richevaux Marc, Marile principii ale dreptului comunitar al muncii / 

Les grandes principes du droit communautaire de travail, Ediţie 
bilingvă, Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2006 

4. Tridimas Takis, General Principles of EU Law, Oxford: Oxford 
University Press, 2006 

5. Vrabie Laura Ana-Maria (coord.), Jurisprudenţa istorică a 
instanţelor comunitare. Culegere de hotărâri integrale,  2 vol., 
Bucureşti: Institutul European din România, 2008 
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@ Resurse on-line: 
http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/treaties/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/legislation/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_ro.htm 
http://europa.eu/documentation/order-publications/databases-
subject/index_ro.htm 
http://eur-lex.europa.eu/ro/tools/sitemap.htm 
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Sistemul instituţional al Uniunii Europene 
 
 
 

Teme:  
 Instituţiile europene: istoric, competențe, compunere 
 Organismele europene: istoric, competențe, compunere 

 
 

Capitolul IV 
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4.1. Instituţiile europene 
Sistemul instituţional al Uniunii Europene este unul original, 

deoarece nu poate fi încadrat în tiparele juridice existente, la fel cum 
însăşi Uniunea Europeană dispune de o natură juridică originală în 
plan juridico-politic. Sistemul instituţional al Uniunii Europene pare 
inedit prin structura, compunerea, competenţele şi funcţionarea 
instituţiilor, fiind înzestrate cu elemente şi mecanisme de inspiraţie 
statală.  

Deşi instituţiile europene dispun de similitudini cu instituţii 
genuine de stat, totuşi modul de instituire şi natura puterii diferă. 
Instituţiile Uniunii Europene reprezintă atât organele învestite de 
statele membre în temeiul tratatelor constitutive să exercite puterea 
politică la nivel european, dar şi în relaţia cu statele membre, cât şi 
normele de drept european aplicabile organizării şi funcţionării 
acestora1. În legătură cu această definiţie, se impun două precizări. În 
primul rând, instituţiile europene nu rezultă prin consacrare 
constituţională, ci emană din dispoziţiile tratatelor constitutive şi de 
modificare (pentru comparaţie cu instituţiile de drept constituţional 
naţional). În al doilea rând, instituţiile europene deţin un rol specific, 
stabilit în temeiul tratatelor constitutive şi de modificare, în ordinea 
juridică distinctă a Uniunii Europene, diferită de ordinea juridică 
naţională sau ordinea juridică internaţională.  

Modelul instituţional al Uniunii Europene se ridică la nivelul 
unui sistem politico-juridic supranaţional complex care nu este unul de 
tip statal şi care chiar îl depăşeşte pe unul de tip statal. Natura juridică 
a instituţiilor europene nu dispune de caracteristicile unui organ de 
stat naţional, dar nici ale unei organizaţii internaţionale. 

Cu toate că sistemul instituţional al Uniunii Europene conţine 
elemente de inspiraţie statală, instituţiile europene – consacrate prin 
tratatele constitutive şi de modificare – nu se identifică cu instituţiile 
de drept naţional sau cu instituţiile de drept internaţional.  

În funcţie de criteriul structurii sistemului politico-juridic 
căruia îi aparţin, instituţie Uniunii Europene sunt proprii unui sistem 
politic inedit, cu o structură juridică şi politică hibridă, îmbinând 
elemente specifice ale unei structuri federale, dar conţinând, în acelaşi 

                                                                    
1 M. V. Antonescu, Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa. O 
perspectivă de drept constituţional, p. 61 
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timp, elemente confederale, statale sau tipice pentru o organizaţie 
internaţională de cooperare1. Instituţiile Uniunii Europene sunt unice 
şi îşi exercită competenţele în exclusivitate la nivel european. 

Cadrul instituţional al Uniunii Europene este format din 7 
instituţii: 

- Consiliul European, 
- Consiliul Uniunii Europene,  
- Comisia Europeană,  
- Parlamentul European,  
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
- Curtea Europeană de Conturi,  
- Banca Centrală Europeană. 

Numărul şi natura competenţelor instituţiilor Uniunii Europene 
n-au rămas statice. Dinamismul acestora se datorează revizuirii 
tratatelor şi consolidării organice a echilibrului instituţional în 
procesul de integrare europeană. 

 
4.1.1. Consiliul European 

Istoric. Consiliul European nu a fost prevăzut de tratatele 
constitutive. Consiliul European a apărut în rezultatul unui proces 
istoric al întâlnirilor la nivel înalt al şefilor de stat sau de guvern ai 
statelor membre. Consiliul European a cunoscut mai multe ipostaze în 
evoluţia politico-juridică de-a lungul anilor. Primele întruniri informale 
ale şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre au avut loc la Paris 
în februarie 1961 şi la Bonn în iulie 1961. Formalizarea reuniunilor 
Consiliului European s-a înfăptuit în rezultatul propunerii 
preşedintelui Franţei, Valéry Giscard d'Estaing, în decembrie 1974, la 
care s-a decis ca şefii de stat sau de guvern ai statelor membre să se 
întrunească, însoţiţi de miniştrii de externe, de trei ori pe an şi de 
fiecare dată când este necesar cu titlu de cooperare politică la cel mai 
înalt nivel. 

Prima formulare expresă a Consiliului European a apărut prin 
dispoziţiile art. 2 al Actului Unic European care prevedea participarea 
preşedintelui Comisiei Europene la întruniri alături de şefii de stat sau 
de guvern. 

                                                                    
1 M. V. Antonescu, Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa. O 
perspectivă de drept constituţional, p. 76 
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Rolul Consiliului European a fost definit pentru prima dată de 
Tratatul de la Maastricht. Consiliul European impulsionează 
dezvoltarea Uniunii Europene şi defineşte orientările politice generale 
ale acesteia. Consiliul European reuneşte şefii de stat sau de guvern ai 
statelor membre, plus preşedintele Comisiei Europene. Aceştia sunt 
asistaţi de miniştrii afacerilor externe ai statelor membre şi de un 
membru al Comisiei Europene. Consiliul European se întruneşte cel 
puţin de două ori pe an, sub preşedinţia şefului de stat sau de guvern al 
statului membru care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. 
Consiliul European prezintă Parlamentului European un raport după 
fiecare reuniune, precum şi un raport scris anual privind progresele 
realizate de Uniunea Europeană1. 

Consiliul European era considerat drept organ 
interguvernamental, organ comunitar şi formaţiune superioară a 
Consiliului Comunităţii sau organ sui-generis pentru o cooperare 
politică mai bună între statele membre. 

Tratatul de la Lisabona consacră Consiliul European drept 
instituţie a Uniunii Europene prin dispoziţiile art. 9, alin. (1). 

Raţiunea instituirii Consiliului European se explică prin faptul 
că soluţionarea celor mai importante probleme, de o gravitate severă şi 
extrem de sensibilă pentru statele membre, reclamă legitimitate care 
poate fi asigurată prin intermediul şefilor de stat sau de guvern pentru 
a planifica strategia generală de dezvoltare a Uniunii Europene şi 
pentru a construi capacitatea necesară privind problemele mai 
complicate cu care se confruntă statele membre. 

Competenţe. Tratatul de la Lisabona stabileşte expres 
competenţele Consiliul European. Consiliul European oferă impulsurile 
necesare dezvoltării Uniunii Europene şi îi defineşte orientările şi 
priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative2. 

Consiliul European stabileşte orientările şi principiile generale 
în domeniul politicii externe şi de securitate comună. Consiliul 
European decide în privinţa strategiilor Uniunii Europene în domeniile 
în care statele membre dispun de interese comune importante. De 
asemenea, Consiliul European are puteri conferite asupra chestiunilor 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, art. D 
2 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9B, alin. (1) 
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delicate ale Uniunii Europene, precum coordonarea politicilor, în speţă, 
economice ale statelor membre. 

Deşi dispoziţiile dreptului primar nu dezvăluie adevărata 
importanţă a Consiliului European, în realitate nici-o evoluţie de ordin 
intern şi extern a Uniunii Europene nu poate fi implementată fără a fi 
examinată în prealabil de Consiliul European, chiar dacă rezoluţiile 
instituţiei nu dispun de forţă juridică. Consiliul European joacă un rol 
central în proiectarea formei şi politicii Uniunii Europene. Deloc 
neglijabil este rolul fundamental pe care l-a avut şi îl are în procesul de 
integrare europeană. 

Consiliul European se află în centrul dezvoltării europene, 
confirmă schimbările importante în structura instituţională europeană, 
examinează starea generală a economiei europene, se ocupă şi de 
soluţionarea conflictelor, deţine un rol important în iniţierea şi 
dezvoltarea strategiilor politice, dispune de puteri în relaţiile externe şi 
aprobă aderările la Uniunea Europeană. Consiliul European reprezintă 
exemplul clasic de evoluţie instituţională, corelată realităţilor politice. 

Compunere. Consiliul European este compus din şefii de stat 
sau de guvern ai statelor membre, precum şi din preşedintele său şi 
preşedintele Comisiei Europene. Înaltul Reprezentant european pentru 
afaceri externe şi politica de securitate participă la lucrările instituției. 

Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru la 
convocarea preşedintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, 
fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de 
un ministru, iar preşedintele Comisiei Europene – de un comisar. 
Atunci când situaţia o impune, preşedintele convoacă o reuniune 
extraordinară a Consiliului European.  

Consiliul European se pronunţă prin consens, cu excepţia 
cazului în care tratatele dispun altfel. În anumite cazuri se aplică regula 
unanimităţii sau a majorităţii calificate în funcţie de prevederile 
tratatului. Preşedintele Consiliul European, preşedintele Comisiei 
Europene, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate nu au drept de vot. 

Consiliul European îşi alege preşedintele cu majoritate 
calificată, pentru o durată de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de împiedicare sau de 
culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatului 
preşedintelui în conformitate cu aceeaşi procedură.  
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Atribuţiile preşedintelui Consiliului European sunt:  
(a) prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului European;  
(b) asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului 

European în cooperare cu preşedintele Comisiei Europene şi pe baza 
lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;  

(c) acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consensului în 
cadrul Consiliului European;  

(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare 
reuniune a Consiliului European.  

Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în 
această calitate, reprezentarea externă a Uniunii Europene în probleme 
referitoare la politica externă şi de securitate comună, fără a aduce 
atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de securitate. Preşedintele Consiliului 
European nu poate exercita un mandat naţional1. 

În mod normal, Consiliul European organizează 4 reuniuni pe 
an, fiind prezidate de preşedintele permanent. 

 
4.1.2. Consiliul Uniunii Europene 

Istoric. Consiliul Uniunii Europene (vocea statelor membre), 
cunoscut şi sub denumirea de Consiliu de Miniştri sau Consiliu, este 
principalul organ decizional european care adoptă acte legislative şi 
coordonează politicile europene.  

La fel ca şi Parlamentul și Comisia (succesoarea Înaltei 
Autorităţi), Consiliul a fost înfiinţat prin dispoziţiile Tratatului de 
instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului cu titlul 
Consiliul Special de Miniştri ce dispunea mai mult de un rol consultativ 
de a adopta avize şi, în cazuri rare, decizii. Un alt rol neobişnuit a fost 
acela de tutelă a Înaltei Autorităţi. 

Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene 
prevede norme privind competenţa Consiliului în vederea coordonării 
acţiunilor dintre statele membre şi Comunitatea Europeană.  

Prin dispoziţiile Tratatului de fuziune se instituie un consiliu 
unic, având denumirea de Consiliul de Miniştri. Informal acesta era 
numit şi Consiliul Comunităţilor Europene. 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9B, alin. (2)-(6) 
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Consiliul reprezintă una dintre principalele instituţii europene 
de la începuturi în comparaţie cu altele care au fost statuate în timp. 

Competențe. Consiliul Uniunii Europene constituie veritabilul 
pilon legislativ de-a lungul existenţei sale. Actualmente competenţa 
legislativă a Consiliului Uniunii Europene este partajată cu Parlamentul 
European.  

Consiliului Uniunii Europene îi revin 6 atribuţii fundamentale 
în temeiul tratatelor: 

1) exercitarea puterii legislative; 
2) coordonarea politicilor economice şi sociale generale ale 

statelor membre; 
3) încheierea acordurilor internaţionale; 
4) aprobarea bugetului Uniunii Europene; 
5) elaborarea politicii externe şi de apărare a Uniunii 

Europene; 
6) coordonarea cooperării dintre instanţele judecătoreşti şi 

forţele de poliţie din statele membre. 
(1) Exercitarea puterii legislative. În virtutea puterii conferite, 

activitatea Consiliului Uniunii Europene rezidă în adoptarea legislaţiei 
europene pentru domeniile în care statele membre şi-au reunit 
suveranitatea sau, altfel spus, i-au delegat competenţa dată acestei 
instituţii. Procedura ordinară utilizată în acest sens este codecizia, ceea 
ce înseamnă că, de comun acord, Consiliul Uniunii Europene şi 
Parlamentul European adoptă legislaţia comună la propunerea 
Comisiei Europene. Conform Tratatului de la Lisabona, procedura 
codeciziei se aplică pentru 85 de domenii în comparaţie cu 44, stipulate 
anterior.  

(2) Coordonarea politicilor economice şi sociale generale ale 
statelor membre. Consiliul Uniunii Europene, prin năzuinţa statelor 
membre, este preocupat de sincronizarea politicii economice generale, 
fiind asigurată de miniştrii economiei şi ai finanţelor. Domeniul politicii 
sociale generale vizează creşterea locurilor de muncă în cadrul Uniunii 
Europene, îmbunătăţirea sistemelor naţionale de educaţie, a sistemelor 
naţionale de sănătate, a sistemelor naţionale de protecţie socială, şi a 
creşterii nivelului de bunăstare a statelor membre. 

(3) Încheierea acordurilor internaţionale. Consiliul Uniunii 
Europene dispune de dreptul de a încheia acorduri între Uniunea 
Europeană cu alte ţări şi organizaţii internaţionale în domenii variate, 
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precum comerţ, cooperare, dezvoltare sau limitativ la ştiinţă, 
tehnologie, industrie textilă, transport, mediu, pescuit.  

(4) Aprobarea bugetului Uniunii Europene. Consiliul Uniunii 
Europene împreună cu Parlamentul European decid de comun acord 
bugetul anual al Uniunii Europene. 

(5) Elaborarea politicii externe şi de apărare a Uniunii Europene. 
Cu toate că politica externă, apărarea şi securitatea constituie 
domeniul naţional de competenţă, statele membre recunosc avantajele 
cooperării mutuale şi elaborează în comun politica externă şi de 
securitate a Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene este forul 
principal în vederea derulării cooperării comune.  

Deşi Uniunea Europeană nu dispune de o armată comună, 
cooperarea interguvernamentală presupune două acţiuni. Acţiunea 
internă ţine de domeniul apărării. Acţiunea externă implică atribuţii de 
gestionare a crizelor, cum sunt dezastrele naturale, operaţiuni 
umanitare, operaţiuni de salvare, operaţiuni de menţinere a păcii. 
Statele membre ale Uniunii Europene îşi mobilizează forţele armate şi 
poliţieneşti în vederea coordonării acţiunilor acestora cu acţiunile 
diplomatice şi economice comune. 

(6) Coordonarea cooperării dintre instanţele judecătoreşti şi 
forţele de poliţie din statele membre. În scopul realizării dezideratelor 
privitoare la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, miniştrii de 
justiţie în cadrul Consiliului Uniunii Europene depun eforturi pentru a 
asigura garantarea recunoaşterii hotărârilor emise de instanţele 
naţionale ale unui stat membru în toate celelalte state membre (de 
exemplu, cazuri de divorţ, încredinţarea minorilor, etc.).  

Miniştrii de justiţie şi afaceri interne ai statelor membre 
asigură supravegherea frontierelor externe ale Uniunii Europene, luptă 
împotriva criminalităţii transfrontaliere şi a terorismului prin acţiuni 
coordonate ale poliţiei de frontieră, ale serviciului vamal şi ale 
serviciului de imigrare.  

Compunere. Consiliul Uniunii Europene nu este alcătuit din 
membri permanenţi. Consiliul Uniunii Europene este compus din câte 
un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, 
împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl 
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reprezintă şi să exercite dreptul de vot1. Astfel, la fiecare reuniune a 
Consiliului, statele membre deleghează miniştrii responsabili pentru 
domeniul aflat pe agenda întrunirii. Dacă reuniunea se axează pe 
probleme din domeniul afacerilor externe, participă miniştrii afacerilor 
externe. Întâlnirea, în acest caz, poartă denumirea de Consiliu al 
afacerilor externe.  

Activitatea Consiliului Uniunii Europene este asigurată de 
formaţiuni: 

1) Afaceri Generale; 
2) Afaceri Externe; 
3) Afaceri Economice şi Financiare; 
4) Justiţie şi Afaceri Interne (JAI); 
5) Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi 

Consumatori; 
6) Competitivitate (piaţă internă, industrie, cercetare şi 

spaţiu); 
7) Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie; 
8) Agricultură şi Pescuit; 
9) Mediu; 
10) Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport. 
Organele auxiliare ale Consiliului Uniunii Europene sunt 

secretariatul general şi COREPER. 
Secretariatul general are sarcina de a pregăti şi de a asigura 

funcţionarea optimă a Consiliului Uniunii Europene. 
COREPER, comitetul reprezentanţilor permanenţi ai guvernelor 

statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului Uniunii 
Europene şi exercitarea mandatelor încredinţate. Comitetul 
reprezentanţilor este format din: COREPER I – adjuncţi ai 
reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre la Bruxelles, 
COREPER II – ambasadori ai statelor membre la Bruxelles. 

Reuniunile formaţiunilor sunt prezidate de miniştrii de resort 
din ţara care deţine preşedinţia Uniunii Europene la momentul 
respectiv, excepţie constituind şedinţele Consiliului Uniunii Europene 
pentru afaceri externe care sunt prezidate permanent de Înaltul 
Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună. În cazul 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9C, alin. (2) 
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în care, spre exemplu,  Consiliul Uniunii Europene pentru mediu se 
întruneşte pe durata preşedinţiei Lituaniei a Uniunii Europene, 
lucrările reuniunii sunt conduse de ministrul lituanian de mediu.  

Preşedinţia formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene se 
înfăptuieşte după  un sistem egal de rotaţie conform tratatului1. Între 
2006-2020, preşedinţia este stabilită după cum urmează: 

Austria (ianuarie-iunie 2006),  
Finlanda (iulie-decembrie 2006), 
Germania (ianuarie-iunie 2007),  
Portugalia (iulie-decembrie 2007), 
Slovenia (ianuarie-iunie 2008),  
Franţa (iulie-decembrie 2008), 
Cehia (ianuarie-iunie 2009),  
Suedia (iulie-decembrie 2009), 
Spania (ianuarie-iunie 2010),  
Belgia (iulie-decembrie 2010), 
Ungaria (ianuarie-iunie 2011), 
Polonia (iulie-decembrie 2011), 
Danemarca (ianuarie-iunie 2012), 
Cipru (iulie-decembrie 2012), 
Irlanda (ianuarie-iunie 2013), 
Lituania (iulie-decembrie 2013), 
Grecia (ianuarie-iunie 2014), 
Italia (iulie-decembrie 2014), 
Letonia (ianuarie-iunie 2015), 
Luxemburg (iulie-decembrie 2015), 
Olanda (ianuarie-iunie 2016), 
Slovacia (iulie-decembrie 2016), 
Malta (ianuarie-iunie 2017), 
Marea Britanie (iulie-decembrie 2017), 
Estonia (ianuarie-iunie 2018), 
Bulgaria (iulie-decembrie 2018), 
Austria (ianuarie-iunie 2019), 
România (iulie-decembrie 2019), 
Finlanda (ianuarie-iunie 2020). 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9C, alin. (9) 
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În ceea ce priveşte sistemul de vot, Consiliul Uniunii Europene 
aplică regula majorităţii calificate, dacă tratatele nu prevăd altfel. 
Statele membre cu o populaţie mai mare dispun de mai multe voturi. 
Cu toate acestea distribuţia voturilor nu este strict proporţională, ci 
ponderată în favoarea statelor membre cu o populaţie mai mică. 

În cadrul Consiliului Uniunii Europene numărul total de 352 de 
voturi se formează după cum urmează: 

- Germania, Franţa, Italia şi Marea Britanie – câte 29 de 
voturi; 

- Spania şi Polonia – câte 27 de voturi; 
- România – 14 voturi; 
- Olanda – 13 voturi; 
- Belgia, Grecia, Portugalia, Cehia şi Ungaria – câte 12 voturi; 
- Austria, Bulgaria şi Suedia – câte 10 voturi; 
- Croația, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia – 

câte 7 voturi; 
- Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg şi Slovenia – câte 4 

voturi; 
- Malta – 3 voturi. 
Majoritatea calificată din cadrul Consiliului Uniunii Europene 

se întruneşte în condiţiile: 
- majorităţii celor 28 de state membre, 
- a cel puţin 260 din cele 352 de voturi. 
Orice stat membru poate solicita să se verifice dacă majoritatea 

calificată întrunită reprezintă cel puţin 62% din numărul populaţiei 
Uniunii Europene. În caz contrar, decizia nu poate fi adoptată.  

În domeniile, considerate sensibile, precum politica externă, 
securitatea comună, impozitarea, deciziile trebuie să întrunească 
unanimitatea. Statele dispun de dreptul de veto în sferele menţionate.  

Începând cu 01 noiembrie 2014, se introduce sistemul cu dublă 
majoritate. Majoritatea calificată se defineşte ca: 

- fiind egală cu cel puţin 55% din membrii Consiliului, 
cuprinzând cel puţin 15 dintre aceştia; 

- reprezentând state membre care întrunesc cel puţ in 65% 
din populaţia Uniunii Europene1. 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9C, alin. (4) 
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Consiliul Uniunii Europene se întruneşte la convocarea 
preşedintelui, la cererea unuia dintre membrii săi sau la cererea 
Comisiei Europene. În fiecare an au loc, de obicei, aproximativ 8 
întruniri care sunt ţinute la Bruxelles (majoritatea lor) şi la Luxemburg. 

În loc de concluzie. Având în vedere existenţa mai multor 
consilii (European, al Uniunii Europene, al Europei), se impune o 
precizare de fond. 

Consiliul European 
Acest consiliu este alcătuit din şefii de stat sau de guvern ai tuturor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi din preşedintele Comisiei 
Europene. În funcţie de sistemul politic al fiecărei ţări, participantul la 
Consiliul European este preşedintele şi / sau primul ministru. În 
principiu, Consiliul European se reuneşte de patru ori pe an pentru a 
defini, de comun acord, politica Uniunii Europene şi pentru a analiza 
progresele Uniunii Europene. Este organismul decizional la cel mai 
înalt nivel al Uniunii Europene, de aceea reuniunile sunt numite în mod 
frecvent „reuniuni la nivel înalt”. 

Consiliul Uniunii Europene 
Cunoscută anterior sub denumirea „Consiliul de Miniştri”, această 
instituţie este alcătuită din miniştrii guvernelor tuturor statelor 
membre. Consiliul se reuneşte regulat pentru a lua decizii detaliate şi a 
adopta legi europene. 

Consiliul Europei 
Acesta nu este o instituţie a Uniunii Europene. Este o organizaţie 
interguvernamentală, iar câteva dintre obiectivele acesteia sunt: 
protejarea drepturilor omului, promovarea diversităţii culturale a 
Europei şi combaterea problemelor sociale precum intoleranţa şi 
prejudecăţile rasiale. Consiliul Europei a fost înfiinţat în 1949 şi una 
dintre realizările sale timpurii a fost elaborarea Convenţiei Europene 
pentru Drepturile Omului. Pentru a permite cetăţenilor să îşi exercite 
drepturile în baza convenţiei respective, Consiliul Europei a înfiinţat 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În prezent, Consiliul Europei 
are 47 de ţări membre, inclusiv toate statele membre ale Uniunii 
Europene, şi are sediul în Palais de l’Europe („Palatul Europei”) la 
Strasbourg (Franţa)1. 
                                                                    
1 Cum funcţionează Uniunea Europeană. Ghidul instituţiilor UE pentru fiecare, 
Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare, 2007, p. 9 
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4.1.3. Comisia Europeană 
Istoric. Comisia Europeană (promotoare a interesului comun) 

este una dintre instituţiile principale ale Uniunii Europene. Instituţia 
susţine şi reprezintă interesele Uniunii Europene în ansamblul lor.  

Instituţia este total independentă de guvernele naţionale ale 
statelor membre, fiind organul executiv al Uniunii Europene. Comisia 
Europeană este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului 
European şi ale Consiliului Uniunii Europene. Comisia Europeană este 
preocupată de administrarea cotidiană a afacerilor Uniunii Europene: 
aplicarea politicilor, derularea de programe şi alocarea de fonduri. 

Comisia Europeană, cea mai originală instituţie a Uniunii 
Europene, ia fiinţă prin dispoziţiile Tratatului de la Paris (Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului) sub 
denumirea de Înalta Autoritate cu un rol consultativ.  

Tratatele de la Roma (Tratatul Comunităţii Economice Europene 
şi Tratatul Comunităţii Europene a Energiei Atomice) asigurau fiecărei 
comunităţi propria identitate, punând în valoare interesele 
comunitare, adică existau trei comisii pentru fiecare comunitate. 

Tratatul de la Bruxelles (Tratatul de fuziune) optimizează 
structurile europene, instituind o singură Comisie responsabilă pentru 
toate comunităţile.  

Conform Tratatului de la Maastricht (Tratatului privind 
Uniunea Europeană), aceasta este cunoscută sub denumirea de Comisia 
Europeană.  

Competenţe. Atribuţiile Comisiei Europene au evoluat, s-au 
dezvoltat şi s-au schimbat mai mult sau mai puţin de-a lungul 
existenţei acestei instituţii europene. 

Tratatul de la Lisabona stipulează cadrul de acţiune al acestei 
instituţii. Comisia Europeană promovează interesul general al Uniunii 
Europene şi ia măsurile corespunzătoare în acest scop. Comisia 
Europeană asigură aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate 
de instituţii în temeiul acestora. Comisia Europeană supraveghează 
aplicarea dreptului Uniunii Europene sub controlul Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. Comisia Europeană execută bugetul şi gestionează 
programele. Comisia Europeană exercită funcţii de coordonare, de 
executare şi de administrare, în conformitate cu condiţiile prevăzute în 
tratate. Cu excepţia politicii externe şi de securitate comune şi a altor 
cazuri prevăzute de tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a 
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Uniunii Europene. Comisia Europeană adoptă iniţiativele de 
programare anuală şi multianuală a Uniunii Europene în vederea 
încheierii unor acorduri interinstituţionale1. 

Comisia Europeană exercită patru atribuţii principale: 
1) propunerea de proiecte legislative; 
2) gestionarea bugetului Uniunii Europene şi alocarea de 

fonduri; 
3) asigurarea aplicării dreptului Uniunii Europene; 
4) reprezentarea Uniunii Europene la nivel internaţional. 
(1) Propunerea de proiecte legislative. Comisia Europeană este 

învestită cu dreptul de iniţiativă legislativă. Comisia Europeană 
propune proiecte Parlamentului European şi Consiliului Uniunii 
Europene spre adoptare. Comisia Europeană acţionează astfel în 
situaţia în care o măsură eficientă la nivelul statelor membre nu poate 
fi luată sau nu este luată la nivel naţional, regional sau local.  

Dreptul la inițiativa legislativă al Comisiei Europene se 
realizează în baza principiului subsidiarităţii, consacrat în temeiul 
tratatului, în vederea protejării intereselor Uniunii Europene şi a 
cetăţenilor săi. 

Atunci când elaborează un proiect legislativ, Comisia 
Europeană ia în calcul interesele unor categorii cât mai largi. Pentru 
aceasta Comisia Europeană întreprinde un şir de măsuri care să 
asigure corectitudinea detaliilor tehnice. Comisia Europeană publică 
cărţi verzi şi albe, consultă rapoartele experţilor comisiilor specializate, 
consultă experţi din diferite comitete şi grupuri consultative, 
organizează audieri, solicită opinia societăţii civile, organizează 
consultări publice directe cu cetăţenii Uniunii Europene. 

Departamentele din subordinea Comisiei Europene sunt 
responsabile de elaborarea proiectelor legislative. După elaborare, 
acestea sunt propuse spre examinare Comisiei Europene. Orice proiect 
este adoptat de Comisia Europeană, dacă întruneşte cel puţin 14 
comisari din 28, care sunt de acord, fiind înaintat Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene care îl dezbat şi, eventual, îi 
aduc modificări, după care se decide adoptarea sau neadoptarea 
acestuia. 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9D, alin. (1) 
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Aşa cum Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene 
adoptă actele normative europene în exclusivitate în baza propunerilor 
din partea Comisiei Europene (dacă tratatul nu prevede altfel), aceasta 
constituie veritabila forţă motrice a integrării europene. 

(2) Gestionarea bugetului Uniunii Europene şi alocarea de 
fonduri. În exercitarea unui management financiar optim, tratatele 
consfinţesc competenţa de stabilire a priorităţilor în materia cadrului 
financiar european pe termen lung pentru Comisia Europeană, alături 
de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Comisia 
Europeană are sarcina de a elabora bugetul anual al Uniunii Europene 
care se supune procedurii de adoptare de către Parlamentul European 
şi Consiliul Uniunii Europene. De asemenea, Comisia Europeană are 
obligaţia de a supraveghea cheltuielile relative la fondurile Uniunii 
Europene de către agenţiile europene, autorităţile regionale sau 
naţionale, la fel ca şi de către partenerii externi ai Uniunii Europene.  

Modalitatea de gestionare şi executare a bugetului Uniunii 
Europene de către Comisia Europeană intră sub incidenţa controlului 
exhaustiv din partea Curţii Europene de Conturi.  

Competenţa de gestionare a fondurilor  Uniunii Europene de 
către Comisia Europeană vizează politici  (dezvoltare durabilă, 
agricultură, energie, etc.) şi programe europene (i.e. Erasmus, Jean 
Monnet, etc.). 

(3) Asigurarea aplicării dreptului Uniunii Europene. Comisia 
Europeană a fost învestită încă de la începuturi cu atribuţia de gardian 
al tratatelor europene, ceea ce înseamnă că instituţia se asigură că 
statele membre aplică în mod corect legislaţia europeană fără derogări.  

În cazul în care Comisia Europeană constată că un stat membru 
nu îşi respectă angajamentele prevăzute în temeiul tratatelor, aceasta 
solicită autorităţilor naţionale remedierea situaţiei în cauză. În cazul 
soluţionării necorespunzătoare a chestiunii în cauză, Comisia 
Europeană poate înainta cazul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene poate stabili sancţiuni cu 
executare imediată. Deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au 
caracter obligatoriu pentru toate statele membre şi instituţiile 
europene.  

(4) Reprezentarea Uniunii Europene la nivel internaţional. În 
virtutea poziţiei sale în structura instituţională, Comisia Europeană 
este considerată purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene la nivel 
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internaţional. Comisia Europeană constituie vocea Uniunii Europene în 
organizaţiile internaţionale. Comisia Europeană negociază acorduri în 
numele Uniunii Europene. 

Compunere. Comisia Europeană desemnează atât instituţia 
europeană cât şi colegiul comisarilor europeni. Comisia Europeană este 
alcătuită în prezent din 28 de comisari, câte un resortisant din fiecare 
stat membru al Uniunii Europene. Durata mandatului Comisiei 
Europene este de 5 ani.  

În ceea ce privește competenţa şi independenţa membrilor 
Comisiei Europene, membrii acesteia sunt aleşi dintre personalităţile 
care prezintă toate garanţiile de independenţă în baza competenţei lor 
generale şi a angajamentului acestora faţă de ideea europeană.  

Comisia Europeană îşi exercită responsabilităţile în deplină 
independenţă. Fără a aduce atingere art. 9 E, alin. (2), membrii 
Comisiei Europene nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea nici 
unui guvern, instituţie, organ, oficiu sau agenţie. Aceştia se abţin de la 
orice act incompatibil cu funcţiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor1. 
Fiecărui membru al Comisiei Europene îi este atribuit unul sau mai 
multe domenii de competenţă (acţiune). 

Consiliul European dispune de dreptul de a desemna cu 
majoritate calificată preşedintele Comisiei Europene. Preşedintele 
desemnat numeşte comisarii la propunerea statelor membre cu 
acordul Consiliului European. Preşedintele defineşte orientările în 
cadrul cărora Comisia Europeană îşi exercită misiunea şi decide 
organizarea internă a instituţiei pentru a asigura coerenţa, eficacitatea 
şi colegialitatea acţiunilor acesteia2. 

Asemănător procedurii naţionale de învestire, Comisia 
Europeană se supune votului Parlamentului European la fel prin 
procedura majorităţii calificate. Pe durata exercitării mandatului 
Comisiei Europene, comisarii răspund în faţa Parlamentului European. 
Parlamentul European este singura instituţie europeană abilitată cu 
dreptul de a demite Comisia Europeană. 

Conducerea Comisiei Europene este formată din: 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9D, alin. (3) 
2 Ibidem, art. 9D, alin. (6) 
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a) preşedinte, care are teoretic rol administrativ şi protocolar, 
reprezintă instituţia în faţa altor instituţii europene şi în relaţiile cu 
terţii; 

b) vicepreşedinţi, care au rolul de a suplini preşedintele când 
circumstanţele o cer. 

Comisia Europeană dispune de reprezentanţe în statele 
membre şi de delegaţii în întreaga lume. 

Funcţionarea Comisiei Europene este asigurată de asistenţa a 
33 de directorate generale şi a 11 servicii.  

Directoratele generale sunt clasificate în funcţie de domeniul 
de activitate: afaceri economice şi financiare (ECOFIN), afaceri interne 
(HOME), afaceri maritime şi pescuit (MARE), agricultură şi dezvoltare 
rurală (AGRI), ajutor umanitar (ECHO), buget (BUDG), centrul comun 
de cercetare (JRC), cercetare şi inovare (RTD), combaterea 
schimbărilor climatice (CLIMA), comerţ (TRADE), comunicare (COMM), 
concurenţă (COMP), dezvoltare şi cooperare Europe Aid (DEVCO), 
educaţie şi cultură (EAC), energie (ENER), eurostat (ESTAT), extindere 
(ELARG), instrumente de politică externă (EEAS), impozitare şi uniune 
vamală (TAXUD), informatică (DIGIT), interpretare (SCIC), 
întreprinderi şi industrie (ENTR), justiţie (JUST), mediu (ENV), 
mobilitate şi transporturi (MOVE), ocuparea forţei de muncă, afaceri 
sociale şi incluziune (EMPL), piaţa internă şi servicii (MARKT), politica 
regională (REGIO), resurse umane şi securitate (HR), sănătate şi 
consumatori (SANCO), secretariatul general (SG), societatea 
informaţională şi mass-media (INFSO), traduceri (DGT). 

Serviciile sunt clasificate în funcţie de sarcina pe care o 
îndeplineşte în funcţionarea adecvată a Comisiei Europene: arhive 
istorice, biblioteca centrală, biroul consilierilor de politică europeană 
(BEPA), infrastructură şi logistică – Bruxelles (OIB), infrastructură şi 
logistică – Luxemburg (OIL), oficiul de administraţie şi plată a 
drepturilor individuale (PMO), oficiul european de luptă antifraudă 
(OLAF), oficiul pentru publicaţii (OP), responsabilul cu protecţia 
datelor din cadrul Comisiei Europene, serviciul de audit intern (IAS), 
serviciul juridic (SJ). 

Există agenţii executive cărora Comisia Europeană le-a delegat 
anumite atribuţii pe o perioadă determinată în vederea gestionării 
programelor europene: agenţia executivă a Consiliului European 
pentru Cercetare (agenţia executivă a CEC), agenţia executivă pentru 
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cercetare (REA), agenţia executivă pentru competitivitate şi inovare 
(EACI), agenţia executivă pentru educaţie, audiovizual şi cultură 
(EACEA), agenţia executivă pentru reţeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T EA), agenţia executivă pentru sănătate şi 
consumatori (EAHC). 

Tratatul de la Lisabona aduce o inovaţie structurii 
instituţionale a Comisiei Europene. Aceasta prevede ca în viitor 
Comisia Europeană să fie compusă dintr-un număr de membri, 
incluzând preşedintele şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, corespunzător cu două treimi din 
numărul statelor membre. Consiliul European dispune de competența 
de a decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate1. 
Dispoziţiile referitoare la componenţa Comisiei Europene răspund 
imperativelor de flexibilizare a activităţii acestei instituţii şi de 
înlăturare a influenţei nepotrivite a statelor membre, întrucât instituţia 
Comisiei Europene este chemată să apere în ansamblu interesele 
Uniunii Europene. 

Toţi liderii europeni au votat în unanimitate, la summitul de la 
Bruxelles din 2013, menţinerea în continuare a actualului sistem – un 
comisar pentru un stat membru până în 2019. 

Comisia Europeană se reuneşte la Bruxelles o dată pe 
săptămână, de obicei, în ziua de miercuri pentru a examina chestiunile 
de pe agenda instituţiei. 

 
4.1.4. Parlamentul European 

Istoric. Parlamentul European (vocea cetăţenilor europeni) 
reprezintă instituţia Uniunii Europene care îşi are originea în Tratatul 
de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, fiind 
denumită iniţial Adunarea Comună sau Adunare, relativ lipsită de 
putere. Rolul Adunării era să apere interesele statelor membre în 
calitate de organ de control al factorului executiv, adică al Înaltei 
Autorităţi. 

Instituţiile similare, specifice fiecărei comunităţi europene în 
temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului, Tratatului Comunităţii Economice Europene şi a Tratatului 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9D, alin. (5) 
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Comunităţii Europene a Energiei Atomice, vor fi reunite sub noua 
denumire de Adunarea parlamentară europeană (operațională din 
1960).  

Denumirea de Parlament European a fost instituită prin 
rezoluţia Adunării parlamentare europene din 30 martie 1962, 
denumire oficială pe care o poartă şi astăzi instituţia europeană. 
Oficializarea denumirii de Parlament European s-a produs prin 
dispoziţiile art. 3 din Actul Unic European. 

Iniţial, forul parlamentar european era format din 78 de 
reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, delegaţi de statele membre 
pentru a participa la şedinţele de lucru, potrivit procedurilor interne. 
Odată cu adoptarea Tratatelor de la Roma numărul reprezentanţilor 
era de 142 de membri pentru cele trei comunităţi. 

Cu toate acestea, autorii textului Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului au stipulat posibilitatea 
alegerii membrilor instituţiei parlamentare prin sufragiu direct de 
către cetăţeni. Textele Tratatului Comunităţii Economice Europene şi al 
Tratatului Comunităţii Europene a Energiei Atomice au preluat 
principiul alegerii directe. Conţinutul textelor tratatelor constitutive 
conţine prevederi privind elaborarea proiectelor de către Adunare în 
scopul alegerii membrilor instituţiei prin vot universal şi direct în 
conformitate cu o procedură uniformă, valabilă pentru toate statele 
membre. 

Începând cu anul 1979, membrii Parlamentului European – for 
unicameral – sunt aleşi prin vot universal şi direct de către cetăţeni 
pentru un mandat de 5 ani. Mandatul deputaţilor europeni este 
reprezentativ. Cumulul mandatului european cu un mandat naţional 
este interzis pe plan naţional. 

Dispoziţiile Tratatului de la Amsterdam stipulează că numărul 
deputaţilor europeneni nu poate fi mai mare de 700 de membri din 
perspectiva extinderii Uniunii Europene. 

Declaraţia de extindere a Uniunii Europene, inclusă în Actul 
final al conferinţei de adoptare a Tratatului de la Nisa, prevede un 
număr maxim de 732 de deputaţi într-o Uniune Europeană mai mare. 

Tratatul de la Lisabona stabilește că Parlamentul European se 
compune din reprezentanţii cetăţenilor Uniunii Europene. Numărul 
parlamentarilor nu poate depăşi 750, plus preşedintele. Reprezentarea 
cetăţenilor este asigurată în mod proporţional descrescător cu un prag 
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minim de 6 locuri pentru fiecare stat membru. Nici unui stat membru 
nu i se atribuie mai mult de 96 de locuri1. Această distribuţie va fi 
valabilă pentru alegerile din 2014, întrucât alegerile din 2009 au avut 
loc înainte de a intra în vigoare Tratatul de la Lisabona. Prin derogare, 
numărul total de deputaţi poate fi modificat. Componenţa se stabileşte 
la iniţiativa şi aprobarea Parlamentului European cu adoptarea în 
unanimitate de către Consiliul European în temeiul tratatului. 

Prin modificările Tratatului de la Lisabona, Parlamentul 
European este marele câştigător dintre toate instituţiile europene, 
fiindcă i-a fost atribuită putere mai multă la nivel legislativ şi bugetar 
alături de Consiliul Uniunii Europene. Parlamentul European dispune 
de dreptul de a alege preşedintele Comisiei Europene. Parlamentul 
European are un rol important şi în alegerea Comisiei Europene în 
comparaţie cu situația înainte de Lisabona. 

Tratatul de la Lisabona conferă mai multă putere 
Parlamentului European şi mai multă responsabilitate pentru a fi mai 
bine echipat pentru provocările actuale, mai puternic în conturarea 
Europei, cu mai multă putere de decizie asupra resurselor financiare 
ale Uniunii Europene, cu mai multă influenţă asupra liderilor Uniunii 
Europene, cu mai multă democraţie participativă. 

Competenţe. Atribuţiile Parlamentului European au evoluat în 
acelaşi timp cu dezvoltarea graduală a instituţiei. De la puterea limitată 
iniţială a instituţiei parlamentare s-a ajuns până la competenţe sporite, 
asemănătoare unui veritabil parlament naţional. Cu toate acestea, 
Parlamentul European dispune de competenţe specifice, ceea ce îl face 
să fie unic în comparaţie cu alte instituţii deliberative naționale. 

Dispoziţiile Tratatului de la Lisabona stipulează că Parlamentul 
European exercită, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, funcţiile 
legislativă şi bugetară. Parlamentul European exercită funcţii de 
control politic şi consultative în conformitate cu condiţiile prevăzute în 
tratate. Parlamentul European alege preşedintele Comisiei Europene2. 
Din prevederile tratatului se desprind trei atribuţii specifice: 

1) atribuţii legislative; 
2) atribuţii bugetare; 

                                                                    
1 Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului 
de instituire a Comunităţii Europene, art. 9A, alin. (2) 
2 Ibidem, art. 9A, alin. (1) 
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3) atribuţii de control democratic. 
(1) Atribuţiile legislative. Împreună cu Consiliul Uniunii 

Europene, Parlamentul European dezbate şi adoptă legislaţia 
europeană. Procedura obişnuită de adoptare a actelor europene este 
procedura legislativă ordinară (fosta codecizie). Procedura acordă 
putere egală de decizie ambelor instituţii europene. Tratatul de la 
Lisabona extinde numărul domeniilor politice care intră sub incidenţa 
noii proceduri legislative ordinare. Parlamentul European obţine mai 
multă putere asupra conţinutului actelor legislative privind imigraţia, 
politica energetică, agricultura, fondurile europene. Parlamentul 
European este învestit cu puterea de a decide aderarea de noi state la 
Uniunea Europeană. 

(2) Atribuţiile bugetare. Parlamentul European adoptă 
împreună cu Consiliul Uniunii Europene bugetul anual al Uniunii 
Europene. De asemenea, Parlamentul European ia o decizie în fiecare 
an cu privire la modul de gestionare a finanţelor europene de către 
Comisia Europeană pentru exerciţiul bugetar anterior. 

(3) Atribuţiile de control democratic. În cadrul noului echilibru 
instituţional, emanat prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentul 
European exercită în mai multe moduri o influenţă mai mare asupra 
altor instituţii. La învestire, Comisia Europeană are nevoie de votul 
Parlamentului European care este în drept să respingă sau să aprobe 
componenţa colegiului comisarilor și poate solicita demisia Comisiei 
Europene prin procedura de moţiune de cenzură. Parlamentul 
European examinează rapoartele Comisiei Europene și interpelează 
comisarii europeni. În acest sens, comisiile de profil din Parlamentul 
European joacă un rol esenţial în exercitarea corespunzătoare a 
atribuţiilor instituţiei. Parlamentul European dispune de dreptul de a 
examina petiţiile parvenite din partea cetăţenilor europeni, poate 
institui comisii de anchetă în cazurile stabilite prin tratate și are 
obligația să-şi dea avizul pentru subiectele incluse pe agenda 
întrunirilor liderilor naţionali în cadrul Consiliului European. 

Compunere. Parlamentul European – organ unicameral – 
dispune de un număr relativ proporţional de deputaţi din fiecare stat 
membru în raport cu populaţia ţării respective.  

Actualul Parlament European este alcătuit din 766 de deputaţi 
din cele 28 de state membre: Austria – 19, Belgia – 22, Bulgaria – 18, 
Cehia – 22, Cipru – 6, Croația – 12, Danemarca – 13, Estonia – 6, 
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Finlanda – 13, Franţa – 74, Germania – 99, Grecia – 22, Irlanda – 12, 
Italia – 73, Letonia – 9, Lituania – 12, Luxemburg – 6, Malta – 6, Marea 
Britanie – 73, Olanda – 26, Polonia – 51, Portugalia – 22, România – 33, 
Slovacia – 13, Slovenia – 8, Spania – 54, Suedia – 20, Ungaria – 22. 

Membrii Parlamentului European se constituie în grupuri 
politice. Deputaţii europeni se grupează nu în funcţie de naţionalitatea 
statelor membre, ci de afinităţile politice cărora le subscriu.  

În prezent, în Parlamentul European sunt 7 grupuri politice, 
plus deputaţii neafiliaţi: 

1) Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) 
(PPE); 

2) Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor și Democraţilor 
din Parlamentul European (S&D);  

3) Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 
(ALDE);  

4) Grupul Verzilor / Alianţa Liberă Europeană (Verzi / ALE);  
5) Grupul Conservatorilor și Reformiştilor Europeni (CRE);  
6) Grupul Confederal al Stângii Unite Europene / Stânga Verde 

Nordică (GUE / NGL); 
7) Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei (EFD);  
8) Deputaţi neafiliaţi (NI). 
Parlamentul European îşi alege preşedintele dintre membrii săi 

pentru un mandat de doi ani şi jumătate care poate fi reînnoit.  
Preşedintele Parlamentului European reprezintă instituţia în 

relaţiile cu alte instituţii europene, precum şi în relaţiile cu exteriorul. 
Preşedintele prezidează: 

- şedinţele plenare ale Parlamentului European; 
- biroul Parlamentului European; 
- conferinţa preşedinţilor grupurilor politice. 

Organele politice ale Parlamentului European sunt: 
- conferinţa preşedinţilor; 
- biroul; 
- colegiul chestorilor; 
- conferinţa preşedinţilor de comisie; 
- conferinţa preşedinţilor de delegaţie. 

Conferinţa preşedinţilor este formată din preşedintele 
Parlamentului European şi preşedinţii grupurilor politice din 
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Parlamentul European. De asemenea, mai face parte şi un deputat 
neafiliat, dar fără drept de vot. 

Biroul reprezintă organul de reglementare al Parlamentului 
European. Biroul este alcătuit din preşedintele Parlamentului 
European, 14 vicepreşedinţi și 5 chestori cu statut de observatori, aleşi 
de către deputaţii europeni pentru un mandat de doi ani şi jumătate 
care poate fi reînnoit. Biroul este responsabil de buna funcţionare 
internă a Parlamentului European. 

Colegiul chestorilor este responsabil de chestiunile 
administrative şi financiare care îi privesc direct pe deputaţii europeni. 
Colegiul celor 5 chestori are un rol consultativ în cadrul biroului 
Parlamentului European.  

Conferinţa preşedinţilor de comisie constituie organul politic al 
Parlamentului European, responsabil de asigurarea unei cooperări mai 
bune între diferitele comisii parlamentare. 

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie reprezintă organul politic 
al Parlamentului European, responsabil de examinarea periodică a 
chestiunilor ce ţin de buna funcţionare a delegaţiilor 
interparlamentare şi buna funcţionare a delegaţiilor comisiilor 
parlamentare mixte. 

În prezent, sunt 41 de delegații în cadrul Parlamentului 
European. Componenţa fiecărei delegații variază între 12 şi 70 de 
membri. În conformitate cu scopul pe care îl urmăresc, distingem 
următoarele categorii de delegații:  

- comisii parlamentare mixte;  
- comisii parlamentare de cooperare;  
- delegaţii interparlamentare; 
- delegaţii la adunările parlamentare multilaterale.  

Delegaţiile sunt formate în funcţie de specificul regiunilor 
lumii: Europa, Balcanii Occidentali şi Turcia, Rusia, statele din cadrul 
Parteneriatului estic, Asia Centrală şi Mongolia, Maghreb, Mashrek, 
Israel şi Palestina, Peninsula Arabă, Irak şi Iran, continentul american, 
Asia şi Pacific, Africa. 

În ceea ce priveşte adunările parlamentare multilaterale, 
acestea respectă principiul parităţii:  

- Adunarea Parlamentară Paritară Africa, Caraibe, Pacific - 
Uniunea Europeană (ACP-UE);  
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- Adunarea Parlamentară a Uniunii Europene pentru 
Mediterană (AP-UpM);  

- Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (EUROLAT);  
- Adunarea Parlamentară EURONEST. 
În scopul pregătirii şedinţelor plenare, membrii Parlamentului 

European se constituie în comisii: 
- permanente; 
- speciale; 
- de anchetă; 
- de conciliere. 

Comisiile permanente, în număr de 20, sunt responsabile de 
anumite domenii specializate (în componenţa cărora intră de la 24 
până la 76 de membri, cu un preşedinte, birou şi secretariat):  

- comisia pentru afaceri externe (cu subcomisia 
pentru drepturile omului şi subcomisia pentru 
securitate şi apărare);  

- comisia pentru dezvoltare;  
- comisia pentru comerţ internaţional;  
- comisia pentru buget;  
- comisia pentru control bugetar;  
- comisia pentru afaceri economice şi monetare;  
- comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri 

sociale;  
- comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 

alimentară;  
- comisia pentru industrie, cercetare şi energie;  
- comisia pentru piaţa internă şi protecţia 

consumatorilor;  
- comisia pentru transporturi şi turism;  
- comisia pentru dezvoltare regională;  
- comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală;  
- comisia pentru pescuit;  
- comisia pentru cultură şi educaţie;  
- comisia pentru afaceri juridice;  
- comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 

interne;  
- comisia pentru afaceri constituţionale;  
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- comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de 
gen;  

- comisia pentru petiţii. 
Actualmente, activează o singură comisie specială pentru crimă 

organizată, corupţie şi spălare de bani. Şi-au încetat activitatea comisia 
specială pentru criza financiară, economică şi socială (la 31 iulie 2011) 
şi comisia privind provocările politice (la 30 iunie 2011). 

Parlamentul European este asistat de secretariatul general în 
privinţa coordonării activităţilor instituţionale şi a organizării 
şedinţelor plenare ori a celorlalte reuniuni. Secretariatul general este 
condus de către un secretar general. Secretariatul general este format 
din următoarele subdiviziuni: 

- cabinetul secretarului general; 
- serviciul juridic; 
- 10 direcţii. 

Direcţiile secretariatului general sunt: 
- direcţia generală preşedinţie; 
- direcţia generală de politici interne; 
- direcţia generală de politici externe; 
- direcţia generală de comunicare; 
- direcţia generală de personal; 
- direcţia generală de infrastructură şi logistică; 
- direcţia generală de traduceri; 
- direcţia generală de interpretare şi conferinţe; 
- direcţia generală de finanţe; 
- direcţia generală de inovare şi asistenţă tehnică. 

Subdiviziunile secretariatului general sunt responsabile pentru 
anumite sarcini distincte privind funcţionarea Parlamentului European 
în exercitarea atribuţiilor instituţionale. 

Parlamentul European îşi desfăşoară activitatea la Bruxelles 
(Belgia), Luxemburg (Luxemburg) şi Strasbourg (Franţa). Birourile 
administrative ale Parlamentului European se află la Luxemburg. 

Sesiunile plenare și reuniunile comisiilor parlamentare au loc 
la Strasbourg şi la Bruxelles.  

 
4.1.5. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

Istoric. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene reprezintă 
termenul generic pentru sistemul instanțelor judecătorești europene, 
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create și înzestrate cu competențe specifice în virtutea dispozițiilor 
tratatelor de bază și de modificare. 

Tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului 
întemeiază puterea judecătorească europeană. 

Curtea de Justiţie a Comunităților Europene (gardian al 
tratatelor) a fost înființată în baza Tratatului de la Paris (1951) cu 
misiunea de a asigura respectarea dreptului și aplicarea tratatelor.  

În vederea realizării misiunii stabilite conform tratatelor 
constitutive, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene îndeplinește 
următoarele funcții: 

- controlează legalitatea actelor instituțiilor Uniunii 
Europene; 

- asigură îndeplinirea obligațiilor, rezultate din 
tratate, de către statele membre; 

- interpretează dreptul Uniunii Europene la 
solicitarea instanțelor naționale ale statelor 
membre. 

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene reprezintă 
autoritatea judecătorească a Uniunii Europene care asigură aplicarea și 
interpretarea uniformă a dreptului Uniunii Europene în strânsă 
colaborare cu instanțele naționale din statele membre. 

Alături de celelalte instituții europene, Curtea de Justiţie 
asigură realizarea obiectivelor Uniunii Europene, încredințate în 
temeiul tratatelor.  

Pentru aproximativ 50 de ani, a existat o singură curte în cadrul 
sistemului judecătoresc european. 

Reorganizarea instituțională a puterii judecătorești a fost 
determinată de sesizarea Consiliului venită din partea Curții la 29 
septembrie 1987 cu propunerea de creare a Tribunalului de Primă 
Instanță. După consultarea Comisiei Europene și a Parlamentului 
European, a fost înființat, prin decizia Consiliului din 24 octombrie 
1988, Tribunalul de Primă Instanță în scopul soluționării anumitor 
categorii de acțiuni. Propunerea de instituire a tribunalului a venit „ca 
urmare a rapoartelor și opțiunilor de reformă înaintate de organele 
judiciare”1. 

                                                                    
1 P. Craig, G. de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi 
doctrină, p. 82 
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Tratatul de la Nisa (2001) prevede distribuția competențelor 
între Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă Instanță cu posibilitatea 
de creare a camerelor în vederea exercitării, în unele domenii specifice, 
a competențelor jurisdicționale, asociate noii structuri. 

În cadrul sistemului judecătoresc european apare o nouă 
instanță, Tribunalul Funcției Publice. La 02 noiembrie 2004, prin 
Decizia 2004/752 a Consiliului Uniunii Europene a fost creat 
Tribunalul Funcției Publice pentru a examina litigiile dintre Uniunea 
Europeană și funcționarii săi publici. Astfel, o parte din cauzele 
încredințate Tribunalului de Primă Instanță trec în competența 
Tribunalului Funcției Publice. 

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este alcătuită din 
trei instanțe care își au sediul la Luxemburg: 

- Curtea de Justiție; 
- Tribunalul de Primă Instanță; 
- Tribunalul Funcției Publice. 

Regimul lingvistic. Statele membre ale Uniunii Europene 
dispun de limbi oficiale distincte și sisteme juridice specifice. Situația 
de fapt i-a conferit Curții de Justiție a Uniunii Europene statutul de 
instituție multilingvă. Este o obligație imanentă a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene de a respecta integral multilingvismul, drept urmare 
a necesității de comunicare cu părțile în limba procesului în examinare, 
pe de o parte, și de difuzare a jurisprudenței în toate limbile statelor 
membre, pe de altă parte. Regimul lingvistic al Curții de Justiție a 
Uniunii Europene este unic în lume, fiindcă nu are echivalent în nici o 
instanță, datorită faptului că oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii 
Europene poate deveni limbă de procedură a instanței. Deliberările 
judecătorilor au loc fără interpreți, fiind folosită în mod tradițional o 
limbă comună, franceza. 

 
4.1.5.1. Curtea de Justiţie 

Competenţe. Competența Curții de Justiţie este stabilită prin 
izvoarele juridice primare, fiind responsabilă de asigurarea respectării 
dreptului european în interpretarea și aplicarea tratatelor.  

În cadrul sistemului instituțional european, Curtea de Justiție 
dispune de puterea suverană de a interpreta în ultimă instanță 
tratatele. Hotărârile Curții de Justiție sunt definitive, nu pot fi puse în 
discuție atât de instituțiile europene cât și de statele membre.  
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Jurisdicția Curții de Justiție este de două tipuri: 
- administrativă: controlează respectarea legalității 

instituționale; 
- constituțională: asigură respectarea legalității între 

instituțiile europene și statele membre. 
În scopul îndeplinirii atribuțiilor conferite, activitatea Curții de 

Justiție implică atât consultanță juridică cât și administrarea justiției. 
Competențele jurisdicționale ale Curții de Justiție sunt 

exercitate în cadrul procedurii întrebărilor preliminare și a categoriilor 
de acțiuni: 

- procedura întrebărilor preliminare; 
- acțiunea în constatarea neîndeplinirii 

obligațiunilor; 
- acțiunea în anulare; 
- acțiunea în constatarea abținerii de a acționa; 
- recursul; 
- reexaminarea. 

Procedura întrebărilor preliminare. În vederea aplicării 
corespunzătoare a dreptului european, Curtea de Justiție cooperează 
cu instanțele juridice ale statelor membre, întrucât acestea reprezintă 
instanțe de drept comun în materia dreptului european. Instanțele 
juridice naționale ale statelor membre dispun de dreptul și, în același 
timp, de obligația de a se adresa Curții de Justiție cu solicitări de 
clarificare a aspectelor ce țin de interpretarea dreptului european.  

Procedura întrebărilor preliminare asigură, în fond, aplicarea 
efectivă și omogenă a dreptului european în cadrul sistemelor 
naționale de drept ale statelor membre. Astfel se evită orice 
interpretare și aplicare divergentă a dreptului european. Prin 
intermediul procedurii întrebărilor preliminare se are în vedere fie 
interpretarea normei europene, fie aprecierea validităţii normei 
europene. 

Răspunsul Curții de Justiție se materializează sub forma unei 
hotărâri sau a unei ordonanțe temeinic justificate, nicidecum a unui 
aviz ordinar. În consecință, destinatarul solicitării, instanța națională, 
are obligația să țină cont de interpretarea dată în soluționarea cauzei 
aflate pe rol. În plus, interpretarea Curții de Justiție devine obligatorie 
pentru toate celelalte instanțe naționale ale statelor membre în 
chestiuni identice. 
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Cetățenii europeni (persoanele fizice) dispun de dreptul de 
clarificare a normelor de drept european care îi privesc în baza 
procedurii întrebărilor preliminare prin intermediul cererilor care pot 
fi formulate de instanțele naționale și adresate Curții de Justiție. 

Drept urmare a procedurii întrebărilor preliminare adresate 
Curții de Justiție au fost proclamate și consacrate mai multe principii 
importante de drept european. 

Acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiunilor. Se recurge 
la această acțiune în situația în care se constată că statele membre ale 
Uniunii Europene nu își onorează obligațiunile care le revin.  

Comisia Europeană inițiază procedura prealabilă prin care cere 
statului membru vizat să răspundă motivelor formulate împotriva 
acestuia. Dacă prin procedura prealabilă nu se reușește determinarea 
statului membru vizat să-și îndeplinească obligațiunile asumate, poate 
fi introdusă la Curtea de Justiție acțiunea în constatarea neîndeplinirii 
obligațiunilor privind încălcarea dreptului european.  

Acțiunea în anulare. Acțiunea în cauză asigură reclamanților să 
solicite anularea unui act edictat de vreo instituție, organism, oficiu, 
agenție a Uniunii Europene (spre exemplu, regulament, directivă, 
decizie). Curtea de Justiție dispune de competența de a examina 
acțiunile înaintate de o instituție europeană împotriva altei instituții, la 
fel și acțiunile înaintate de statele membre împotriva Parlamentului 
European și / sau împotriva Consiliului Uniunii Europene (exceptând 
actele în materie de ajutoare, măsuri de protecţie comercială – 
„dumping” sau atribuții de executare). Celelalte acțiuni în anulare, în 
speță, înaintate de persoane private, țin de competența Tribunalului de 
Primă Instanță care le examinează în primă instanță. 

Acțiunea în constatarea abținerii de a acționa. Acțiunea în 
constatarea abținerii de a acționa asigură Curții de Justiție posibilitatea 
de a controla legalitatea inacțiunii unei instituții, unui organism, unui 
oficiu, unei agenții a Uniunii Europene în domeniile de competență a 
acestora. Pentru a fi înaintată o asemenea acțiune, aceasta trebuie să 
întrunească condiția de inacțiune după solicitarea expresă de a acționa, 
nu doar prin constatarea faptei de inacțiune în raport cu competența 
de care dispune. Adică, atunci când se constată nelegalitatea abținerii 
de a acționa, instituția (organismul, oficiul, agenția) are obligația de a 
pune capăt abținerii sale de a acționa prin măsuri adecvate 
competenței conferite.  
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Competența de a examina acțiunile în constatarea abținerii de a 
acționa este împărțită între Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă 
Instanță în funcție de criteriile aplicabile acțiunii în anulare. 

Recursul. Sesizările pot fi înaintate Curții de Justiție sub formă 
de recursuri limitate la motive de drept, fiind formulate împotriva 
ordonanțelor și hotărârilor Tribunalului de Primă Instanță. În cazul în 
care recursul întrunește condițiile de a fi admisibil și fondat, Curtea de 
Justiție anulează decizia Tribunalul de Primă Instanță. În situația în 
care cauza este în stare de a fi judecată, Curtea de Justiție poate să o 
rețină spre examinare. În caz contrar, Curtea de Justiție remite cauza 
Tribunalul de Primă Instanță, fiind ținut de decizia emisă prin acțiunea 
de recurs în fața Curții de Justiție. 

Reexaminarea. Acțiuni de reexaminare pot fi înaintate Curții de 
Justiție în cazul deciziilor Tribunalului de Primă Instanță care 
statuează asupra acțiunilor împotriva Tribunalului Funcției Publice. 
Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene 
reglementează expres obiectul reexaminărilor care parvin la adresa 
Curții de Justiție. Acțiunile de reexaminare sunt înaintate Curții de 
Justiție în mod excepțional. 

Procedură. Procedura în fața Curții de Justiție include o fază 
scrisă și o fază orală, indiferent de natura cauzei.  

Sesizarea Curții de Justiție se poate face prin procedura 
trimiterii preliminare și celelalte acțiuni, fiind numite acțiuni directe, în 
funcție de obiectul cauzei. 

În funcție de natura cauzei, se aplică:  
- procedura simplificată; 
- procedura accelerată; 
- procedura preliminară de urgență; 
- procedura măsurilor provizorii. 

În mod sintetic, este expusă schema procedurii în fața Curții de 
Justiție. 

Schema procedurii în fața Curții de Justiție 
Acţiuni directe şi 

recursuri 
 Cereri de 

pronunţare a unei 
hotărâri 

preliminare 
Procedura scrisă 

Cererea introductivă (Cererea de asistenţă Decizia de trimitere 
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Comunicarea cererii 
introductive 

pârâtului de către 
grefă 

Comunicarea 
acţiunii în Jurnalul 

Oficial al Uniunii 
Europene (seria C) 
(Măsurile provizorii)  

(Intervenţia)  
Memoriul în apărare 

(Excepţia de 
inadmisibilitate)  

(Replica şi duplica) 

judiciară) 
Desemnarea 
judecătorului 
raportor şi a 

avocatului general 

a instanţei naţionale 
Traducerea hotărârii 

în celelalte limbi 
oficiale ale Uniunii 

Europene 
Comunicarea 
întrebărilor 

preliminare în 
Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene 

(seria C) 
Notificarea către 
părţile în litigiu, 
statele membre, 

instituţiile Uniunii, 
statele membre ale 

SEE şi Autoritatea de 
Supraveghere a 

AELS. 
Observaţiile scrise 

ale părţilor, ale 
statelor şi ale 
instituţiilor 

Judecătorul raportor întocmeşte raportul preliminar 
Reuniunea generală a judecătorilor şi a avocaţilor generali 

Trimiterea cauzei spre examinare unui complet de judecată 
(Măsurile de cercetare judecătorească)  

Faza orală 
(Concluziile avocatului general) 

Deliberarea judecătorilor 
HOTĂRÂREA 

Etapele facultative ale procedurii sunt indicate între paranteze.  
Caracterele aldine indică un document public. 

Sursa: Curtea de Justiție a Uniunii Europene1 
Compunere. Curtea de Justiţie este alcătuită din câte un 

judecător din fiecare stat membru și 8 avocați generali care sunt 
                                                                    
1 Curtea de Justiție, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024
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desemnați de către guvernele statelor membre de comun acord. 
Mandatul judecătorilor și avocaților generali este de 6 ani, cu 
posibilitatea de reînnoire. Sunt aleși în aceste funcții candidații din 
rândul personalităților care întrunesc toate garanțiile de independență 
și condițiile cerute pentru exercitarea celor mai înalte posturi 
jurisdicționale în țara de origine și a căror competență este 
recunoscută. 

Președintele și vicepreședintele Curții de Justiție sunt aleși din 
rândul judecătorilor pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de 
reînnoire. 

Președintele Curții de Justiție conduce lucrările și serviciile 
instituției. Președintele prezidează ședințele și deliberările celor mai 
mari complete de judecată.  

Vicepreședintele Curții de Justiție îl asistă pe președinte în 
exercitarea atribuțiilor funcționale și îl înlocuiește pe acesta în caz de 
necesitate. 

Avocații generali dispun de funcții specifice prin asistarea 
Curții de Justiție. Avocații generali au atribuții de prezentare a opiniilor 
juridice, numite „concluzii”, cu imparțialitate și independență deplină, 
în cauzele repartizate. 

Grefierul este secretarul general al instituției, exercitându-și 
atribuțiile funcționale sub conducerea președintelui Curții de Justiție. 

Curtea de Justiție poate examina cauze în ședință plenară, în 
Marea Cameră (15 judecători), în cameră de 5 sau 3 judecători.  

Președintele Curții de Justiție prezidează ședințele în plen și în 
Marea Cameră. Președinții camerelor formate din 5 judecători sunt 
aleși pentru o perioadă de 3 ani, iar ale celor din 3 judecători – pentru 
o perioadă de 1 an. 

Curtea de Justiție se întrunește în ședință plenară în cazuri 
speciale, prevăzute în statutul instituției și în situația în care apreciază 
că o cauză este de importanță excepțională. Spre exemplu, în ședință 
plenară sunt examinate cauzele de destituire a Ombudsman-ului 
european, de demitere a unui comisar european. 

Curtea de Justiție se întrunește în Marea Cameră la cererea unei 
instituții europene sau a unui stat membru parte a unui proces și în 
cauze deosebit de importante sau complexe.  

Celelalte cauze ale Curții de Justiție sunt examinate în camere 
de 5 sau 3 judecători. 
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4.1.5.2. Tribunalul de Primă Instanță 
Competențe. Tribunalul de Primă Instanță dispune de 

competența jurisdicțională de a judeca anumite categorii de acțiuni sub 
rezerva unui recurs limitat la chestiuni de drept.  

Tribunalul de Primă Instanță examinează: 
(a) acțiuni directe înaintate de către persoane fizice sau juridice 

împotriva actelor unei instituții (unui organism, unui oficiu, unei 
agenții) europene, împotriva actelor normative (în cazul în care privesc 
direct reclamanții și nu presupun măsuri de executare) sau împotriva 
abținerii de a acționa a organismelor europene; spre exemplu, poate fi 
cazul unei întreprinderi care înaintează o acțiune în judecată împotriva 
unei decizii a Comisiei Europene prin care i se aplică o amendă; 

(b) acţiuni înaintate de statele membre împotriva Comisiei 
Europene; 

(c) acţiuni înaintate de statele membre împotriva Consiliului 
Uniunii Europene privind actele adoptate în materie de ajutoare, 
măsurile de protecţie comercială („dumping") şi actelele prin care 
Consiliul Uniunii Europene exercită atribuții de executare; 

(d) acţiuni al căror obiect constituie obţinerea unor despăgubiri 
pentru prejudiciile cauzate de către instituţiile europene sau de către 
funcţionarii europeni; 

(e) acţiuni al căror obiect sunt contractele încheiate de către 
Uniunea Europeană prin care se atribuie în mod expres Tribunalului de 
Primă Instanță competenţa de soluționare; 

(f) acţiuni în domeniul mărcilor europene; 
(g) recursuri înaintate împotriva deciziilor Tribunalului 

Funcţiei Publice care sunt limitate la chestiuni de drept. 
Deciziile Tribunalului de Primă Instanță pot fi atacate la Curtea 

de Justiţie cu recurs, limitat la chestiuni de drept, în termen de două 
luni. 

Procedură. Procedura în fața Tribunalului de Primă Instanță 
include o fază scrisă și o fază orală, similar Curții de Justiție.  

În funcție de natura cauzei introduse la Tribunalul de Primă 
Instanță, pot fi aplicate procedura măsurilor provizorii, procedura 
accelerată. 

În mod sintetic, este expusă schema procedurii în fața 
Tribunalului de Primă Instanță. 

Schema procedurii în fața Tribunalului de Primă Instanță 
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Acţiuni directe şi căi de recurs 
Faza scrisă [Măsuri provizorii] 

[Repartizarea cauzei 
unui complet de 
judecată compus 
dintr-un număr 

diferit de judecători 
(judecător unic, trei, 

cinci, treisprezece 
sau 28 de 

judecători)] 
 

Cererea introductivă 
Comunicarea cererii 

introductive pârâtului 
de către grefă 

Comunicarea acţiunii 
la Jurnalul Oficial al 

UE (seria C) 
Repartizarea cauzei 

unui complet de 
judecată 

Desemnarea 
judecătorului raportor 
Memoriul în apărare 

[Excepţie de 
inadmisibilitate] 

[Replica şi duplica] 
[Alte memorii] 

Judecătorul raportor 
pregătește raportul 

prealabil 
Reuniune a 

judecătorilor camerei 
[Măsuri de cercetare 

judecătorească] 

[Cerere de asistenţă 
judiciară] 

[Intervenţii] 
 

Faza orală 
[Raportul de şedinţă; 

şedinţa] 
Deliberarea 

judecătorilor 
Hotărârea 

 

Etapele facultative ale procedurii sunt indicate între paranteze 
pătrate. 
Caracterele îngroşate indică un document, în principiu, public. 

Sursa: Curtea de Justiție a Uniunii Europene1 
                                                                    
1 Tribunalul de Primă Instanță, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033
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Compunere. Tribunalul de Primă Instanță este alcătuit din cel 
puțin câte un judecător din fiecare stat membru, fiind desemnați de 
către guvernele statelor membre de comun acord. Mandatul 
judecătorilor este de 6 ani, cu posibilitatea de reînnoire. Sunt 
desemnați în această calitate personalitățile care întrunesc toate 
garanțiile de independență și condițiile cerute pentru exercitarea celor 
mai înalte posturi jurisdicționale în țara de origine și a căror 
competență este recunoscută. 

Președintele Tribunalului de Primă Instanță este ales din 
rândul judecătorilor pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de 
reînnoire. Președintele conduce lucrările și serviciile instituției. 

Grefierul Tribunalului de Primă Instanță se desemnează de 
către judecători pentru o perioadă de 6 ani. 

 Spre deosebire de Curtea de Justiție, Tribunalul de Primă 
Instanță nu dispune de avocați generali. Cu titlu de excepție, funcția 
poate fi încredințată unui judecător instituțional. 

Tribunalul de Primă Instanță poate examina cauze în ședință 
plenară, în Marea Cameră 13 judecători, în cameră de 5 sau 3 
judecători, și, în anumite situații, în complet de 1 judecător unic. 

Președintele Tribunalului de Primă Instanță prezidează 
ședințele în plen și în Marea Cameră. Președinții camerelor formate din 
5 judecători sunt aleși pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de 
reînnoire, iar ale celor din 3 judecători – pentru o perioadă 
determinată, conform Regulamentului de procedură. 

Tribunalul de Primă Instanță se întrunește în ședință plenară 
sau în Marea Cameră în cazurile în care dificultatea problemelor de 
drept sau importanța cauzei justifică această măsură procedurală. 

Celelalte cauze ale Tribunalului de Primă Instanță sunt 
examinate în camere de 5 sau 3 judecători și în complet de 1 judecător 
unic. 
 
4.1.5.3. Tribunalul Funcției Publice 

Competenţe. În cadrul competenței jurisdicționale, Tribunalul 
Funcției Publice este instanța specializată în materia contenciosului 
funcției publice a Uniunii Europene. Această competență a fost 
exercitată de la începuturi de către Curtea de Justiție. Ulterior, a fost 
preluată de către Tribunalul de Primă Instanță. Prin instituirea 
Tribunalului Funcției Publice, instanța preia acțiunile de contencios al 
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funcției publice din atribuțiile Tribunalului de Primă Instanță. 
Respectiv, instanța este înzestrată cu competența judecării cauzelor 
funcționarilor publici europeni. 

Tribunalul Funcției Publice judecă în primă instanță litigiile 
dintre Uniunea Europeană și funcționarii săi publici în conformitate cu 
art. 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

Obiect al acțiunilor litigioase pot fi atât relațiile de muncă 
propriu-zise: recrutarea, măsurile disciplinare, remuneraţia, realizarea 
carierei, etc.; cât și regimul de securitate socială: accidentele de muncă, 
invaliditatea, boala, vârsta, alocaţiile familiale, etc. 

Tribunalul Funcției Publice judecă litigiile dintre instituțiile și 
organismele europene conform competenței atribuite în acest 
domeniu.  

În schimb, Tribunalul Funcției Publice nu este în drept să 
judece litigiile dintre administrațiile naționale și funcționarii lor. 

Hotărârile Tribunalului Funcției Publice pot fi atacate la 
Tribunalul de Primă Instanță cu recurs, limitat la chestiuni de drept, în 
termen de două luni. 

Procedură. Procedura în fața Tribunalului Funcției Publice 
include o fază scrisă și o fază orală, în principiu, similare Curții de 
Justiție și Tribunalului de Primă Instanță.  

În funcție de natura cauzei introduse la Tribunalul Funcției 
Publice, pot fi aplicate procedura măsurilor provizorii specifice acestei 
instanțe, inclusiv soluționarea amiabilă a litigiilor. 

În mod sintetic, este expusă schema procedurii în fața 
Tribunalului Funcției Publice. 

Schema procedurii în fața Tribunalului Funcției Publice 
Faza scrisă  

În toate fazele 
procedurii, 

Tribunalul Funcţiei 
Publice poate 

încerca să obțină 
soluţionarea 

amiabilă a litigiului 
dintre părţi 

Cererea introductivă 
Comunicarea cererii 

introductive pârâtului 
de către grefă 

Comunicarea acţiunii 
în Jurnalul Oficial al UE 

(seria C) 
(Publicare oficială a 

obiectului și a 
concluziilor cererii 

[Cerere de asistenţă 
judiciară] 

[Măsuri provizorii] 
Atribuirea cauzei 

unei camere şi 
desemnarea 

judecătorului 
raportor 
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introductive, 
disponibilă în toate 
limbile în termen de 

aproximativ şase 
săptămâni din ziua în 
care Tribunalul a fost 

sesizat)* 
[Intervenţia] 

Memoriul în apărare 
[Excepţie de 

inadmisibilitate] 
[Replica şi duplica] 

Judecătorul raportor 
pregăteşte raportul 

prealabil 
Reunire a judecătorilor 

camerei 
[Măsuri de organizare 

a procedurii sau 
măsuri de cercetare 

judecătorească] 
Faza orală 

Ședința 
Raportul pregătitor de ședință  

(Document întocmit de judecătorul raportor, 
care conţine elementele esenţiale ale cauzei şi 
indică aspectele pe care părţile trebuie să se 

concentreze în pledoarii)** 
Deliberarea judecătorilor 

Hotărâre* sau ordonanţă** (în cazul în care 
se pronunță o ordonanţă, nu există o fază 

orală) 
Etapele facultative ale procedurii sunt indicate între paranteze 
pătrate. 
* Aceste documente sunt disponibile pe internet, pe site-ul CURIA şi 
în baza de date EUR-Lex (legătura spre această bază se găseşte pe 
site-ul www.europa.eu). 
** Aceste documente se găsesc pe o etajeră aflată în apropierea sălii 

http://www.europa.eu/
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de audieri şi sunt, de asemenea, disponibile la cerere, la Serviciul de 
presă şi informare al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
Celelalte documente nu sunt publice. 

Sursa: Curtea de Justiție a Uniunii Europene1 
Compunere. Tribunalul Funcției Publice este format în mod 

diferit față de Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă Instanță în 
virtutea atribuțiilor instituționale.  

Tribunalul Funcției Publice este alcătuit din 7 judecători 
desemnați de către Consiliul Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 
ani, cu posibilitatea de reînnoire, după obținerea avizului unui comitet 
din 7 personalități dintre foști judecători ai Curții de Justiție și ai 
Tribunalului de Primă Instanță, precum și juriști cu reputație 
profesională de notorietate.  

Consiliul Uniunii Europene asigură echilibrul compunerii 
Tribunalului Funcției Publice printr-o reprezentare cât mai largă din 
punct de vedere geografic și al sistemelor naționale de drept din cadrul 
Uniunii Europene. 

Președintele Tribunalului Funcției Publice este ales din rândul 
judecătorilor pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire. 
Președintele conduce lucrările și serviciile instituției. 

Grefierul Tribunalului Funcției Publice este desemnat de către 
judecători pentru o perioadă de 6 ani. 

Tribunalul Funcției Publice poate examina cauze în ședință 
plenară, în cameră de 5 judecători, 3 judecători, și în complet de 1 
judecător unic, în situațiile prevăzute de Regulamentul de procedură. 

Președintele Tribunalului Funcției Publice prezidează ședințele 
plenare și ale camerei formate din 5 judecători. Președinții camerelor 
din 3 judecători sunt aleși pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 
de reînnoire. 

Tribunalul Funcției Publice se întrunește în ședință plenară în 
cazurile în care dificultatea problemelor de drept sau importanța 
cauzei justifică această măsură procedurală. 

Celelalte cauze ale Tribunalului Funcției Publice sunt 
examinate în camere de 5 sau 3 judecători și în complet de 1 judecător 
unic. 

 
                                                                    
1 Tribunalul Funcției Publice, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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4.1.6. Curtea Europeană de Conturi 
Istoric. Curtea Europeană de Conturi (valoare în schimbul 

banilor cetăţenilor europeni) a fost înfiinţată în baza celui de-al doilea 
Tratat bugetar din 1975, devenind funcţională din 1977. Curtea 
Europeană de Conturi a substituit anteriorul auditor CECO şi consiliul 
auditorilor comunitari.  

Prin Tratatul de la Maastricht, Curtea Europeană de Conturi 
devine instituţie europeană alături de Parlamentul European, Consiliul 
Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene. 

Competenţe. Curtea Europeană de Conturi este o instituţie 
independentă care asigură controlul conturilor Uniunii Europene1. 
Curtea Europeană de Conturi are sarcina de a verifica totalitatea 
conturilor de venituri şi cheltuieli ale Uniunii Europene. Curtea 
Europeană de Conturi este responsabilă de verificarea conturilor de 
venituri şi cheltuieli ale instituțiilor, organismelor, oficiilor sau 
agenţiilor Uniunii Europene în măsura în care actul constitutiv nu 
exclude acest control.  

Curtea Europeană de Conturi are obligaţia să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene o declaraţie 
de asigurare referitoare la veridicitatea conturilor, precum şi la 
legalitatea operaţiunilor şi înregistrarea acestora în conturi.  

Curtea Europeană de Conturi examinează legalitatea şi 
corectitudinea veniturilor şi cheltuielilor  şi asigură buna gestiune 
financiară, semnalând orice neregulă. Controlul veniturilor se 
efectuează pe baza veniturilor de realizat şi a celor realizate efectiv de 
Uniunea Europeană. Controlul cheltuielilor se efectuează pe baza 
angajamentelor, precum şi a plăţilor. Aceste controale pot fi efectuate 
înainte de încheierea conturilor exerciţiului bugetar. 

Curtea Europeană de Conturi efectuează controlul asupra 
actelor justificative şi, dacă este cazul, la faţa locului, la celelalte 
instituţii ale Uniunii Europene, în sediile oricărui organism, oficiu sau 
agenţie care administrează venituri sau cheltuieli, făcute în numele 
Uniunii Europene şi în statele membre, inclusiv în imobilele oricărei 
persoane fizice sau juridice care beneficiază de vărsăminte provenite 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 285, ex-art. 
246 TCE 
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de la bugetul european. În statele membre, controlul se efectuează în 
colaborare cu instituţiile naţionale de control sau, în cazul în care 
acestea nu dispun de competenţele necesare, cu serviciile naţionale 
competente1.  

Curtea Europeană de Conturi întocmeşte un raport anual după 
încheierea fiecărui exerciţiu financiar. Acest raport se transmite 
celorlalte instituţii ale Uniunii Europene şi se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene împreună cu răspunsurile formulate de aceste 
instituţii la observaţiile Curţii Europene de Conturi.  

Curtea Europeană de Conturi sprijină Parlamentul European şi 
Consiliul Uniunii Europene în exercitarea funcţiei lor de control al 
execuţiei bugetare2. Controlul financiar exercitat de către Curtea 
Europeană de Conturi urmăreşte îmbunătăţirea gestionării fondurilor 
europene, adică să fie utilizate conform obiectivelor stabilite. 

Curtea Europeană de Conturi nu este învestită cu putere 
jurisdicţională. În cazul în care sunt descoperite fraude sau nereguli 
financiare, auditorii Curţii Europene de Conturi informează Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF). 

Compunere. Curtea Europeană de Conturi este formată din 
câte un resortisant din fiecare stat membru. 

Membrii Curţii Europene de Conturi sunt desemnaţi pentru o 
perioadă de 6 ani de către Consiliul Uniunii Europene după consultarea 
Parlamentului European în baza propunerilor statelor membre. 
Mandatul membrilor Curţii Europene de Conturi poate fi reînnoit. 

Membrii Curţii Europene de Conturi îşi aleg preşedintele 
pentru o perioadă de 3 ani. Mandatul preşedintelui poate fi reînnoit. 

Membrii Curţii Europene de Conturi nu pot exercita nici o altă 
activitate profesională pe durata mandatului lor. Membrii Curţii 
Europene de Conturi se angajează solemn să respecte, pe durata 
mandatului şi după încetarea acestuia, obligaţiile impuse de mandat şi, 
în special, obligaţia de onestitate şi prudenţă în a accepta, după 
încheierea mandatului, anumite funcţii sau avantaje. 

În afară de schimbarea ordinară şi de deces, funcţiile 
membrilor Curţii Europene de Conturi încetează în mod individual prin 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 287, alin. (1) 
şi (2), ex-art. 248 TCE 
2 Ibidem, art. 287, alin. (3) şi (4), ex-art. 248 TCE 
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demisie sau prin destituire. Cu excepţia destituirii, membrii Curţii 
Europene de Conturi rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Membrii 
Curţii Europene de Conturi pot fi destituiţi din funcţiile lor sau pot fi 
declaraţi decăzuţi din dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente 
numai în cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene constată că 
au încetat să corespundă condiţiilor cerute sau să îndeplinească 
obligaţiile care decurg din funcţia lor.  

Membrilor Curţii Europene de Conturi li se aplică, asemănător 
judecătorilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dispoziţiile 
privitoare la privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene1. 

Desemnarea membrilor Curţii Europene de Conturi se 
realizează din rândul personalităţilor care fac ori au făcut parte, în 
statul lor, din instituţiile de control financiar extern sau care au o 
calificare deosebită pentru această funcţie. Membrii Curţii Europene de 
Conturi trebuie să prezinte toate garanţiile de independenţă în vederea 
exercitării atribuţiilor funcţionale. 

Curtea Europeană de Conturi este alcătuită din: 
- comitetul administrativ; 
- prima cameră – conservarea și gestionarea 

resurselor naturale; 
- a doua cameră – politici structurale, transporturi și 

energie; 
- a treia cameră – acțiuni externe; 
- a patra cameră – venituri, cercetare şi politici 

interne şi instituţii şi organisme ale Uniunii 
Europene; 

- a cincea cameră – coordonare, evaluare, asigurare şi 
dezvoltare; 

- secretariatul general. 
Unităţile structurale ale Curţii Europene de Conturi îndeplinesc 

atribuţii distincte, prevăzute de regulamentul de organizare internă a 
instituţiei europene. 

Adoptarea rapoartelor anuale, speciale sau a avizelor de către 
Curtea Europeană de Conturi se ia cu votul majorităţii membrilor. 

 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 286, ex-art. 
247 TCE 
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4.1.7. Banca Centrală Europeană 
Istoric. Banca Centrală Europeană, responsabilă de 

administrarea monedei euro, a fost înfiinţată în 1998. Sediul Băncii 
Centrale Europene este la Frankfurt-pe-Main, Germania.  

Banca Centrală Europeană a apărut ca rezultat al efectelor 
produse de realizarea uniunii economice şi monetare europene. 
Propunerea de integrare economică şi monetară este formulată în 
Memorandumul Marjolin din 1962. Doi ani mai târziu, în 1964, ia fiinţă 
Comitetul guvernatorilor băncilor centrale naționale privind 
instituţionalizarea cooperării între băncile centrale ale statelor 
comunităţii. În 1979 a fost instituit sistemul monetar european. 
Acţiunile europene din următoarele două decenii au condus ireversibil 
la materializarea integrării monetare. 

Tratatul de la Maastricht prevede înfiinţarea, în conformitate 
cu procedurile dreptului originar, a Sistemului European al Băncilor 
Centrale şi a Băncii Centrale Europene. Banca Centrală Europeană este 
împuternicită să acţioneze în limitele competenţelor conferite prin 
tratat şi prin statutele Sistemului European al Băncilor Centrale şi a 
Băncii Centrale Europene, anexate la tratat1. 

Tratatul de la Lisabona ridică la rang de instituţie Banca 
Centrală Europeană. 

Banca Centrală Europeană este împuternicită de emiterea şi 
administrarea monedei unice euro, introdusă de la 01 ianuarie 1999 ca 
monedă de cont în statele membre. Începând cu anul 2002, bancnotele 
naţionale ale 12 state membre ale Uniunii Europene, care au acceptat şi 
au îndeplinit condiţiile de participare în zona monedei unice, au fost 
înlocuite cu euro.  

În prezent, numărul statelor membre ale Uniunii Europene care 
fac parte din zona euro se ridică la 17 țări: Austria, Belgia, Cipru, 
Finlanda, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia. De asemenea, în 
baza acordurilor monetare încheiate, fac parte din zona euro Andorra, 
Monaco, San Marino și Vatican. Euro este folosit ca monedă principală 
în Muntenegru și Kosovo în baza acordurilor monetare specifice cu 
Uniunea Europeană. 

                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 4A 
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Banca Centrală Europeană este constituită cu capital subscris 
de statele membre ale Uniunii Europene după grila de repartiţie care 
are în vedere populaţia şi produsul intern brut. Proporţia celor doi 
indicatori de calcul este egală. 

Competenţe. Responsabilităţile Băncii Centrale Europene 
emană din dispoziţiile tratatului. Atribuţiile de bază ale instituţiei 
rezidă în: 

- definirea şi aplicarea politicii monetare pentru zona 
euro; 

- desfăşurarea operațiunilor valutare; 
- deţinerea şi administrarea rezervelor valutare 

oficiale ale statelor din zona euro; 
- promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăți; 
- emiterea monedei euro; 
- supravegherea și stabilitatea sistemului financiar. 

Banca Centrală Europeană este independentă în exercitarea 
competențelor și în administrarea finanțelor sale. Instituţiile, 
organismele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, precum și guvernele 
statelor membre, respectă această independență1. Cu toate acestea, 
Banca Centrală Europeană are relaţii de cooperare cu băncile centrale 
naţionale atât la nivelul zonei euro (eurosistemul) cât şi la nivelul 
tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (sistemul european al 
băncilor centrale). 

Compunere. Banca Centrală Europeană dispune de o structură 
decizională, fiind organizată din: 

- comitetul executiv; 
- consiliul guvernatorilor; 
- consiliul general. 

Comitetul executiv este responsabil de gestionarea zilnică a 
activităţii Băncii Centrale Europene. În componenţa comitetului 
executiv intră 6 membri (preşedintele, vicepreşedintele şi alţi 4 
membri), fiind desemnaţi de către Consiliul European cu majoritate 
calificată, la recomandarea Consiliului Uniunii Europene şi după 
aprobarea Parlamentului European şi a Consiliului guvernatorilor 
Băncii Centrale Europene, pentru un mandat de 8 ani care nu poate fi 
reînnoit. 
                                                                    
1 Tratatul privind Uniunea Europeană, versiune consolidată, art. 282, alin. (2)  
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Consiliul guvernatorilor defineşte orientările eurosistemului şi 
politica monetară a zonei euro. Fiind principalul organ decizional al 
Băncii Centrale Europene, consiliul guvernatorilor este alcătuit din cei 
6 membri ai comitetului executiv şi toţi cei 17 guvernatori ai băncilor 
centrale naţionale din zona euro. Consiliul guvernatorilor se 
întruneşte, de obicei, de două ori pe lună. 

Consiliul general îndeplineşte funcţii de consultare şi 
coordonare a Băncii Centrale Europene. Consiliul general este alcătuit 
din preşedintele Băncii Centrale Europene, vicepreşedintele Băncii 
Centrale Europene şi cei 28 de guvernatori ai băncilor centrale 
naţionale. În conformitate cu Statutul Sistemului European al Băncilor 
Centrale şi al Băncii Centrale Europene, se prevede dizolvarea 
consiliului general după ce toate statele membre ale Uniunii Europene 
vor adopta moneda unică.  

Valorile care stau la baza organizării şi funcţionării Băncii 
Centrale Europene sunt: 

- independenţă; 
- transparenţă; 
- responsabilitate; 
- guvernanţă corporativă. 

Banca Centrală Europeană nu poate cere şi nici accepta 
instrucţiuni din partea instituţiilor europene sau din partea guvernelor 
naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

 
4.2. Organismele europene 

Organismele europene dispun de un caracter juridic specific la 
nivel european în raport cu instituțiile europene. Dacă instituțiile 
europene joacă un rol primordial în sistemul de organizare și de 
conducere al Uniunii Europene, atunci organismele europene – entități 
ale sistemului instituțional european – îndeplinesc atribuții specifice cu 
un rol subsidiar1, secundar2, în exercitarea sarcinilor concrete conform 
domeniilor de competență. 

                                                                    
1 J.-C. Gautron, Organisations européennes, p. 54-61 
2 A. Canepa et al, Drept administrativ comparat și instituții ale Uniunii 
Europene, p. 28; C. Lefter, Drept comunitar instituţional,  p. 139; D. Leonard, 
Ghidul Uniunii Europene, p. 62 
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În funcție de natura juridică și rolul de care dispun organismele 
europene, acestea pot fi:  

- consultative; 
- financiare; 
- interinstituționale;  
- descentralizate;  
- specializate. 

 
4.2.1. Organismele consultative 

Organismele consultative asistă instituțiile europene în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute în temeiul tratatelor. Organismele 
consultative ale Uniunii Europene sunt: 

- Comitetul Economic şi Social European; 
- Comitetul Regiunilor. 

Comitetul Economic şi Social European este organismul 
consultativ al Uniunii Europene, înființat în 1957, cu sediul la 
Bruxelles, ca for de discuții privitoare la diverse aspecte ale pieței 
unice. Comitetul Economic şi Social European este alcătuit din 3 
grupuri: 

• angajatori, 
• angajați, 
• diverse interese (i.e. fermieri, consumatori, activiști în 

domeniul protecției mediului, activiști pentru 
drepturile familiei, organizații nonguvernamentale, 
etc.). 

Comitetul Economic şi Social European oferă posibilitatea 
reprezentanților angajatorilor, salariaților și altor grupuri de interese 
să-și exprime oficial punctul de vedere în legătură cu inițiativele 
legislative europene. Comitetul Economic şi Social European emite 
avize și documente consultative către instituțiile europene: Comisia 
Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European. De 
asemenea, Comitetul Economic şi Social European poate emite avize 
din proprie inițiativă. 

Comitetul Economic şi Social European întrunește 353 de 
delegați, reprezentând diverse grupuri de interese economice și sociale 
din toate statele membre ale Uniunii Europene. Membrii Comitetului 
Economic şi Social European sunt desemnați de către Consiliul Uniunii 
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Europene pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit, la 
propunerea guvernelor naționale ale statelor membre.  

Numărul de membri pentru fiecare stat în parte depinde de 
populația țării: 

• Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie – câte 24 de 
membri; 

• Spania, Polonia – câte 21 de membri; 
• România – 15 membri; 
• Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Olanda, 

Portugalia, Suedia, Ungaria – câte 12 membri; 
• Croația, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia 

– câte 9 membri; 
• Estonia, Letonia, Slovenia – câte 7 membri; 
• Cipru, Luxemburg – câte 6 membri; 
• Malta – 5 membri. 

Comitetul Economic şi Social European asigură cooperarea 
dintre instituțiile europene și societatea civilă organizată. Comitetul 
Economic şi Social European promovează valorile organizațiilor 
societății civile în baza unui dialog structurat cu aceste grupuri de 
interese din statele membre ale Uniunii Europene și din alte țări din 
întreaga lume. 

Sintetic, Comitetul Economic şi Social European își axează 
activitățile pe trei direcții principale: 

• să contribuie la o mai bună adaptare a politicilor şi 
legislaţiei europene la realităţile economice, sociale şi civice, acordând 
asistenţă Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene şi 
Comisiei Europene, utilizând experienţa şi reprezentativitatea 
membrilor săi, dialogul şi eforturile de a asigura consensul în slujba 
interesului general; 

• să promoveze dezvoltarea unei Uniuni Europene mai 
participative, mai apropiate de cetăţeni, care să acţioneze ca un forum 
instituţional de reprezentare, informare, exprimare şi dialog al 
societăţii civile organizate; 

• să promoveze valorile pe care se bazează integrarea 
europeană şi să militeze, în Europa şi în lume, pentru cauza 
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democraţiei, a democraţiei participative şi pentru dezvoltarea rolului 
organizaţiilor societăţii civile1. 

Rolul Comitetului Economic şi Social European este 
fundamental în cadrul structurii instituționale a Uniunii Europene și a 
sistemului decizional european. 

Comitetul Regiunilor este un organism consultativ, 
reprezentând autoritățile locale și regionale din cadrul Uniunii 
Europene, cu sediul la Bruxelles. Comitetul Regiunilor a fost înființat în 
baza Tratatului de la Maastricht și în 1994 a avut prima reuniune. 
Tratatul de la Lisabona asigură Comitetului Regiunilor un rol mai mare 
în procesul decizional.  

Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul 
European au obligația de a se consulta cu Comitetul Regiunilor în 
chestiuni cu impact direct asupra activităților autorităților locale și 
regionale. 

Misiunea Comitetului Regiunilor rezidă în formularea 
punctelor de vedere locale și regionale în procesul de elaborare a 
legislației europene. Instituțiile europene (Comisia Europeană, 
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European) beneficiază de 
consultanță din partea Comitetului Regiunilor în domeniile de 
competență conferite în temeiul tratatelor: coeziunea economică și 
socială, forța de muncă, educația, cultura, sănătatea, transportul, 
energia, mediul, etc. 

Comitetul Regiunilor este alcătuit din reprezentanții 
colectivităților locale și regionale în număr de 353 de membri și un 
număr egal de supleanți  (aplicându-se formula în raport cu populația 
statului) care sunt desemnați pentru un mandat de 5 ani. Consiliul 
Uniunii Europene numește membrii și supleanții la propunerea 
statelor de proveniență. Statele membre ale Uniunii Europene au 
libertatea de stabilire a propriilor criterii de eligibilitate a membrilor și 
supleanților. Delegațiile pentru Comitetul Regional se formează 
conform regulii repartiției echilibrate din punct de vedere politic, 
geografic, regional sau local. 

Structura internă a Comitetului Regiunilor dispune de 
următoarea configurație: președintele (ales dintre reprezentanții 

                                                                    
1 Declarația de misiune a Comitetului Economic şi Social European, pagina CESE 
http://www.eesc.europa.eu  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.ro.home
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comitetului la Adunarea plenară pentru un mandat de 2 ani și 
jumătate); prim-vicepreședintele (ales dintre reprezentanții 
comitetului la Adunarea plenară pentru un mandat de 2 ani și 
jumătate); biroul executiv (care numără 60 de membri: președintele, 
prim-vicepreședintele, 28 de președinți din statele membre, 4 
președinți ai grupurilor politice și alți 28 de membri; întrunindu-se de 
7 ori pe an); Adunarea Plenară (la care se reunesc membrii Comitetului 
Regiunilor de 5 ori pe an); comisiile (coeziune teritorială; politică 
economică şi socială; educaţie, tineret şi cultură; mediu, schimbări 
climatice şi energie; cetăţenie, guvernanţă, afaceri instituţionale şi 
externe; resurse naturale); grupurile politice (Partidul Popular 
European, Partidul Socialiştilor Europeni, Grupul Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa, Uniunea pentru Europa naţiunilor – 
Alianţa Europeană); delegațiile naționale; secretarul general (numit de 
către Birou pentru un mandat de 5 ani, responsabil de administrarea 
secretariatului general); secretariatul general (cu 4 direcții: 
administrație; lucrări consultative; registratură, serviciul juridic și 
asistență; comunicare, presă și protocol). 

Actele emise de către Comitetul Regiunilor sunt:  
• avize – cu ocazia elaborării textelor legislative, atunci 

când afectează interesele comunităților locale sau 
regionale; 

• rezoluții – opinii exprimate cu privire la chestiuni 
importante și de actualitate pentru colectivitățile locale 
sau regionale; 

• avize prospective și rapoarte de evaluare – participarea 
la conceperea politicilor la etape timpurii și evaluarea 
impactului politicilor europene la nivel local sau 
regional; 

• studii și alte publicații – documente privind politicile 
europene cu impact local și / sau regional (în sfera 
educației, sănătății, transportului, etc.) și publicații 
pentru publicul larg, actorii locali sau regionali, privind 
evoluția politicii din domeniul de competență. 

De asemenea, Comitetul Regiunilor poate emite avize din 
proprie inițiativă în chestiuni de interes pentru colectivitățile locale 
sau regionale. 
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4.2.2. Organismele financiare 
Organismele Uniunii Europene, învestite cu atribuții financiare, 

sunt:  
- Banca Europeană de Investiții (BEI); 
- Fondul European de Investiții (FEI) care formează 

împreună grupul BEI; 
- Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD). 
Banca Europeană de Investiții (BEI) a fost înființată în baza 

Tratatului de la Roma, cu sediul la Luxemburg, și aparține statelor 
membre. 

De la începuturi, scopul Băncii Europene de Investiții era să 
finanțeze investițiile majore în infrastructura statelor membre în 
scopul realizării pieței unice și a coeziunii economice și sociale la nivel 
comunitar. 

În prezent, Banca Europeană de Investiții este un organism 
autonom al Uniunii Europene, o sursă flexibilă și eficientă de finanțare, 
una dintre cele mai mari instituții financiare din lume conform 
volumului de împrumut.  

Banca Europeană de Investiții ia bani cu împrumut de pe 
pieţele de capital, acordând credite cu dobândă scăzută pentru 
derularea proiectelor de îmbunătăţire a infrastructurii, a furnizării de 
energie electrică sau a ameliorării mediului în statele membre ale 
Uniunii Europene, în ţările învecinate și în ţările în curs de dezvoltare.  

Banca Europeană de Investiții nu apelează la bugetul Uniunii 
Europene, ci la piețele de capital, și finanțează, în condiții favorabile, 
proiectele care subscriu obiectivelor Uniunii Europene. 

Serviciile pe care le acordă Banca Europeană de Investiții sunt 
următoarele: 

• împrumuturi – pentru programe sau proiecte durabile 
în domeniul public și privat; subiecții pot fi 
întreprinderi mari sau mici, autorități regionale sau 
locale; 

• asistență tehnică – pentru implementarea eficientă și 
sustenabilă a programelor și proiectelor investiționale 
este asigurată consilierea și asistența tehnică în 
sectoarele de finanțare de către economiști, ingineri și 
experți din domeniu; 
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• garanții – pentru diverse organisme (de exemplu, bănci, 
instituţii de garantare, fonduri mutuale de garantare, 
societăţi de leasing, vehicule investiţionale, etc.); 

• capital de risc – pentru solicitările de capital de risc 
(prin intermediul organismelor care dispun de această 
competență, de exemplu, Fondul European de Investiții, 
etc.). 

La nivel european, activitatea Băncii Europene de Investiții 
vizează împrumuturile către programele și proiectele elaborate în 
cadrul Uniunii Europene. Împrumuturile se acordă în funcție de 
obiectivele prioritare, stabilite în planul de afaceri al Băncii Europene 
de Investiții: 

• coeziune și convergență; 
• sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii; 
• dezvoltarea reţelelor transeuropene de transport şi 

energie; 
• surse durabile, competitive şi sigure de energie; 
• mediu durabil; 
• implementarea de iniţiative. 

În afara Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții 
acordă sprijin financiar în vederea aplicării politicilor  de vecinătate, de 
cooperare și dezvoltare. În prezent, sprijinul se axează pe trei direcții: 

• Europa Centrală și de Est; 
• politica de vecinătate – vecinătatea mediteraneană, 

Federația Rusă și vecinătatea estică; 
• politica de cooperare și dezvoltare – Africa, Caraibe, 

Pacific și teritoriile de peste mări; Africa de Sud; Asia și 
America Latină. 

Membrii sau acționarii Băncii Europene de Investiții sunt cele 
28 de state membre ale Uniunii Europene. Guvernanța Băncii Europene 
de Investiții este asigurată de: 

• Consiliul guvernatorilor – alcătuit din cei 28 de miniștri 
de finanțe ai statelor membre; 

• Consiliul directorilor – format din 28 de membri 
propuși de statele membre și 1 de Comisia Europeană; 
există și 18 supleanți; 
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• Comitetul de audit – compus din 6 membri, desemnați 
de Consiliul directorilor, pentru un mandat de 6 ani 
care nu poate fi reînnoit; 

• Comitetul de conducere – organ executiv colegial, 
format din 9 membri, desemnați de Consiliul 
guvernatorilor la propunerea Consiliul directorilor, 
pentru un mandat de 6 ani care poate fi reînnoit. 

În exercitarea atribuțiilor funcționale, Banca Europeană de 
Investiții (organism european și instituție financiară) cooperează cu 
alte instituții juridice independente de control, înzestrate cu astfel de 
competențe, precum Curtea Europeană de Conturi, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF), Ombudsman-ul European. 

Fondul European de Investiții (FEI) a fost înființat în 1994, 
cu sediul la Luxemburg, pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii.  

Fondul European de Investiții are misiunea de a acorda capital 
de risc întreprinderilor mici și mijlocii, în speță pentru societățile noi 
înființate și cu orientare tehnologică. De asemenea, Fondul European 
de Investiții acordă garanții instituțiilor financiare (băncilor, etc.) 
pentru a acoperi împrumuturile oferite. 

Fondul European de Investiții nu înseamnă o instituție 
financiară creditoare: nu acordă credite sau subvenții și nici investiții 
directe pentru societățile comerciale. În schimb, Fondul European de 
Investiții acționează prin intermediul băncilor și a altor instituții 
financiare, apelând la fondurile acționarilor puse la dispoziție în 
vederea realizării misiunii încredințate. 

Fondul European de Investiții este construit pe baza 
parteneriatului public-privat cu o structură tripartită unică de 
acționari, formată din investitori de drept public și privat:  

• Banca Europeană de Investiții (62,2%); 
• Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei 

Europene (30%); 
• 23 de instituții financiare din statele membre ale 

Uniunii Europene și Turcia (7,8%). 
Guvernanța Fondului European de Investiții este asigurată de: 

• Directorul executiv – responsabil față de Consiliul 
directorilor; 

• Consiliul directorilor – alcătuit din 6 membri și 5 
supleanți; 
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• Adunarea Generală – responsabilă de numirea 
membrilor și supleanților în Consiliul directorilor, 
precum și a membrilor Consiliului de audit; 

• Consiliul de audit – format din 3 membri desemnați de 
Adunarea Generală la propunerea grupurilor de 
acționari (Banca Europeană de Investiții, Comisia 
Europeană și instituțiile financiare). 

Fondul European de Investiții susține acțiunile antreprenoriale 
și inovaționale ale Uniunii Europene atât în cadrul acesteia cât și în 
afară. 

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a 
fost fondată în 1991 de către reprezentanții ai 40 de națiuni de pe 3 
continente și de 2 instituții europene, cu sediul la Londra. 

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare reprezintă o 
bancă de dezvoltare multilaterală care utilizează investițiile ca 
instrument de susținere privind dezvoltarea economiei de piață și a 
democrației în țările din Europa Centrală, Europa de Est, Asia Centrală, 
Asia de Sud-Vest, Africa de Nord și de sprijinire a proceselor de 
consolidare a sectorului privat (bănci, industrii, afaceri existente sau 
recent înființate), precum și de îmbunătățire a serviciilor municipale. 

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare operează în 
statele angajate principiilor democratice și promovează dezvoltarea 
durabilă. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare finanțează 
proiecte în următoarele domenii: întreprinderi agricole, eficientizare 
energetică, instituții financiare, sectoare de producție, infrastructuri 
municipale sau comunale, infrastructuri de mediu, resurse naturale, 
energie, turism, telecomunicații, transport, tehnologii ale informației și 
mass-media. 

În prezent, acționari ai Băncii Europene de Reconstrucție și 
Dezvoltare sunt 64 de state de pe 5 continente și 2 instituții ale Uniunii 
Europene. 

Guvernanța Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare 
este asigurată de: 

• Președintele – desemnat de către Consiliul directorilor; 
• Consiliul guvernatorilor – format, de regulă, din 

miniștrii de finanțe ai statelor membre; 
• Comitetul executiv – alcătuit din președinte și alți 9 

membri; 
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• Consiliul directorilor – compus din 25 de membri și 25 
de supleanți. 

Pentru a-și îndeplini în bune condiții atribuțiile statutare, 
Uniunea Europeană, statele membre, și Banca Europeană de Investiții 
contribuie substanțial la capitalul Băncii Europene de Reconstrucție și 
Dezvoltare, întrucât principalii beneficiari ai instrumentelor de 
finanțare sunt țările din proximitatea Uniunii Europene. 

 
4.2.3. Organismele interinstituţionale 

Organismele interinstituționale sunt învestite cu atribuții de 
sprijinire a managementului sistemului instituțional al Uniunii 
Europene. Din categoria organismelor interinstituționale fac parte:  

- Echipa de Intervenție în Caz de Urgență Informatică 
(CERT);  

- Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO);  
- Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene;  
- Școala Europeană de Administrație. 

Echipa de Intervenție în Caz de Urgență Informatică (CERT) 
a fost înființată în 2011 cu titlu de proiect-pilot al Uniunii Europene. În 
2012, Echipa de Intervenție în Caz de Urgență Informatică (CERT) a 
devenit organism permanent.  

Competența Echipei de Intervenție în Caz de Urgență 
Informatică (CERT) rezidă în a contribui la gestionarea amenințărilor 
cibernetice cu care se confruntă sistemele informatice ale instituțiilor, 
organismelor, oficiilor și agențiilor europene. De asemenea, Echipa de 
Intervenție în Caz de Urgență Informatică (CERT) acordă sprijin 
echipelor responsabile de securitatea informatică din cadrul sistemului 
instituțional al Uniunii Europene.  

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Echipa de Intervenție în 
Caz de Urgență Informatică (CERT) cooperează cu echipele naționale 
din statele membre ale Uniunii Europene și din afara acesteia, precum 
și cu companii specializate în domeniul securității informatice.  

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a fost 
creat în 2002. Rolul Oficiului European pentru Selecția Personalului 
(EPSO) este de a sprijini prin proceduri eficiente și calitative selecția 
personalului pentru instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii 
Europene. Fiecare instituție, organism, oficiu sau agenție are 
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posibilitatea de a-și recruta personalul dintre candidații selectați de 
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene dispune de 
calitatea de editor al sistemului instituțional european, având sediul la 
Luxemburg. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene are misiunea 
de a produce și distribui toate publicațiile Uniunii Europene pe suport 
tipărit și electronic. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 
facilitează accesul la ansamblul informativ și legislativ european prin 
intermediul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene: seria L – legislație, 
seria C – informări și comunicări, seria S – licitații publice, precum și 
site-urile conexe EUR-Lex și TED.   

Serviciul de Informaţii pentru cercetare şi dezvoltare (CORDIS) 
reprezintă o platformă interactivă de informare privind noutățile, 
inițiativele și progresele din domeniul cercetării, inovării și dezvoltării. 

Școala Europeană de Administrație a fost înființată în 2005 
cu scopul de a organiza cursuri de formare și perfecționare pentru trei 
categorii de personal din cadrul sistemului instituțional al Uniunii 
Europene: personal recent recrutat, manageri sau potențiali manageri 
și candidați atestați care dispun de potențial pentru a deveni 
administratori instituționali. Școala Europeană de Administrație 
contribuie la difuzarea valorilor europene comune și la promovarea 
unei mai bune înțelegeri între membrii personalului angajat în cadrul 
sistemului instituțional al Uniunii Europene. Școala Europeană de 
Administrație are sediul la Bruxelles și Luxemburg. 

 
4.2.4. Organismele descentralizate 

Organismele descentralizate au fost create în vederea realizării 
obiectivelor, aplicării politicilor și executării sarcinilor Uniunii 
Europene. 

În categoria organismelor descentralizate intră: 
• agențiile descentralizate; 
• agențiile și organismele EURATOM; 
• agențiile executive ale Uniunii Europene. 

 
4.2.4.1. Agenţiile descentralizate 

În conformitate cu dreptul european, agențiile descentralizate 
sunt entități juridice independente, distincte de celelalte organisme sau 
instituții europene. 
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Agențiile descentralizate ale Uniunii Europene dispun de un rol 
important în aplicarea politicilor europene privind măsurile tehnice, 
științifice, operaționale sau de reglementare. Agențiile descentralizate 
sprijină cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre în 
domenii politice importante. Agențiile descentralizate asigură 
valorificarea în comun a experienței tehnice și a experienței 
specialiștilor din cadrul instituțiilor Uniunii Europene și a autorităților 
naționale ale statelor membre. 

Agențiile descentralizate ale Uniunii Europene pot fi împărțite 
în trei grupuri mari:  

• agenții comune („comunitare”); 
• agenții în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în 

materie penală; 
• agenţii în domeniul politicii de securitate şi de apărare 

comună. 
Agențiile europene comune („comunitare”). Atribuțiile 

agențiilor comune („comunitare”) țin de aplicarea politicilor europene 
în toate domeniile, exceptând cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală, precum și politica de securitate şi de apărare comună. 

Domeniile de competență ale agențiilor europene comune 
(„comunitare”) vizează: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) – 
promovarea securității și interoperabilității căilor ferate (anul 
înființării: 2004; sediul: Valenciennes, Franța); Agenția Europeană de 
Mediu (AEM) – pregătirea informațiilor și evaluărilor cu caracter 
independent privind starea mediului înconjurător, tendinţele de 
mediu, politicile şi eficacitatea lor (anul înființării: 2009; sediul: 
Copenhaga, Danemarca); Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 
(AESA) – stabilirea și menținerea unui nivel ridicat și uniform de 
siguranță privind aviația civilă în Europa, având atribuite sarcini cu 
caracter normativ și executiv (anul înființării: 2002; sediul: Kӧln, 
Germania); Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) – 
promovarea celor mai înalte standarde în materie de control, inspecţie 
şi supraveghere în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP) (anul înființării: 2005; sediul: Vigo, Spania); Agenţia Europeană 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale 
Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) – asigurarea 
securității frontierelor externe prin coordonarea acţiunilor statelor 
membre în cadrul punerii în aplicare a măsurilor europene privind 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_ro.htm
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gestionarea frontierelor Uniunii Europene (anul înființării: 2004; 
sediul: Varșovia, Polonia); Agenţia Europeană pentru Medicamente 
(EMA) – protejarea şi promovarea sănătăţii publice şi a animalelor, 
prin intermediul evaluării şi supravegherii medicamentelor destinate 
uzului uman şi veterinar (anul înființării: 1995; sediul: Londra, Marea 
Britanie); Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) – 
promovarea îmbunătăţirii calităţii vieţii, asigurând utilizarea în 
siguranţă a produselor chimice în toată Europa (anul înființării: 2007; 
sediul: Helsinki, Finlanda); Agenţia Europeană pentru Sănătate şi 
Securitate în Muncă (EU-OSHA) – promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi 
securităţii în muncă (anul înființării: 1994; sediul: Bilbao, Spania); 
Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a 
Datelor (ENISA) – asigurarea nivelului ridicat de securitate a reţelelor 
informatice şi a datelor (anul înființării: 2004; sediul: Heraklion, 
Grecia); Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (EMSA) – 
acordarea asistenţei tehnice şi de susținere privind elaborarea şi 
punerea în aplicare a legislaţiei europene în materie de siguranţă 
maritimă, poluare asociată transportului naval şi securitate maritimă 
(anul înființării: 2002; sediul: Lisabona, Portugalia); Agenţia GNSS 
European (GSA) – gestionarea activităţilor legate de programele de 
poziţionare şi navigaţie prin satelit (anul înființării: 2004; sediul: 
Praga, Cehia); Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) – garantarea bunei 
funcţionări a pieţei europene unice a gazului şi electricităţii (anul 
înființării: 2011; sediul: Ljubljana, Slovenia); Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) – acordarea  asistenţei şi 
expertizei în materie de drepturi fundamentale autorităţilor 
competente ale Uniunii Europene şi ale statelor membre atunci când 
pun în aplicare dreptul european (anul înființării: 2007; sediul: Viena, 
Austria); Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate 
și Justiție (IT Agency) – furnizarea soluțiilor viabile de lungă durată 
privind managementul operațional al sistemelor informaționale la 
scară largă în materie de afaceri interne (anul înființării: 2012; sediul: 
Tallinn, Estonia); Autoritatea Bancară Europeană (ABE) – menținerea 
stabilității financiare în cadrul Uniunii Europene și salvgardarea 
integrității, eficienței și funcționării corespunzătoare a sectorului 
bancar (anul înființării: 2011; sediul: Londra, Marea Britanie); 
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Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale 
(AEAPO) – sprijinirea stabilității sistemului financiar, transparenței 
piețelor și produselor financiare, protecția domeniului de asigurare și 
de pensionare (anul înființării: 2011; sediul: Frankfurt-pe-Main, 
Germania); Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară 
(EFSA) – promovarea îmbunătățirii siguranţei alimentare, asigurarea 
protecţiei consumatorilor, restabilirea şi menţinerea încrederii privind 
siguranţa alimentelor de pe piaţă (anul înființării: 2002; sediul: Parma, 
Italia); Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe 
(AEVMP) – asigurarea protecției investitorilor și a bunei funcționări a 
piețelor financiare (anul înființării: 2010; sediul: Paris, Franța); Biroul 
European de Sprijin pentru Azil (EASO) – asigurarea cooperării în 
materie de azil și protecția persoanelor care apelează la azil (anul 
înființării: 2010; sediul: Valletta, Malta); Centrul de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene (CdT) – furnizarea serviciilor de 
traduceri către agenţiile specializate şi descentralizate ale Uniunii 
Europene, inclusiv către instituțiile care dispun de propriile servicii 
(anul înființării: 1994; sediul: Luxemburg); Centrul European de 
Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) – asigurarea protecţiei împotriva 
bolilor infecţioase: i.e. gripă, SARS şi HIV/SIDA (anul înființării: 2004; 
sediul: Stockholm, Suedia); Centrul European pentru Dezvoltarea 
Formării Profesionale (Cedefop) – sprijinirea dezvoltării și 
implementării politicilor europene în domeniul educației vocaționale și 
formării profesionale (anul înființării: 1975; sediul: Tesalonic, Grecia); 
Fundaţia Europeană de Formare (ETF) – susținerea ţărilor în tranziţie 
şi în curs de dezvoltare în ceea ce privește valorificarea potenţialului 
de capital uman prin reforma sistemelor de educaţie, formare şi a 
pieţei muncii (anul înființării: 1994; sediul: Torino, Italia); Fundaţia 
Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă 
(EUROFOUND) – contribuirea efectivă la planificarea şi instituirea 
bunelor condiţii de viaţă şi de muncă (anul înființării: 1975; sediul: 
Dublin, Irlanda); Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei şi Bărbaţi (EIGE) – sprijinirea activității autorităților naționale şi 
europene în materie de egalitate de șanse între bărbați și femei (anul 
înființării: 2006; sediul: Vilnus, Lituania); Observatorul European 
pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) – furnizarea imaginii clare şi 
fundamentate asupra drogurilor și consumului de droguri în Uniunea 
Europeană (anul înființării: 1995; sediul: Lisabona, Portugalia); Oficiul 
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Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) – asigurarea protecţiei 
soiurilor de plante ca formă unică şi exclusivă de protecţie europeană a 
proprietăţii industriale asupra soiurilor noi de plante (anul înființării: 
1994; sediul: Angers, Franța); Oficiul pentru Armonizare în cadrul 
Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) – 
protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în materie de mărci, 
desene și modele industriale (anul înființării: 1994; sediul: Alicante 
Spania); Organismul Autorităților Europene de Reglementare în 
Comunicații Electronice (OAREC) – asigurarea reglementării 
domeniului comunicaţiilor electronice (anul înființării: 2009; sediul: 
Riga, Letonia); Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) – 
promovarea capacității de inovare a Uniunii Europene (anul înființării: 
2008; sediul: Budapesta, Ungaria). 

Agenţiile europene în domeniul cooperării poliţieneşti şi 
judiciare în materie penală. Atribuțiile agențiilor în domeniul 
cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală țin de aplicarea 
politicilor europene în sfera afacerilor interne și colaborare în 
înfăptuirea justiției. 

Domeniile de competență atribuite agențiilor europene în 
domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală sunt: 
Colegiul European de Poliţie (CEPOL) – promovarea cooperării 
transfrontaliere în vederea combaterii criminalităţii şi menţinerii 
siguranţei şi a ordinii publice (anul înființării: 2005; sediul: Hampshire, 
Marea Britanie); Oficiul European de Poliţie (EUROPOL) – asigurarea 
cooperării în cadrul Uniunii Europene privind aplicarea legii în 
domeniul infracţionalităţii, facilitând schimbul de informații dintre 
statele membre (anul înființării: 1999; sediul: Haga, Olanda); Unitatea 
Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) – promovarea 
stimulării şi îmbunătăţirii sferei de coordonare a anchetelor şi a 
urmăririlor penale între autorităţile judiciare competente ale statelor 
membre cu privire la acte grave de criminalitate organizată şi 
transfrontalieră (anul înființării: 2002; sediul: Haga, Olanda). 

 Agenţiile europene în domeniul politicii de securitate şi de 
apărare comună. Atribuțiile agențiilor vizează aplicarea politicilor 
europene în materie de securitate și apărare la nivelul Uniunii 
Europene. 

Domeniile de competență atribuite agențiilor europene în 
domeniul politicii de securitate şi de apărare comună sunt: Agenţia 
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Europeană de Apărare (AEA) – sprijinirea statelor membre în vederea 
îmbunătățirii capacității de apărare a Uniunii Europene în cadrul 
politicii de securitate şi de apărare comună (anul înființării: 2004; 
sediul: Bruxelles, Belgia); Centrul Satelitar al Uniunii Europene (CSUE) 
– asigurarea exploatării şi producerii de informaţii analitice în baza 
imaginilor captate de sateliţii de observare (anul înființării: 2002; 
sediul: Madrid, Spania); Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii 
Europene (EUISS) – promovarea culturii comune a securității Uniunii 
Europene, executarea politicii de securitate şi de apărare comună și 
favorizarea dezbaterilor pe probleme startegice de securitate comună 
(anul înființării: 2002; sediul: Paris, Franța).  
 
4.2.4.2. Agențiile și organismele EURATOM 

Entitățile juridice EURATOM urmăresc realizarea obiectivelor 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice prin 
măsuri de coordonare a programelor de cercetare în statele membre 
ale Uniunii Europene privind utilizarea paşnică a energiei nucleare, 
asigurarea cunoştinţelor, infrastructurii şi a finanţării energiei 
nucleare, precum şi garantarea unei cantităţi suficiente de energie 
atomică pentru folosire în scopuri pașnice. 

Domeniile de competență atribuite entităților juridice 
EURATOM vizează: Agenţia de Aprovizionare a EURATOM – asigurarea 
unei aprovizionări regulate și echitabile cu energie nucleară a 
consumatorilor europeni (anul înființării: 1957; sediul: Luxemburg); 
Întreprinderea Comună Europeană pentru ITER şi Dezvoltarea 
Energiei de Fuziune – gestionarea aportului Uniunii Europene la 
proiectul internaţional ITER cu privire la energia de fuziune prin 
cooperare cu reprezentanţii industriei şi ai organizaţiilor europene din 
sfera cercetării în vederea producerii şi livrării unei game largi de 
componente de tehnologie înaltă pentru proiect (anul înființării: 2007; 
sediul: Barcelona, Spania). 
 
4.2.4.3. Agențiile executive 

Agenţiile executive reprezintă organismele europene create în 
temeiul Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului Uniunii 
Europene în scopul realizării anumitor sarcini specifice privind 
gestionarea programelor europene. Agenţiile executive sunt situate la 
Bruxelles sau Luxemburg, sediile Comisiei Europene. 
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Domeniile de competență ale agențiilor executive sunt: Agenţia 
Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (Agenţia Executivă 
a CEC) – sprijinirea activităţilor de cercetare exploratorie și stimularea 
excelenţei ştiinţifice în Europa ca parte integrantă a programului-cadru 
7 (PC7) de cercetare (anul înființării: 2007); Agenţia Executivă pentru 
Cercetare (REA) – evaluarea propunerilor de proiecte şi gestionarea 
acțiunilor proiectelor privind susținerea cercetării pentru o mare parte 
din programul-cadru 7 (PC7) de cercetare (anul înființării: 2007); 
Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) – 
gestionarea programelor și inițiativelor europene de finanțare în 
materie de energie, transport, mediu, competitivitate și inovare (anul 
înființării: 2004); Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi 
Cultură (EACEA) – gestionarea programelor și acțiunilor europene în 
domeniul educației, audiovizualului și culturii (anul înființării: 2005); 
Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-
T EA) – asigurarea punerii în aplicare și gestionarea programului 
Reţeaua Transeuropeană de Transport  (anul înființării: 2006); Agenţia 
Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (EAHC) – sprijinirea punerii 
în aplicare a Programului de sănătate publică al Uniunii Europene. 
(anul înființării: 2005). 
 
4.2.5. Organismele specializate 

Organismele specializate ale Uniunii Europene dispun de 
competențe speciale în raport cu alte instituții, organisme, oficii sau 
agenții europene. Aceste organisme specializate sunt:  

- Ombudsman-ul European; 
- Controlorul European pentru Protecţia Datelor. 

Ombudsman-ul European a fost instituit în 1995 în temeiul 
Tratatului de la Maastricht, cu sediul la Strasbourg, Franța. Instituția 
Ombudsman-ului European este asemănătoare celei de Avocat al 
Poporului sau Avocat Parlamentar din sistemele naționale de drept.  

Ombudsman-ul European este desemnat de către Parlamentul 
European pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. 
Ombudsman-ul European este ales dintre personalităţile notorii din 
domeniu, cetăţeni ai Uniunii Europene, care se bucură de toate 
drepturile civile şi politice, prezintă toate garanţiile de independenţă şi 
îndeplinesc condiţiile necesare în ţara de proveniență pentru 
exercitarea celor mai înalte funcţii jurisdicţionale sau posedă 
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experienţă şi competenţă recunoscute pentru îndeplinirea funcţiilor de 
Ombudsman European1. 

Ombudsman-ul European are competența de a examina 
imparțial și independent, în numele cetățenilor europeni, cazurile 
reclamate privind administrarea defectuoasă a activităților 
instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii Europene (i.e. 
Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European 
ș.a.), precum încălcarea legislației europene, a principiilor bunei 
guvernări, a drepturilor omului, etc. Exemplele de încălcare a normelor 
de drept al Uniunii Europene, susceptibile de a fi reclamate, pot fi 
neregulile administrative, discriminarea, abuzul de putere, lipsa de 
răspuns, nefurnizarea de informaţii, întârzierea nejustificată, 
procedurile incorecte, etc.  

Ombudsman-ul European poate demara ancheta fie în baza 
unei plângeri, fie din proprie inițiativă. Ombudsman-ul European poate 
coopera cu autoritățile naționale ale statelor membre în interesul 
anchetei și a protejării drepturilor fundamentale ale omului. 

Cererile înaintate Ombudsman-ului European trebuie să 
întrunească anumite condiții de admisibilitate: 

• autorul plângerii – orice persoană fizică sau juridică cu 
reședința sau sediul în unul din statele membre ale 
Uniunii Europene, inclusiv în cazurile în care nu este 
vizat direct; 

• obiectul plângerii – cazul trebuie să se refere în 
exclusivitate la activitățile de administrare defectuoasă 
din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii Europene; 

• termenul – cazul trebuie reclamat în termen de cel mult 
2 ani de la data când faptele au devenit cunoscute 
persoanei care înaintează plângerea; 

• epuizarea căilor de atac – cazul poate fi reclamat după 
epuizarea căilor de contencios administrativ. 

Ombudsman-ul European nu este competent în a examina 
plângerile de administrare defectuoasă înaintate împotriva 
autorităților naționale, regionale sau locale (chiar dacă ar putea viza 
                                                                    
1 Statutul și condițiile generale de exercitarea funcțiilor Ombudsman-ului, art. 6, 
http://www.ombudsman.europa.eu/ro/resources/statute.faces  
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anumite aspecte europene), împotriva acțiunilor care se judecă în 
instanță (de drept comun sau de tip ombudsman la nivel național), 
împotriva persoanelor juridice de drept privat sau a persoanelor fizice. 
De asemenea, Ombudsman-ul European nu poate pune la îndoială 
temeinicia hotărârilor judecătorești. 

Controlorul European pentru Protecţia Datelor a fost 
instituit în 2001 și are sediul la Bruxelles. Controlorul European pentru 
Protecţia Datelor este desemnat de către Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de 5 ani care poate fi 
reînnoit. Rolul Controlorului European pentru Protecţia Datelor rezidă 
în a se asigura că instituțiile și organismele Uniunii Europene respectă 
dreptul la intimitate al cetățenilor europeni în procesul de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. Procesul de prelucrare a datelor implică 
colectarea, înregistrarea, arhivarea, identificarea, consultarea, 
transmiterea, blocarea, ștergerea și distrugerea lor. Uniunea 
Europeană reglementează în mod strict protecția datelor cu caracter 
personal și protecția dreptului la intimitate al cetățenilor săi. 

Activitatea Controlorului European pentru Protecţia Datelor se 
axează pe trei direcții principale: 

• controlul – monitorizarea procesării datelor personale 
la nivel european privind respectarea normelor 
referitoare la protecția datelor; 

• consultarea – Controlorul European pentru Protecţia 
Datelor consiliază Comisia Europeană, Consiliul Uniunii 
Europene și Parlamentul European în procesul de 
elaborare a actelor legislative și își expune punctul de 
vedere în chestiuni cu impact asupra protecției datelor; 

• cooperarea – Controlorul European pentru Protecţia 
Datelor colaborează cu alte autorități competente în 
domeniul protecției datelor în vederea promovării 
eficiente a protecției de date cu caracter personal în 
toată Europa. 

Dreptul privind protecția datelor cu caracter personal este un 
drept fundamental al Uniunii Europene, găsindu-și consacrare în trei 
acte europene esențiale: Carta Uniunii Europene a Drepturilor 
Fundamentale, Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) 45/2001. 



 151 

 Puncte-cheie: 
Sistemul instituţional european. Definirea instituţiilor europene. 
Consiliul European: istoric, competenţe, compunere. Consiliul Uniunii 
Europene: istoric, competenţe, compunere. Comisia Europeană: istoric, 
competenţe, compunere. Parlamentul European: istoric, competenţe, 
compunere. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: istoric, competenţe, 
compunere. Curtea Europeană de Conturi: istoric, competenţe, 
compunere. Banca Centrală Europeană: istoric, competenţe, 
compunere. Definirea organismelor europene. Organismele 
consultative. Organismele financiare. Organismele interinstituţionale. 
Organismele descentralizate. Organismele specializate. 
 
 Evaluare: 
Test 1: 
1. Definiţi instituţia europeană. 
2. Caracterizaţi elementele instituţiei europene. 
3. Reliefaţi similitudinile şi diferenţele între instituţia europeană şi 
organul de stat. 
Test 2: 
1. Definiţi instituţia Parlamentului European. 
2. Caracterizaţi elementele instituţiei Parlamentului European. 
3. Stabiliţi asemănările şi deosebirile între instituţia Parlamentului 
European şi parlamentul naţional. 
Test 3: 
1. Definiţi organismul european. 
2. Caracterizaţi elementele organismului european. 
3. Analizaţi organismul european în raport cu organismul 
internațional. 
 
 Lecturi suplimentare: 
1. Andreşan-Grigoriu Beatrice, Procedura hotărârilor preliminare, 

Bucureşti: Editura Hamangiu, 2010 
2. Băluţă Oana, Balan Cătălin, Justiţie şi Afaceri Interne, Bucureşti: 

Editura Tritonic, 2007 
3. Bărbulescu Iordan Gheorghe, Sistemul instituţional, Bucureşti: 

Editura Tritonic, 2007 
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4. Blidaru Gheorghe, Florea, Paul Tiberiu, Banca Europeană de 
Investiţii. Promotorul dezvoltării Uniunii Europene, Târgovişe: 
Editura Bibliotheca, 2006 

5. Brezeanu Petre, Finanţe europene, Bucureşti: Editura C.H. Beck, 
2007 

6. Carp Radu, Şandru Simona, Dreptul la intimitate şi protecţia datelor 
cu caracter personal. De la acquis-ul comunitar la legislaţia 
românească, Bucureşti: Editura All Beck, 2004 

7. Călinoiu Constanţa, Vedinaş Virginia, Statutul funcţionarului public 
european, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2007 

8. Ciobanu-Dordea Aurel, Legislaţie comunitară privind cooperarea 
judiciară în materie civilă şi penală, Bucureşti: Editura C.H. Beck, 
2007 

9. Costea Ioana Maria, Combaterea evaziunii fiscale şi frauda 
comunitară, Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2010 

10. Deleanu Sergiu, Drept comunitar al afacerilor, Arad: Editura Servo-
Sat, 2002 

11. Gheorghe Carmen Adriana, Drept bancar comunitar, Bucureşti: 
Editura C. H. Beck, 2008 

12. Neagu Norel, Fraudarea bugetului comunitar, Bucureşti: Editura 
Wolters Kluwer, 2008 

13. Păun Roxana-Daniela, Drept monetar european, Bucureşti: Editura 
Fundaţiei României de Mâine, 2006 

14. Şaguna Dan Drosu, Tofan Mihaela, Drept financiar şi fiscal 
european, Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2010 

15. Toader Tudorel, Codul penal şi Codul de procedură penală, Hotărâri 
CEDO, Decizii ale Curţii Constituţionale, Recursuri în interesul legii, 
București: Editura Hamangiu, 2013 

16. ***** Cum funcţionează Uniunea Europeană. Ghidul instituţiilor UE 
pentru fiecare, Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare, 
2007 

17. ***** Regulamentul de procedură al Curții de Justiție, Jurnalul Oficial 
L 265 din 29.09.2012 

18. ***** Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, 
Jurnalul Oficial L 136 din 30.05.1991 

19. ***** Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, 
Jurnalul Oficial L 225 din 29.08.2007 
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20. ***** Statutul și condițiile generale de exercitarea funcțiilor 
Ombudsman-ului, Jurnalul Oficial L 113/15 din 04.05.1994 

 
@ Resurse on-line: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-
council/index_ro.htm 
http://www.european-council.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-
eu/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-
eu/index_ro.htm 
http://www.consilium.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-
commission/index_ro.htm 
http://ec.europa.eu/index_ro.htm 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-
parliament/index_ro.htm 
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-
justice/index_ro.htm 
http://curia.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu/ro/tools/sitemap.htm 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-
auditors/index_ro.htm 
http://eca.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm 
http://www.ecb.int 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_ro.htm 
http://www.eesc.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_ro.htm 
http://cor.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_ro.htm 
http://www.eib.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_ro.htm 
http://www.eif.org  
http://www.ebrd.com  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_ro.htm
http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=ro
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=ro
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_ro.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eur-lex.europa.eu/ro/tools/sitemap.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_ro.htm
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm
http://www.ecb.int/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_ro.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.ro.home
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_ro.htm
http://cor.europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_ro.htm
http://www.eib.europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_ro.htm
http://www.eif.org/
http://www.ebrd.com/
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http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-
bodies/index_ro.htm 
http://cert.europa.eu 
http://europa.eu/epso/index_ro.htm 
http://publications.europa.eu/index_ro.htm 
http://europa.eu/eas/index_en.htm 
http://europa.eu/agencies/index_ro.htm 
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/index_ro.htm 
http://europa.eu/agencies/euratom_agencies/index_ro.htm 
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_ro.htm 
http://eit.europa.eu 
http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/ombudsman/index_ro.htm 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_ro.htm 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/ro/EDPS 

 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_ro.htm
http://cert.europa.eu/cert/filteredition/en/CERT-LatestNews.html
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://publications.europa.eu/index_ro.htm
http://europa.eu/eas/index_en.htm
http://europa.eu/agencies/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/euratom_agencies/index_ro.htm
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_ro.htm
http://eit.europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_ro.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_ro.htm
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/ro/EDPS
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Fondurile europene 
 
 
 

Teme: 
 Noţiunea de fonduri europene 
 Obiectul fondurilor europene  
 Clasificarea fondurilor europene  

 

Capitolul V 
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5.1. Noțiunea de fonduri europene 
Fondurile europene constituie instrumentele financiare 

principale prin care Uniunea Europeană își susține obiectivele 
strategice, stabilite prin acțiuni de eliminare a disparităților sociale și 
economice între regiunile Europei, de realizare a coeziunii sociale și 
economice, în vederea funcționării armonioase a întregii construcții 
europene. 

Fondurile europene au contribuit la realizarea coeziunii sociale 
și economice încă de la înființarea Comunității Europene a Cărbunelui 
și Oțelului. Tratatul de la Roma conține prevederi exprese la nevoia de 
eliminare a disparităților economice și sociale în interiorul Comunității 
Economice Europene. În 1958 au fost înființate Fondul Social European 
(FSE) și Fondul European pentru Orientare și Garantare în Agricultură 
(FEOGA). În 1975 a luat ființă Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR). În 1993 a fost creat Fondul de Coeziune (FC). În 
1995 a fost lansat Instrumentul Financiar pentru Orientarea 
Pescuitului (IFOP). 

Fondurile europene sunt orientate pentru o cât mai bună 
integrare economică și socială a statelor membre în cadrul Uniunii 
Europene (fonduri structurale) și pentru compatibilizarea nivelului 
economic al țărilor candidate cu cel european (fonduri de preaderare).  

 
5.2. Fondurile structurale 

Coeziunea economică și socială dispune de instrumente de 
realizare, numite structurale sau fonduri structurale, urmărind scopul 
de a acorda sprijin la nivel structural statelor membre. Sprijinul 
financiar bazat pe instrumentele structurale vizează în principal 
regiunile mai puțin dezvoltate din cadrul Uniunii Europene în vederea 
consolidării coeziunii economice și sociale.  

Domeniul dezvoltării regionale este reglementat prin legislația 
primară (tratate) și secundară (regulamente): Regulamentul 
1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională; 
Regulamentul 1081/2006 privind Fondul Social European; Regulamentul 
1082/2006 privind cooperarea teritorială europeană; Regulamentul 
1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune; 
Regulamentul 1084/2006 privind Fondul de Coeziune; Regulamentul 
1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului 
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Comisiei (CE) 1083/2006 ce conține prevederi generale cu privire la 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de Coeziune și a Regulamentului Comisiei (CE) 1080/2006 cu 
privire la Fondul European de Dezvoltare Regională.  

Instrumentele structurale contribuie la realizarea a trei 
obiective primordiale ale Politicii de Coeziune Economică și Socială în 
cadrul Uniunii Europene: 

1) convergența sau reducerea decalajelor de dezvoltare 
dintre regiuni; 

2) competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă; 
3) cooperarea teritorială europeană. 

Fondurile structurale (instrumentele structurale) reprezintă 
instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană urmărește 
eliminarea disparităților economice și sociale între regiunile Europei în 
sensul realizării coeziunii economice și sociale la nivel european. 

Fondul Social European (FSE) este instrumentul structural 
care promovează măsuri de reintegrare pe piața muncii a șomerilor și 
a grupurilor sociale defavorizate prin finanțarea acțiunilor de formare 
profesională și de asistență în procesul de angajare. 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) înseamnă instrumentul structural care finanțează acțiunile 
de creștere a competitivității agricole și forestiere, de management 
agricol și de mediu, de îmbunătățire a calității vieții și de diversificare a 
activităților economice în zonele rurale și periurbane. Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) îl înlocuiește pe 
vechiul Fond European pentru Orientare și Garantare în Agricultură 
(FEOGA). 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
constituie instrumentul structural care finanțează infrastructura, 
investițiile generatoare de locuri de muncă, ajutoarele pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și proiectele de dezvoltare 
locală. 

Fondul de Coeziune (FC) reprezintă instrumentul structural 
care finanțează mari proiecte în domeniul protecției mediului, 
extinderii rețelelor de transport transeuropene și dezvoltării durabile 
(eficiență energetică, energie alternativă, energie regenerabilă, 
transport ecologic, transport intermodal). 
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Fondul European pentru Pescuit (FEP) desemnează 
instrumentul structural de finanțare a acțiunilor care se concentrează 
asupra continuității activităților de pescuit și exploatare rațională, a 
protecției resurselor de pescuit, a dezvoltării de întreprinderi viabile în 
piscicultură, a dezvoltării și îmbunătățirii calității vieții în zonele 
dependente de pescuit. Fondul European pentru Pescuit (FEP) îl 
înlocuiește pe vechiul Instrument Financiar pentru Orientarea 
Pescuitului (IFOP). 

 
5.3. Fondurile de preaderare 

Fondurile de preaderare reprezintă instrumentele de finanțare 
a acțiunilor privind reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare  ale țărilor candidate și a țărilor membre ale Uniunii 
Europene. Fondurile de preaderare sunt valabile în perioadele de 
extindere a Uniunii Europene. 

În istoria extinderii Uniunii Europene au fost puse în aplicare 
mai multe fonduri: PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS și Instrumentul 
financiar pentru Turcia. Programul PHARE a fost creat în 1989 
pentru a asista financiar Polonia și Ungaria în calitate de ajutor pentru 
restructurare economică, direcționat spre fortificarea instituțională, 
susținerea investițiilor, restructurarea industrială, dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea regională și socială privind 
consolidarea instituțiilor democratice și a administrațiilor publice. 
Ulterior, Programul PHARE revizuit s-a aplicat și altor state care au 
aderat între timp la Uniunea Europeană, precum Cehia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia, Bulgaria și România. De asemenea, 
beneficiare ale Programului PHARE până în anul 2000 au fost câteva 
țări din Balcanii de Vest, precum Albania, Bosnia și Herțegovina, 
Macedonia. Începând cu 2001 Programul CARDS o început să acorde 
asistență financiară pentru aceste state. ISPA, Instrumentul pentru 
politici structurale de preaderare, a fost un program de finanțare a 
proiectelor de infrastructură în materie de transporturi și de protecție 
a mediului între anii 2000-2006 în țările candidate. Programul SAPARD 
pentru agricultură și dezvoltare rurală a fost unul din cele trei 
instrumente structurale care avea menirea de a sprijini pregătirile de 
aderare ale țărilor din Europa Centrală și Europa de Est privind 
participarea la politica agricolă comună. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Est
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Începând cu anul 2007 se aplică Instrumentul pentru 
Asistență de Preaderare (IAP) care înlocuiește instrumentele 
financiare anterioare. 

Sfera de competență a Instrumentului pentru Asistență de 
Preaderare (IAP) prevede finanțarea acțiunilor în materie de:  

• ajutor pentru tranziție și consolidarea instituțiilor; 
• cooperare transfrontalieră (cu statele membre ale Uniunii 

Europene și alte țări eligibile pentru IAP); 
• dezvoltare regională (transport, mediu și dezvoltare 

economică); 
• dezvoltare a resurselor umane (consolidarea capitalului uman 

și combaterea excluziunii); 
• dezvoltare rurală. 

Beneficiarii Instrumentului pentru Asistență de Preaderare 
(IAP) sunt împărțiți în două categorii în funcție de gradul de eliminare 
a decalajelor: 

• ţări eligibile pentru cele 5 domenii – Macedonia, Turcia); 
• ţări eligibile pentru primele 2 domenii – Albania, Bosnia şi 

Herţegovina, Kosovo, Muntenegru și Serbia. 
Fondurile de preaderare pentru țările candidate garantează 

integrarea plenară a acestora în spațiul european și asigură 
funcționarea armonioasă a Uniunii Europene. 
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 Puncte-cheie: 
Fondurile europene. Definirea fondurilor europene. Obiectul fondurilor 
europene. Clasificarea fondurilor europene. Fondurile structurale. 
Fondurile de preaderare. 
 
 Evaluare: 
Test 1: 
1. Definiţi fondurile europene. 
2. Caracterizaţi elementele fondurilor europene. 
3. Reliefaţi similitudinile şi diferenţele între fondurile europene şi 
instituțiile financiare. 
Test 2: 
1. Definiţi fondurile structurale. 
2. Caracterizaţi elementele fondurilor structurale. 
3. Stabiliţi asemănările şi deosebirile între fondurile structurale și 
fondurile de preaderare. 
Test 3: 
1. Definiţi fondurile de preaderare. 
2. Caracterizaţi elementele fondurilor de preaderare. 
3. Analizați instrumentul de preaderare în raport cu Fondul European 
de Investiții. 
 
 Lecturi suplimentare: 
1. Blidaru Gheorghe, Florea, Paul Tiberiu, Banca Europeană de 

Investiţii. Promotorul dezvoltării Uniunii Europene, Târgovişe: 
Editura Bibliotheca, 2006 

2. Brezeanu Petre, Finanţe europene, Bucureşti: Editura C.H. Beck, 
2007 

3. Costea Ioana Maria, Combaterea evaziunii fiscale şi frauda 
comunitară, Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2010 

4. Neagu Norel, Fraudarea bugetului comunitar, Bucureşti: Editura 
Wolters Kluwer, 2008 

5. Şaguna Dan Drosu, Tofan Mihaela, Drept financiar şi fiscal european, 
Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2010 

 
@ Resurse on-line: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm 
http://ec.europa.eu/esf  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/esf
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http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framew
ork/l60032_ro.htm 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_en.cfm 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_ro.htm 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_ro.cfm 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_ro.cfm
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Tratate 
 

Tratatul de la Paris 
Data semnării: 18.04.1951 
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Anexa 1: Extinderea europeană 
 

Etapa 
de 

aderare 

Anul 
aderării 

State Numărul 
statelor 
membre 

    
I 1951 Belgia, Franţa, Germania, 

Luxemburg, Italia, Olanda 
 

6 

II 1973 Danemarca, Irlanda, Marea 
Britanie 
 

9 

III 1981 Grecia 
 

10 

IV 1986 Portugalia, Spania 
 

12 

V 1995 Austria, Finlanda, Suedia 
 

15 

VI 2004 Cehia, Cipru, Estonia, 
Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Slovacia, Slovenia, 
Ungaria 
 

25 

VII 2007 Bulgaria, România 27 
 

VIII 
 

2013 
 
Croația 

 
28 
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Anexa 2: Statele membre ale Uniunii Europene 
 

  
Austria  

Anul aderării: 1995 
Capitala: Viena 
Suprafaţa: 83 870 km² 
Populaţia: 8,3 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1995  
 

  
Belgia  

Anul aderării: membru fondator, 1952 
Capitala: Bruxelles 
Suprafaţa: 30 528 km² 
Populaţia: 10,7 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1985 
 

  
Bulgaria  

Anul aderării: 2007 
Capitala: Sofia 
Suprafaţa: 111 910 km²  
Populaţia: 7,6 milioane 
Moneda: leva bulgărească (лв) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Cehia  

Anul aderării: 2004 
Capitala: Praga 
Suprafaţa: 78 866 km² 
Populaţia: 10,5 milioane 
Moneda: coroana cehă (Kč) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 
Cipru  

Anul aderării: 2004 
Capitala: Nicosia 
Suprafaţa: 9 250 km² 
Populaţia: 0,8 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 2008 (€) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/bulgaria/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/cyprus/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Croaţia  

Anul aderării: 2013 
Capitala: Zagreb 
Suprafaţa: 56 542 km² 
Populaţia: 4,4 milioane 
Moneda: kuna croată (kn) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Danemarca  
 

Anul aderării: 1973 
Capitala: Copenhaga 
Suprafaţa: 43 094 km² 
Populaţia: 5,5 milioane 
Moneda: coroana daneză (kr) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1996 
 

 
Estonia  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Tallinn 
Suprafaţa: 45 000 km² 
Populaţia: 1,3 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 2011 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 
Finlanda  
 

Anul aderării: 1995 
Capitala: Helsinki 
Suprafaţa: 338 000 km² 
Populaţia: 5,3 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1996 
 

 
Franţa  
 
 

Anul aderării: membru fondator, 1952 
Capitala: Paris 
Suprafaţa: 550 000 km² 
Populaţia: 64,3 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1985 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/croatia/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Germania  
 

Anul aderării: membru fondator, 1952 
Capitala: Berlin 
Suprafaţa: 356 854 km² 
Populaţia: 82 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1985 
 

 
Grecia  
 

Anul aderării: 1981 
Capitala: Atena 
Suprafaţa: 131 957 km² 
Populaţia: 11,2 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 2001 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1992 
 

 
Irlanda  
 
 

Anul aderării: 1973 
Capitala: Dublin 
Suprafaţa: 70 000 km² 
Populaţia: 4,5 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Italia  
 

Anul aderării: membru fondator, 1952 
Capitala: Roma 
Suprafaţa: 301 263 km² 
Populaţia: 60 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1990 
 

 

 
Letonia  
 
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Riga 
Suprafaţa: 65 000 km² 
Populaţia: 2,3 milioane 
Moneda: lats leton (Ls) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/greece/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ireland/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Lituania  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Vilnius 
Suprafaţa: 65 000 km² 
Populaţia: 3,3 milioane 
Moneda: litas lituanian (Lt) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 
Luxemburg  
 

Anul aderării: membru fondator, 1952 
Capitala: Luxemburg 
Suprafaţa: 2 586 km² 
Populaţia: 0,5 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1985 
 

 
Malta  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Valletta 
Suprafaţa: 316 km² 
Populaţia: 0,4 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 2008 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 
Marea 
Britanie  
 

Anul aderării: 1973 
Capitala: Londra 
Suprafaţa: 244 820 km² 
Populaţia: 61,7 milioane 
Moneda: lira sterlină (£) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Olanda  
 

Anul aderării: membru fondator, 1952 
Capitala: Amsterdam 
Suprafaţa: 41 526 km² 
Populaţia: 16,4 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1985 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Polonia  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Varşovia 
Suprafaţa: 312 679 km² 
Populaţia: 38,1 milioane 
Moneda: zlot polonez (zł) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 
Portugalia  
 
 

Anul aderării: 1986 
Capitala: Lisabona 
Suprafaţa: 92 072 km² 
Populaţia: 10,6 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1991 
 

 
România  
 

Anul aderării: 2007 
Capitala: Bucureşti 
Suprafaţa: 237 500 km² 
Populaţia: 21,5 milioane 
Moneda: leu românesc 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Slovacia  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Bratislava 
Suprafaţa: 48 845 km² 
Populaţia: 5,4 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 2009 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 
Slovenia  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Ljubljana 
Suprafaţa: 20 273 km² 
Populaţia: 2 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 2007 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Spania  
 

Anul aderării: 1986 
Capitala: Madrid 
Suprafaţa: 504 782 km² 
Populaţia: 45,8 milioane 
Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1991 
 

 
Suedia  
 

Anul aderării: 1995 
Capitala: Stockholm 
Suprafaţa: 449 964 km² 
Populaţia: 9,2 milioane 
Moneda: coroana suedeză (kr) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1996 
 

 
Ungaria  
 

Anul aderării: 2004 
Capitala: Budapesta 
Suprafaţa: 93 000 km² 
Populaţia: 10 milioane 
Moneda: forint (Ft) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
2007 
 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/hungary/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Anexa 3: Ţările candidate 
 

 
Islanda  
 

Capitala: Reykjavik 
Suprafaţa: 103 000 km²  
Populaţia: 0,3 milioane 
Moneda: coroana islandeză (kr) 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
1996 
 

 
Macedonia  
 

Capitala: Skopje 
Suprafaţa: 25 433 km² 
Populaţia: 2,05 milioane 
Moneda: dinar (ден) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Muntenegru  
 

Capitala: Podgorica 
Suprafaţa: 14 026 km²  
Populaţia: 0,6 milioane 
Moneda: euro (€) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Serbia  
 
 

Capitala: Belgrad 
Suprafaţa: 77 474 km ²  
Populaţia: 7,4 milioane 
Moneda: dinar (РСД) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Turcia  
 

Capitala: Ankara 
Suprafaţa: 780 580 km² 
Populaţia: 71,5 milioane 
Moneda: lira turcească (TRY) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/iceland/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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Anexa 4: Ţările potenţial candidate 
 

 
Albania  
 

Capitala: Tirana 
Suprafaţa: 28 748 km²  
Populaţia: 3,6 milioane 
Moneda: lek albanez (L) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Bosnia şi 
Herţegovina  
 

Capitala: Sarajevo 
Suprafaţa: 51 209 km²  
Populaţia: 4,6 milioane 
Moneda: marca bosniacă (BAM) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
Kosovo 
 

Capitala: Pristina 
Suprafaţa: 10 887 km² 
Populaţia: 1,7 milioane 
Moneda: euro (€) 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen 
 

 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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