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Capitolul 1 

UNIUNEA EUROPEANA 

Însemnele Uniunii Europene 

Simbolurile Uniunii Europene sunt specificate în proiectul de 

constituţie al UE, în Partea IV, Dispoziţii Generale şi Finale, articolul 1. 

Majoritatea acestor simboluri au fost create de Consiliul Europei între anii 

1950 - 1960 fiind adoptate de Uniunea Europeană. 
Insemnele uniunii europene 

Drapelul European 
Drapelul European– cercul celor 12 stele aurii pe fond albastru. 

Această emblemă a fost adoptată în 1955 de către Comitetul Miniştrilor în 

urma propunerii Adunării Parlamentare. Prin dispoziţia acestora, cele 12 stele 

simbolizează unitatea popoarelor Europei. Numărul lor este invariabil, cele 

douăsprezece stele fiind simbolul perfecţiunii şi plenitudinii. 

Imnul european 
Imnul european - În ianuarie 1972, Comitetul Miniştrilor al 

Consiliului Europei a adoptat un imn european: aranjamentul muzical fără text 

realizat de Herbert von Karajan, al preludiului la “Oda bucuriei” din Simfonia 

a 9-a de Beethoven. Imnul este interpretat cu prilejul ceremoniilor europene. 

Ziua Europei 
Ziua Europei – În amintirea declaraţiei ministrului francez de externe 

Robert Schuman care, la 9 mai 1950, în prezenţa presei internaţionale, cerea 

Franţei şi Germaniei să cedeze unui organism supranaţional european dreptul 

de gestionare a industriei cărbunelui şi oţelului, această dată a fost aleasă 

pentru a marca Ziua Europei. Decizia a fost luată la summit-ul european de la 

Milano din 1985. 

Deviza 

Uniunea Europeana si-a desemnat în anul 2000 propria 

deviza: „Unitate în diversitate”. Pentru alegerea ei s-a organizat un concurs 

în scolile din UE, la care au participat aproximativ 80.000 de tineri cu vârste 

cuprinse între 10 si 20 de ani. 
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 În final, au fost selectionate sapte propuneri, iar Parlamentul European 

a decis care dintre ele va fi adoptata. Nationalitatea creatorilor devizei 

câstigatoare a ramas pâna în prezent secreta. 

Limbile oficiale 
Limbi oficiale ale UE sunt toate limbile oficiale ale statelor membre, în 

prezent acestea fiind în numar de 27. Toate deciziile institutiilor europene sunt 

traduse în fiecare dintre limbile oficiale. Atât pentru întâlnirile la nivel înalt, 

cât si pentru sesiunile celor mai importante institutii ale Uniunii sunt asigurate 

servicii de interpretare simultana în fiecare limba, dar cele mai folosite limbi 

sunt engleza, franceza si germana. 

Moneda 
Începând din 2002, Euro este moneda folosita de majoritatea 

cetatenilor UE prin vointa guvernelor statelor si a populatiei, fapt fara 

precedent în istoria continentului. 

• Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică,

dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o 

construcţie sui generis, fiind o confederaţie. Începând cu 1 decembrie 2009, 

Uniunea Europeană are personalitate juridică internaţională. 
Uniunea are 27 membri: şase membri fondatori, din 1958: 
 Belgia 

 Franţa 

 Germania 

 Italia 

 Luxemburg 

 Olanda 

Alte 21 state au aderat succesiv: 

1973: 

– Danemarca

– Irlanda

– Regatul Unit

1981: 

– Grecia

1986: 

– Portugalia
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– Spania

1995: 

– Austria

– Finlanda

– Suedia

2004: 

– Cipru

– Estonia

– Letonia

– Lituania

– Malta

– Polonia

– Cehia

– Slovacia

– Slovenia

– Ungaria

2007: 

– Bulgaria

– România

Alte trei ţări, Croaţia, Republica Macedonia, Turcia (asociată 

din 1963 şi în uniune vamală din 1996) sunt oficial candidate la aderarea la 

Uniunea Europeană. 

România şi Bulgaria au devenit state membre cu drepturi depline la 1 

ianuarie 2007. Cele două state au îndeplinit criteriile de aderare iar Tratatul de 

aderare a Republicii Bulgare şi României, semnat de reprezentanţii statelor 

membre UE şi de cei ai României şi Bulgariei la Abaţia Neumünster din 

Luxemburg la 25 aprilie 2005, a fost ratificat de parlamentele naţionale ale 

tuturor statelor membre ale UE. 
Turcia este un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană. 

Ambiţiile europene ale Turciei datează de la Acordurile de la Ankara din 1963. 

Turcia a început negocieri preliminare la 3 octombrie 2005. Totuşi, analiştii 

consideră ca această ţară nu va adera mai devreme de 2015, datorită numărului 

mare de reforme economice şi sociale care trebuie întreprinse. De la acordarea 

statutului de ţară candidată, Turcia a implementat reforme permanente în 

privinţa drepturilor omului, a abolit pedeapsa cu moartea, a oferit drepturi 

culturale minorităţii kurde şi a avansat în rezolvarea diferendului cipriot. 

Totuşi, datorită diferenţelor religioase şi culturale în relaţie cu restul Europei, 

Turcia se loveşte de o opoziţie puternică din partea guvernelor conservatoare şi 



11 

religioase ale statelor membre, în special Franţa, Germania, Austria, Grecia, 

Cipru şi Slovenia. 

Croatia este un alt stat candidat la aderare. Procesul de aderare a fost 

încetinit printre altele de disputa dintre Croaţia şi Slovenia referitoare la 

graniţa dintre cele două state. La 9 noiembrie 2005, Comisia Europeană a 

recomandat acordarea statutului de candidat Macedoniei, devenind astfel cea 

de a treia republică ex-iugoslavă care câştigă acest statut. În iunie 2010, 

Islanda a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. 
Trei dintre statele AELS (EFTA), Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, 

sunt membre ale Spaţiului Economic European (SEE/EEA), statut care le 

permite acestora participarea în cea mai mare parte a aspectelor pieţei unice a 

EU, fără obligaţia de a adera. 

Elveţia, cel de-al patrulea stat EFTA, a respins participarea în EEA 

printr-un referendum, dar a stabilit mai multe tratate bilaterale, care au un rol 

similar. 

Pentru a putea adapta instituţiile europene la o uniune cu 27 de state, a 

fost adoptat Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009. 

Teritoriul şi populaţia 

Teritoriul şi populaţia UE au crescut, printre altele, şi după reunificarea 

germană din 1990, în timp ce înainte fuseseră diminuate (mai ales suprafaţa) 

prin retragerea Groenlandei (parte a Danemarcei), în 1985, după un 

referendum negativ. 

Integrarea României în Uniunea Europeană 

România a fost prima ţară din Europa Centrală şi de Est care a avut 

relaţii oficiale cu Comunitatea Europeană. În 1974, o înţelegere a inclus 

România în Sistem Generalizat de Preferinţe al Comunităţii iar un acord 

asupra produselor industriale a fost semnat în 1980. 

In iulie 1997, Comisia si-a publicat "Opinia asupra solicitarii Romaniei 

de a deveni membra a Uniunii Europene".  

In anul urmator, a fost intocmit un "Raport privind progresele 

Romaniei in procesul de aderare la Uniunea Europeana".  

In urmatorul raport, publicat in octombrie 1999, Comisia a recomandat 

inceperea negocierilor de aderare cu Romania (cu conditia imbunatatirii 

situatiei copiilor institutionalizati si pregatirea unei strategii economice pe 

termen mediu). 

In Raportul de tara din 2003, intocmit de baroana Emma Nicholson, 

parlamentara europeana in grupul popularilor crestin-democrati, se 
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mentioneaza ca "Finalizarea negocierilor de aderare la sfarsitul lui 2004 si 

integrarea in 2007 sunt imposibile daca Romania nu rezolva doua probleme 

structurale endemice: eradicarea coruptiei si punerea in aplicare a reformei".  

Recomandarile destinate autoritatilor romane privesc: masurile anticoruptie, 

independenta si functionarea sistemului judiciar, libertatea presei, stoparea 

abuzurilor politiei.  

Amendamentul 19 al aceluiasi raport a dat cele mai multe emotii la 

Bucuresti, deoarece in acesta se propunea initial suspendarea negocierilor cu 

Romania. "Parlamentul European cere Comisiei o analiza detaliata si o 

monitorizare permanenta a problemelor mentionate in raport si raportarea 

acestora catre parlament. Prin urmare, recomanda Comisiei si Consiliului sa 

reorienteze strategia de aderare a Romaniei, pentru a indruma aceasta tara 

catre un stat de drept. (...) Cere Comisiei sa stabileasca de urgenta un plan 

pentru o monitorizare mai buna si mai eficienta a implementarii acelei parti a 

legislatiei europene deja adoptate de Romania, in special in ceea ce priveste 

justitia si afacerile interne", se arata in amendament. 
Dupa dezbaterea din Parlamentul European, raportului i s-a dat castig 

de cauza, insa s-au realizat cateva schimbari care au moderat tonul acestuia. 

Romania a reactionat imediat prin realizarea unui plan de actiune pentru anii 

dinaintea aderarii. Pana la sfarsitul anului si pe parcursul anului 2004, Uniunea 

Europeana a dat semnale bune in privinta Romaniei iar la summit-ul de la 

Bruxelles din 2004, primul al uniunii largite, Romania a primit asigurari ca 

face parte din primul val al extinderii alaturi de Bulgaria si celelalte 10 state 

care au aderat la 1 mai la Uniune si ca Uniunea Europeana are in vedere 

integrarea acesteia la 1 ianuarie 2007, conform planului.  

Romania a incheiat negocierile de aderare in cadrul summitului UE de 

iarna de la Bruxelles din 18 decembrie 2004.  

• Tratatul de aderare

Ceremonia de semnare a Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi 

României s-a desfăşurat pe  25 aprilie 2005 la Abaţia Neumünster din 

Luxemburg. 

Structura Tratatului de aderare a României la UE 
S-au redactat concomitent un Act de aderare şi un Protocol de aderare. Actul şi 

Protocolul vor intra în vigoare alternativ, în funcţie intrarea în vigoare a 

Tratatului de instituire a Constituţiei pentru Europa. Această soluţie asigură 

evitarea oricărei probleme juridice în situaţia tranzitorie – intrarea în vigoare a 
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Constituţiei Europene – care se va suprapune peste momentul aderării 

României.  

Actul de aderare cuprinde modificările aduse prin aderarea României şi 

Bulgariei la Uniunea Europeană tratatelor constitutive în vigoare la acest 

moment, şi anume Tratatul asupra Uniunii Europene, Tratatul instituind 

Comunitatea Europeană şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice (Euratom).  

Protocolul de aderare adaptează Tratatul constituţional pentru a permite 

aderarea României şi Bulgariei la acest document.  

Cele două documente, Actul şi Protocolul, au, în esenţă, un conţinut identic, 

diferind doar referirea la textele din Constituţia europeană, respectiv la 

Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi Tratatul privind Uniunea 

Europeană. 

Tratatul de aderare a României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană 

cuprinde următoarele elemente: 

Părţile generale: Tratatul propriu-zis, Actul de aderare / Protocolul de 

aderare; 

Anexele: conţin măsurile convenite în cadrul negocierilor (măsuri 

permanente) şi măsuri temporare (perioadele de tranziţie).  

Declaraţiile.  

Atât Actul, cât şi Protocolul cuprind clauzele de salvgardare – în număr 

de şase. În afara prevederilor cuprinse şi în Tratatul de aderare a celor 10 state 

care au aderat în 2004, Tratatul României cuprinde, o clauză de amânare 

generală, pentru care votul în Consiliu se adoptă cu unanimitate, şi două clauze 

de amânare speciale – pentru domeniile: concurenţă şi justiţie şi afaceri 

interne.  

Relaţiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeană datează 

din 1990, urmând ca în 1991 să fie semnat un Acord de Comerţ şi Cooperare.  

Acordul european a intrat în funcţiune în februarie 1995. Prevederile 

comerciale au fost puse în aplicare începând din 1993 printr-un "Acord 

Interimar". România a trimis solicitarea de a deveni membru pe 22 iunie 1995.  

În iulie 1997, Comisia şi-a publicat "Opinia asupra solicitării României de a 

deveni membră a Uniunii Europene". 

 În anul următor, a fost întocmit un "Raport privind progresele 

României în procesul de aderare la Uniunea Europeană". 

În următorul raport, publicat în octombrie 1999, Comisia a recomandat 

începerea negocierilor de aderare cu România (cu condiţia îmbunătăţirii 

situaţiei copiilor instituţionalizaţi şi pregătirea unei strategii economice pe 

termen mediu).  
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După decizia Consiliului European de la Helsinki din decembrie 1999, 

negocierile de aderare cu România au început la 15 februarie 2000. 

Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru cu drepturi 

depline în 2007. La summit-ul de la Salonic (Thessaloniki) din 2004 s-a 

declarat că Uniunea Europeană sprijină acest obiectiv. 

Politicile europene 

Politicile europene de dezvoltare a reţelelor de transport vor creşte 

presiunea asupra mediului înconjurător în numeroase regiuni ale uniunii. În 

ţările membre care au aderat după 2004, problema majoră constă în 

congestionarea traficului şi poluare. După recenta extindere, noile state care au 

aderat începând cu 2004 au adus în plus şi problema transportului de zi cu zi a 

călătorilor. Reţeaua poloneză de drumuri, în special, se afla în condiţii 

deficitare: la aderarea Poloniei, 4600 de drumuri necesitau lucrări de 

amenajare şi consolidare în conformitate cu standardele şi prevederile Uniunii 

Europene, cu un cost total de aproximativ 17 miliarde de euro. 

Uniunea Europeana reprezinta un proiect de integrare europeana creat 

de mai multe state occidentale, cu scopul de a întari legaturile economice, 

sociale si politice dintre statele participante în vederea realizarii unei uniuni 

din ce în ce mai strânse între popoarele europene. 
Fondata pe principiile libertatii, democratiei, drepturilor omului, 

libertatilor fundamentale si statului de drept, precum si respectând identitatea 

nationala a statelor membre. 
Uniunea încearca sa ofere cetatenilor sai un spatiu de libertate, 

securitate si justitie fara frontiere interne, unde sa functioneze o piata libera 

care sa permita în acelasi timp un grad ridicat de protectie sociala. 

Succesul fara precedent de care s-a bucurat, precum si faptul ca a 

devenit cea mai mare piata si cel mai important actor comercial din lume, îi 

confera în prezent un statut privilegiat pe scena relatiilor internationale, 

politicile si institutiile sale constituie un model pentru multe alte state si 

organizatii. 
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Capitolul 2 

CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

Odată cu lansarea, la Paris, la 9 mai 1950, a planului “Schumann”, 

începe o fază hotărâtoare în destinul comunităţilor europene.  
La cele trei principii fundamentale ale acestui plan, care urmărea 

plasarea producţiei de oţel şi cărbune sub o Înaltă Autoritate în cadrul unei 

organizaţii deschise altor ţări europene – luarea deciziilor de către organe 

compuse din reprezentanţii guvernelor, statele nu vor fi obligate prin decizii 

contra voinţei lor (aplicarea regulii unanimităţii), deciziile vor obliga numai 

statele ce le acceptă – au subscris şase state: Belgia, Franţa, Germania, Italia, 

Luxemburg şi Olanda.  

Instituirea Comunităţilor Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) 

18 aprilie 1951, Paris – este semnat Tratatul de instituire a  

Comunităţilor Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). 

O parte din suveranitatea statelor membre în domeniul celor două 

industrii a fost delegată unei Înalte Autorităţi pentru o perioadă de 50 ani. 

Conform tratatului CECO s-au creat 4 instituţii: 

1.Înalta Autoritate;

2.Adunarea parlamentară;

3.Consiliul Special de Miniştri;

4.Curtea de Justiţie.

Comunitatea Economică Europeană şi Tratatul privind instituirea 

Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEE , CEEA) 

La data de 25 martie 1957 au fost semnate, la Roma, Tratatul stabilind 

Comunitatea Economică Europeană şi Tratatul privind instituirea Comunităţii 

Europene a Energiei Atomice, care, împreună cu Tratatul CECO, au constituit 

cadrul legislativ fundamental al integrării economice europene. Intrarea în 

vigoare a noilor tratate a avut loc la data de 1 ianuarie 1958, ca urmare a 

ratificării lor de către părţile contractante.  

Tratatul CEEA (EURATOM) 

Obiectiv major – crearea condiţiilor necesare pt. dezvoltarea industriei 

nucleare în scopuri paşnice. Se instituie politici comune pt. cercetare, 
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standarde de siguranţă, investiţii, furnizare de materiale nucleare, acţiuni pt. 

crearea unei pieţe comune în acest domeniu. 

Tratatul CEE 

Obiective: instituirea unei pieţe comune, apropierea treptată a 

politicilor economice ale statelor membre, promovarea unei dezvoltări 

armonioase a activităţilor economice, creştere durabilă şi echilibrată, stabilitate 

crescândă, creşterea nivelului de trai, relaţii mai strânse între state. 

Piaţa comună urma să se instituie treptat, în decursul a 12 ani (3 etape a 

câte 4 ani), durata putând fi modificată conform unor condiţii şi proceduri 

prevăzute în Tratat. Trecerea de la o etapă la alta era condiţionată de 

constatarea că principalele obiective stabilite în mod expres pt. fiecare etapă au 

fost efectiv atinse şi angajamentele respectate. 

Crearea la scară europeană a unor condiţii economice similare celor 

dintr-un singur stat presupunea automat stabilirea unei uniuni vamale prin: 

-eliminarea tuturor taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la import şi 

export între statele membre; 

-stabilirea unui tarif vamal comun; 

-asigurarea libertăţii de circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi 

capitalurilor pe teritoriul statelor membre  

Cele două noi Comunităţi erau prevazute cu instituţii proprii (care 

îndeplineau atribuţii specifice fiecărei Comunităţi, potrivit Tratatelor): 

1. Comisie (nu Înaltă Autoritate);

2. Adunare parlamentară;

3. Consiliu de Miniştri;

4. Curte de Justiţie.

Tratatul de fuziune(Bruxelles, 8 aprilie 1965). 

Unifică executivul şi legislativul înfiinţând un singur Consiliu şi o 

Comisie unică, pt. A obţine o singură administraţie, un singur buget şi un 

singur statut al personalului. 

Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Bruxelles, putem vorbi de 

existenţa a trei Comunităţi, fiecare având personalitate juridică distinctă, chiar 

dacă dispuneau de instituţii de conducere şi administrare comune. 

Concluzie 

Comunităţile Europene au apărut prin încheierea unor tratate 

internaţionale, care au dat naştere unor mecanisme instituţionale inexistente 

până atunci în DIP. 

Prima extindere -1973 



18 

Marea Britanie 

Irlanda  

Danemarca 

A doua şi a treia extindere  

1981 –Grecia; 

1986 – Spania şi Portugalia. 

ACTUL UNIC EUROPEAN 

Creşterea numărului de membri ai Comunităţilor europene, ca şi 

nivelul diferit de dezvoltare şi al structurii economice, au generat unele 

dificultăţi în formularea şi aplicarea politicilor comunitare în procesul 

integrării economice, astfel că acesta din urmă trebuia adaptat noilor cerinţe în 

condiţiile în care era din ce în ce mai clar că nu se putea evita cooperarea 

politică. Rapoartele adoptate la Luxemburg în 1970, prin care s-au pus bazele 

Cooperării politice europene, la Copenhaga în 1973 şi la Londra în 1981, ca şi 

Declaraţia solemnă de la Stuttgart din 1983 a şefilor de state şi guverne privind 

Uniunea europeană şi practicile stabilite gradual între statele membre au fost 

confirmate prin Actul Unic European, intrat în vigoare la 1 iulie 1987. 
În 1978 a urmat crearea unei unităţi monetare – ECU, iar la 13 martie 

1979 a intrat în vigoare un sistem de stabilizare a ratelor de schimb.  
Actul Unic European cuprinde măsuri privind realizarea Uniunii 

economice prin înfăptuirea unei pieţe interne până în 1992, această piaţă 

cuprinzând o zonă fără frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor, 

persoanelor, serviciilor şi capitalului este asigurată în conformitate cu 

dispoziţiile Tratatului, precum şi măsuri privind politica socială, coeziunea 

economică şi socială, dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică şi mediul 

înconjurător.   

Prin Actul Unic European s-a creat o dinamică favorabilă punerii în 

aplicare a altor reforme care vor trebui să permită realizarea Uniunii 

economice şi monetare şi să contribuie la edificarea unei Uniuni politice.  

Titlul I – rezervat dispoziţiilor comune privind Comunităţile Europene şi 

cooperarea politică; 

Titlul II – conţine prevederi referitoare la modificarea Tratatelor constitutive 

ale Comunităţilor Europene; 

Titlul III – are în vedere dezvoltarea cooperării politice europene; 

Titlul IV – este consacrat dispoziţiilor finale, în mod special separării ordinii 

juridice comunitare şi a cooperării politice. 
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Meritul AUE rezidă în faptul că, pt. Prima dată într-un tratat 

internaţional ratificat, este menţionată Uniunea Europeană ca obiectiv al 

statelor membre. 

TRATATUL UNIUNII EUROPENE 

O fază decisivă a procesului integrării europene a început o dată cu 

semnarea de către cei doisprezece membri ai Comunităţilor europene, la 7 

februarie 1992, a Tratatului de la Maastricht privind instituirea unei Uniuni 

europene.  

Tratatului de la Maastricht (intrat în vigoare în1993) a reprezentat 

”actul de naştere” al unei noi entităţi. 
Obiectivul major al Uniunii este acela de a organiza în mod coerent şi 

solidar relaţiile între statele membre şi între popoarele lor (art.A). 
 În realizarea acestuia s-a afirmat că se urmăreşte în mod special 

(art.B): 

“1. promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil, 

prin crearea unui spaţiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii 

economice şi sociale şi prin stabilirea unei Uniuni economice şi monetare 

comportând, la sfârşitul ei, o monedă unică;  
2. afirmarea identităţii pe scena internaţională în special prin punerea în

aplicare a unei politici externe şi de securitate comună, inclusiv definirea unei 

politici de apărare comună, întărindu-se astfel identitatea Europei şi 

independenţa ei în scopul promovării păcii, progresului şi securităţii în Europa 

şi în lume;  
3. întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor

membre prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii; 

4. dezvoltarea unei cooperări mai strânse în domeniul justiţiei şi

afacerilor interne, garantându- se siguranţa şi securitatea popoarelor în 

condiţiile facilitării liberei circulaţii a persoanelor;  
5. menţinerea a ceea ce s-a dobândit din punct de vedere comunitar

(“l’acquis communautaire”) şi dezvoltarea acestuia în scopul de a examina, 

într-o procedură anume prevăzută, în ce măsură politicile şi formele de 

cooperare statornicite prin acest Tratat ar trebui să fie revizuite în vederea 

asigurării eficacităţii mecanismelor şi instituţiilor comunitare”.  
Uniunea dispune de un cadru instituţional unic perfecţionat şi adaptat, 

constituit în principal, de Consiliul european, Parlamentul european, Comisia 

şi Curtea de justiţie.  
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Prevederile art. B (2) alin. 3 au consacrat fundamentele Uniunii, în 

sensul că aceasta este întemeiată pe Comunităţile europene, completate cu 

politicile şi formele de cooperare instituite de Tratat.  
Noul tratat crează o structură descrisă prin analogie cu faţada unui 

templu grecesc, formată din 3 piloni uniţi de un fronton. 

Frontonul ar fi cadrul instituţional unic care asigură coerenţa şi 

continuitatea acţiunilor, pt. Atingerea obiectivelor propuse.acest cadru este 

format din Parlamentul European, Consiliu, Comisie, Curte de Justiţie şi 

Curtea de Conturi. 

Pilonul I – economic, reprezentat de cele 3 Comunităţi deja existente. 

Modificările au vizat în special Comunitatea Economică Europeană (CEE), al 

cărei nume a fost schimbat în Comunitatea Europeană (CE). 
Instituţional se introduce o nouă procedură legislativă, numită codecizia prin 

care creşte rolul Parlamentului în procesul legislativ. 

Se stabileşte o agendă de atingere a unuinii economice şi monetare, a cărei 

etapă finală presupune introducerea unei monede unice, cel târziu la 1 ian. 

1999. 

Pilonul II – cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate 

comună(PESC). 
Statele membre se obligă să se informeze reciproc şi să se pună de acord în 

cadrul Consiliului asupra tuturor problemelor de politică externă şi de 

securitate care prezintă un interes general. 

Pilonul III – cooperare în domeniul justiţiei şi afacerilor interne 

(JAI). 

Face referire la: politica de azil, trecerea frontierelor, cooperare judiciară în 

domeniul civil, cooperare poliţienească în vederea prevenirii lupteri împotriva 

terorismuluilor, politica de imigrare, politica faţă de resortisanţii statelor terţe, 

lupta înpotriva fraudei de dimensiuni internaţionale, trafic ilegal de droguri, 

alte forme de criminalitate internaţională, organizarea Europol-ului. 

A patra extindere 1995 

Austria; 

Finlanda; 

Suedia 
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Tratatul de la Amsterdam 
Tratatul de instituire a Uniunii europene, Tratatele privind instituirea 

Comunităţilor europene şi unele acte legate de acestea au fost modificate prin 

Tratatul din 2 octombrie 1997 de la Amsterdam, urmare a desfăşurării 

Conferinţei interguvernamentale de revizuire a Tratatului de la Maastricht, 

începută la 29 martie 1996, la Torino. 
Noul Tratat cuprinde trei părţi:  
1) Modificări aduse tratatelor;

2) Simplificare;

3) Prevederi generale şi finale.

 Au mai fost adoptate: o anexă cu echivalenţa vechii şi noii numerotaţii 

şi protocoalele anexate. Conferinţa a mai adoptat 51 de declaraţii şi a luat notă 

de alte 8 declaraţii. Tratatul a fost supus ratificării de către statele membre ale 

Uniunii europene potrivit procedurilor naţionale respective. Tratatul de la 

Amsterdam a intrat în vigoare la 1 mai 1999 după depunerea la 30 martie 1999 

a ultimului instrument de ratificare.  
Principalele dispoziţii din Tratatul de la Maastricht, relative la 

obiectivele Uniunii europene, în cuprinsul cărora au fost aduse modificări prin 

Tratatul de la Amsterdam sunt:  
- în art. A (1) par. 2 a fost înlocuit în sensul că Tratatul constituie o 

nouă etapă în procesul creării unei uniuni fără încetare mai strânse între 

popoarele Europei, în care deciziile sunt luate cât mai deschis şi cât mai 

aproape posibil de cetăţeni;  
- art. B (2) este formulat într-o anumită măsură diferit, în sensul că 

Uniunea îşi propune ca obiective:  
“1. promovarea progresului economic şi social şi a unui înalt nivel de 

folosire a forţei de muncă şi realizarea unei dezvoltări durabile şi echilibrate, 

în special prin crearea unui spaţiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii 

economice şi sociale şi prin stabilirea unei Uniuni economice şi monetare, 

comportând în cele din urmă o monedă unică în conformitate cu prevederile 

Tratatului;  
2. afirmarea identităţii ei pe scena internaţională, în special prin

punerea în aplicare a unei politici externe şi de securitate comune, inclusiv 

elaborarea progresivă a unei politici de apărare comună, care ar putea să ducă 

la o apărare comună, în conformitate cu art. J7 (17);  

3. întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor

membre, prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii; 

4. menţinerea şi dezvoltarea Uniunii ca un spaţiu de libertate, securitate

şi justiţie, în care libera circulaţie a persoanelor este asigurată în asociere cu 
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măsuri specifice cu privire la controalele la graniţele exterioare, azil, imigrare 

şi combaterea criminalităţii;  
5. menţinerea integrală a acquis-ului comunitar şi dezvoltarea lui în

scopul de a examina măsura în care politicile instituite de Tratat ar trebuie să 

fie revizuite în vederea asigurării eficacităţii mecanismelor şi instituţiilor 

comunitare”.  

După adoptarea Tratatului de Maastricht, alte zece state au depus cereri 

de aderare: România, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Slovenia, 

Estonia, Letonia şi Lituania.  
Cu privire la cererile de aderare ale acestor state Comisia a adoptat la 

16 iulie 1997 “Agenda 2000. Pentru o Europă mai puternică şi mai 

extinsă”, prin care se fac recomandări detaliate în cazul fiecărei cereri şi 

asupra lansării procesului de negociere.  
Marea problemă nerezolvată prin TA: reforma instituţională necesară 

în vederea viitoarei extinderi a UE, obiectiv principal al următoarei întâlniri 

din 1999. 

Tratatul de la Nisa 

Prin Tratatul de la Nisa s-au modificat Tratatul privind Uniunea 

europeană, Tratatele care instituie Comunităţile europene şi unele acte asociate 

acestora (Partea întâi – Modificări de fond: art. 1 – art. 6; Partea a doua – 

Dispoziţii finale şi tranzitorii: art. 7 – art. 13). S-au mai adoptat 4 protocoale, 

şi anume:  
1. Protocolul care a fost anexat la Tratatul privind Uniunea europeană

şi Tratatul CE şi care priveşte extinderea Uniunii europene; 

2. Protocolul care a fost anexat la Tratatul privind Uniunea europeană,

Tratatele CE şi Euratom şi care priveşte Statutul Curţii de Justiţie; 

3. Protocolul care a fost anexat la Tratatul CE şi care se referă la

consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECO şi la fondurile de 

cercetare privind cărbunele şi oţelul;  
4. Protocolul asupra art. 67 din Tratatul CE, precum şi 24 de declaraţii,

luându-se notă de alte 3 declaraţii.  

Intrarea în vigoare a Tratatului în cauză este prevăzută pentru prima zi a celei 

de-a doua luni ce urmează aceleia în care este depus instrumentul de ratificare 

de către ultimul stat semnatar care îndeplineşte această formalitate.  
Decizia de a organiza o nouă conferinţă interguvernamentală a fost luată încă 

de la începutul lui iunie 1999, adică doar la o lună de la intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Amsterdam, cu ocazia întrunirii Consiliului European la Köln, 
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fapt care a venit încă o dată să confirme ritmul accelerat de dezvoltare al UE. 

Această conferinţă urma să aibă loc în anul 2000 şi să aducă în discuţie 

problemele care nu putuseră fi rezolvate la Amsterdam, după cum urmează. 
-dimensiunile şi alcătuirea Comisiei; 
-distribuţia voturilor în cadrul Consiliului; 
-o posibilă extindere a deciziilor luate cu majoritate calificată; 
-alte probleme privind modificările aduse Tratatului şi rezultate din aşa 

numitele "left-overs" sau de pe urma implementării Tratatului de la 

Amsterdam; 

-la toate acestea s-a adăugat, la mijlocul anului, principiul cooperării 

sporite, adică posibilitatea statelor de a practica o integrare graduală. 

Negocierile care au avut loc în cadrul acestei conferinţe interstatale au 

fost purtate în contextul discuţiilor de aderare care vizau, la acea oră, 12 state 

şi au avut ca scop introducerea unor modificări care să garanteze Uniunii că îşi 

va putea păstra capacitatea de acţiune şi în condiţiile unui număr aproape 

dublu de membri. În acest sens, s-au discutat mai ales cele cinci puncte 

enumerate mai sus. 
În ceea ce priveşte dimensiunile şi alcătuirea Comisiei, Tratatul prevedea 

ca fiecare stat membru să delege, începând din anul 2005, doar un singur 

membru al Comisiei.  
Odată cu aderarea celui de-al 27-lea stat membru (Bulgaria şi România), 

numărul comisarilor urma a fi limitat (sub 27). În vederea asigurării unui 

tratament egal pentru toate statele membre, urma să se introducă un sistem 

prin rotaţie. 

Cât despre celelalte două probleme, de altfel strâns angrenate - şi anume 

distribuţia voturilor în Consiliu şi creşterea numărului deciziilor luate cu 

majoritate calificată - Tratatul prevedea în cazul a cca. 30 de dispoziţii ca 

majoritatea calificată să înlocuiască unanimitatea, anumite domenii de interes 

central fiind totuşi excluse din această hotărâre. În plus, odată cu intrarea în 

funcţie a Comisiei Barosso, voturile din cadrul Consiliului au fost recalibrate. 

Pe viitor, majoritatea calificată urma să fie atinsă în următoarele cazuri: 

-dacă decizia primea un anumit număr de voturi, acest număr urmând a fi 

reevaluat după fiecare nouă aderare, 
-dacă majoritatea statelor membre era de acord cu această decizie şi 

-dacă această majoritate însuma cel puţin 62 procente din totalul populaţiei 

Uniunii (ceea ce se putea verifica la cererea unui stat membru). 
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Pentru Parlamentul European, Tratatul de la Nisa a prevăzut o 

redistribuire a locurilor, fapt care a avut ca efect o oarecare echilibrare a 

reprezentativităţii deputaţilor din fiecare ţară, precum şi o reducere a 

numărului reprezentanţilor la 732 - toate acestea pentru a asigura bunul mers al 

activităţilor desfăşurate în Parlament. 
În fine, ultimul din cele cinci puncte centrale ce au făcut obiectul 

dezbaterilor de la Nisa, şi anume cooperarea sporită. Rezultatele în acest caz 

pot fi rezumate după cum urmează: obstacolele apărute în calea cooperării 

sporite puteau fi surmontate mai uşor pe viitor, fapt ce urma să contribuie, fără 

îndoială, la evitarea blocajelor existente în anumite domenii. În schimb, acest 

principiu nu putea fi folosit ca un instrument de aprofundare în vederea 

atragerii unor noi domenii politice. Iar aceasta, pentru că limitările la care era 

supusă această cooperare la nivelul tuturor celor trei piloni rămâneau, în 

continuare, mult prea mari. 

A cincea extindere - 2004 

Ungaria 

Polonia 

Cehia 

Slovacia 

Slovenia 

Letonia 

Lituania 

Estonia 

Malta 

Cipru 

A şasea extindere - 2005 

Bulgaria 

România  
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Capitolul 3 

Tratatul de la LISABONA 

1. Generalităţi

Tratatul de la Lisabona, cunoscut în faza de proiect sub numele de 

Tratatul de Reformă este un tratat destinat să înlocuiască tratatul constituţional 

european, proiect abandonat ca urmare a respingerii, prin referendum, de către 

Olanda şi Franţa.  
Denumirea sa oficială este Tratatul de la Lisabona de modificare a 

Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 

Comunităţii Europene. 
Tratatul a fost semnat la 13 decembrie 2007 şi ratificat de România în 

anul 2008 (prin Legea nr.13/2008), aceasta fiind al patrulea stat membru al 

Uniunii Europene care a încheiat procedura de ratificare parlamentară, după 

finalizarea acestui proces în Ungaria, Slovenia şi Malta.  

După ratificarea celorlalte state membre, rezultat al voinţei comune şi a 

demersurilor conjugate ale actorilor politici, documentul a intrat în vigoare la 

01 decembrie 2009, fiind menit să asigure răspunsul Uniunii Europene la noile 

provocări globale şi la problemele care contează cel mai mult pentru cetăţeni, 

aducând Europa mai aproape de aceştia. 

Obiective 

- formarea unei Uniuni mai democratice şi mai transparente;  

- crearea unei Uniuni mai eficiente, cu metode de lucru şi reguli de vot 

simplificate, cu instituţii moderne pentru o Uniune Europeană cu 27 de 

membri, capabilă să acţioneze mai bine în domenii de prioritate majoră;  
- construirea unei Europe a drepturilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei, care 

promovează valorile Uniunii, introduce Carta Drepturilor Fundamentale în 

dreptul primar european, prevede noi mecanisme de solidaritate şi asigură o 

mai bună protecţie a cetăţenilor europeni;  
- promovarea Europei ca actor pe scena internaţională – instrumentele de 

politică externă de care dispune Europa vor fi regrupate atât în ceea ce priveşte 

elaborarea, cât şi adoptarea noilor politici;  

Se poate considera că Tratatul de la Lisabona constituie fundamentul noilor 

dimensiuni europene, de natură să conducă la creşterea semnificativă a 

eficienţei abordării problematicilor de interes pentru toţi cetăţenii, începând de 

la dimensiunea socio-economică a strategiei Lisabona şi continuând cu cele 
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privind mediul şi energia, terorismul internaţional, crima organizată 

transfrontalieră, azilul şi imigraţia, precum şi la creşterea influenţei Uniunii 

Europene ca actor internaţional major, în contextul globalizării.  

2. Structura Tratatului de la Lisabona

Tratatul conţine un preambul, şapte articole, două serii de protocoale, o 

anexă, actul final şi 65 de declaraţii cu privire la dispoziţiile tratatelor.  
Aşa cum s-a menţionat, Tratatul de la Lisabona este un tratat de 

amendare a tratatelor existente. La intrarea sa în vigoare (01 decembrie 2009), 

cele două tratate majore ale Uniunii: Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE, Maastricht, 1992), precum şi Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene (Roma, 1957) au fost amendate potrivit prevederilor incidente. O 

serie de Protocoale şi de Declaraţii sunt anexate Tratatului.  
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a fost redenumit Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). 
Cu titlu separat va fi menţinut Tratatul privind Comunitatea Energiei 

Atomice Europene (Euratom).  

Ca şi structură, Tratatul de la Lisabona are 7 articole, dintre care 

primele două (alcătuite din numeroase paragrafe) cuprind substanţa propriu-

zisă, în vreme ce ultimele cinci formulează dispoziţiile finale.  
Articolul 1 

Modifică TUE (Maastricht 1992, cu modificările ulterioare) în ceea ce 

priveşte instituţiile, cooperarea consolidată, politica externă si de securitate, 

politica de apărare, şi reflectă cadrul general al Uniunii şi principiile sale.  
Astfel, TUE amendat cuprinde un preambul şi este structurat în şase 

părţi:  

Titlul I: - Dispoziţiile comune;  

Titlul II: - Dispoziţiile privind principiile democratice; 

Titlul III: Dispoziţiile privind instituţiile;  
 Titlul IV: Dispoziţiile privind formele de cooperare consolidată; 

 Titlul V: Dispoziţiile generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţiile 

specifice privind politica externă şi de securitate comună;  

 Titlul VI: Dispoziţiile finale. 

Articolul 2 

Modifică TCE (Roma 1957, iniţial TCEE) şi îl transformă în TFUE. 

Acesta cuprinde regulile şi modalităţile concrete de funcţionare a Uniunii 

Europene, transpunând în practică elementele de principiu descrise în cadrul 

TUE.  
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De asemenea, TFUE va detalia politicile Uniunii, cu excepţia politicii 

externe şi de securitate comună. Structura acestuia, în versiunea consolidată, 

este următoarea:  
 Partea I: - Principiile (art. 1 - 17);  

 Partea a doua: - Nediscriminarea şi cetăţenia UE (art. 18-25);  
 Partea a treia: - Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii (art. 26 - 197);  
 Partea a patra: - Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (art. 198 - 204); 

 Partea a cincea: - Acţiunea externă a Uniunii (art. 205 - 222);  
 Partea a şasea: - Dispoziţii instituţionale şi financiare (art. 223 - 334);  

 Partea a şaptea: - Dispoziţii generale şi finale (art. 335 - 358).  

Inovaţii introduse de Tratatul de la Lisabona 

1. Acordarea personalităţii juridice unice Uniunii Europene (art.47

din TUE) . 
Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană nu 

dispunea de personalitate juridică, aceasta fiind mai mult un concept politic 

decât unul juridic.  

Dobândirea personalităţii juridice prin efectul Tratatului de la 

Lisabona, care conferă Uniunii o dimensiune juridică alături de cea politică, 

reprezintă o premisă a creşterii rolului său pe plan internaţional, inclusiv a 

capacităţii sale de reprezentare individuală în organizaţii şi conferinţe 

internaţionale, Uniunea acţionând, astfel, ca o singură entitate . 

2. Preşedintele Consiliului European (art.15 din TUE)

În domeniul Consiliului European, pe lângă consacrarea instituţională a 

acestuia, una dintre cele mai importante noutăţi aduse de Tratatul de la 

Lisabona a fost înfiinţarea postului de Preşedinte al Consiliului European. 

Acesta este ales de Consiliul European pentru un mandat de doi ani şi 

jumătate, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată, şi are rolul de a asigura 

pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului European şi de a găsi soluţii 

care să conducă la obţinerea consensului.  
Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în această 

calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme privind politica externă şi 

de securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant a 

Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.  

Prin crearea sa, acest post oferă continuitate de acţiune la nivelul Consiliului 

European, având în acelaşi timp şi o semnificaţie simbolică de stabilitate a 

acestui post. 
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3. Asigurarea coerenţei pe plan extern

Prin redimensionarea Politicii Externe şi de Securitate Comună 

(prevederile Titlului V din TUE) şi înfiinţarea postului de Înalt Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate (art.18 din TUE). Prin 

Tratatul de la Lisabona este introdusă posibilitatea unei cooperări mai strânse 

între statele membre interesate în domeniul de securitate şi apărare (cooperarea 

structurată permanentă).  
De asemenea, sunt asigurate vizibilitatea şi coerenta acţiunii europene 

în aceste domenii, prin înfiinţarea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii 

pentru Afaceri Externe si Politica de securitate. 
Înaltul Reprezentant are o dublă misiune: pe de o parte, este 

împuternicitul Consiliului pe probleme de politică externă şi de securitate 

comună, iar pe de altă parte, este comisar european pentru relaţii externe. 

Responsabil pentru elaborarea politicii externe şi a politicii de apărare 

comună, Înaltul Reprezentant prezidează reuniunile periodice ale miniştrilor 

de externe ai statelor membre („Consiliul Afacerilor Externe”).  
Totodată, Înaltul Reprezentant este şi vice-preşedinte al Comisiei 

Europene. În plus, el reprezintă politica externă şi de securitate comună a 

Uniunii pe scena internaţională, fiind asistat de un serviciu european pentru 

acţiune externă, format din funcţionari ai Consiliului, Comisiei şi serviciilor 

diplomatice naţionale. 

4. Creşterea rolului Parlamentului Europea (art.14 din TUE şi alte

dispoziţii privind procesul decizional european). 
Conform dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European 

dobândeşte competenţe sporite la nivel legislativ, bugetar şi în materie de 

acorduri internaţionale. La nivel legislativ, este extins dreptul de co-decizie al 

Parlamentului la mai multe domenii ca justiţia, imigrarea ilegală, cooperarea 

judiciară în materie penală, cooperarea poliţienească, politica comercială, 

politica agricolă. 
La nivel bugetar, Parlamentul European aprobă bugetul general anual 

(nu se mai face distincţie între cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii) şi 

stabileşte, împreună cu Consiliul, cadrul financiar multianual. 

Parlamentul European urmează să-şi dea avizul conform asupra tuturor 

acordurilor internaţionale referitoare la aspectele ce ţin de competenţele sale.  

Practic, Parlamentul European devine co-legislator în cvasitotalitatea 

domeniilor de competenţă.  
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Procedura co-deciziei, prin care statele membre (Consiliul) şi 

reprezentanţii direcţi ai cetăţenilor europeni (Parlamentul) iau decizii de pe 

poziţii de egalitate, devine procedura ordinară.  
De asemenea, Parlamentul va alege în mod direct Preşedintele 

Comisiei, pe baza propunerilor Consiliului European.  

Consolidarea rolului Parlamentului European în sistemul instituţional 

european înseamnă creşterea reprezentativităţii cetăţenilor statelor membre la 

procesul decizional, întărindu-se, astfel, legitimitatea democratică a Uniunii.  

5. Creşterea rolului parlamentelor naţionale (art.12 din TUE şi alte

dispoziţii specifice) 
Unul dintre obiectivele Tratatului de la Lisabona este consolidarea 

legitimităţii democratice a Uniunii.  
În relaţie directă cu acest obiectiv, Tratatul oferă parlamentelor 

naţionale modalităţi concrete de a contribui în mod activ la buna funcţionare a 

Uniunii:  
- primirea informaţiilor relevante şi a proiectelor de acte normative direct de la 

instituţiile Uniunii, nu doar prin intermediul executivelor naţionale;  
- verificarea respectării principiului subsidiarităţii de către proiectele noilor 

acte normative;  
- implicare în procedura revizuirii tratatelor;  

- notificarea cu privire la solicitările statelor terţe de a deveni membrii UE (art. 

49 TUE);  
- cooperarea interparlamentară atât cu Parlamentul European, cât şi cu 

parlamentele naţionale din alte state membre.  

6. Iniţiativa cetăţenească (art.11 alin.4 din TUE)

Introdusă de Tratatul de la Lisabona, iniţiativa cetăţenilor permite ca un 

milion de cetăţeni, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, să 

solicite în mod direct Comisiei Europene să prezinte o iniţiativă de interes 

pentru ei într-un domeniu de competenţă a Uniunii.  
Pentru prima oară în istoria Uniunii Europene, cetăţenii statelor 

membre vor beneficia de dreptul direct de iniţiativă legislativă comunitară; în 

mod similar cu sistemele constituţionale naţionale, la solicitarea unui număr de 

cetăţeni, Comisia Europeană iniţiază un proiect legislativ.  

Astfel, această iniţiativă reprezintă prima manifestare formală a 

dreptului cetăţenilor de a lua parte la procesul decizional comunitar, 

accentuând legitimitatea democratică a UE.  
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Condiţiile şi procedurile de exercitare a iniţiativei cetăţenilor vor fi 

stabilite printr-un regulament adoptat de către Parlamentul European şi 

Consiliu, pe baza propunerii Comisiei Europene. 

7. Relaţia dintre Uniunea Europeană şi drepturile omului(art.6 din

TUE) 
Tratatul de la Lisabona aduce două inovaţii extrem de importante în 

acest domeniu, una referindu-se la forţa juridică a Cartei Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene, iar cealaltă la relaţia Uniunii cu Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

(CEDO). Carta este un adevărat compendiu al drepturilor de care beneficiază 

cetăţenii faţă de legislaţia europeană, precum dreptul la integritate, interdicţia 

torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la libertate, 

respectul vieţii private şi familiale, dreptul la educaţie, dreptul de proprietate, 

nondiscriminarea, egalitatea între sexe, diversitatea culturală, lingvistică şi 

religioasă, drepturi sociale aplicate întreprinderilor etc. 

8. Simplificarea procesului decizional european

O inovaţie deosebită adusă de Tratatul de la Lisabona se referă la 

problematica luării deciziilor la nivelul Consiliului Uniunii Europene, în 

sensul introducerii votului cu majoritate calificată (art.16 alin.3 şi 4 din TUE), 

ca regulă generală de vot în Consiliu. Astfel, Consiliul va decide cu majoritate 

calificată, cu excepţia cazurilor în care tratatele prevăd o altă procedură.  
În practică, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 

votul cu majoritate calificată va fi extins la numeroase domenii de acţiune.  
Această inovaţie are ca obiectiv simplificarea şi eficientizarea procesului 

legislativ european, cu rezultate concrete la nivelul cetăţenilor europeni.  

9. Competenţele Uniunii Europene (art.4 şi 5 din TUE, art.3-6

TFUE) 

Tratatul de la Lisabona clarifică tipurile de competenţe ale Uniunii, 

stabilind în mod expres tipurile acestora (exclusive, partajate şi de sprijin) şi 

prevăzând şi o listă a domeniilor care fac obiectul competenţelor.  
Totodată, Tratatul prevede, pentru prima dată în mod expres, că 

Uniunea poate exercita numai acele competenţe care îi sunt atribuite de statele 

membre (principiul atribuirii de competenţe – art.4 şi 5 din TUE), restul 

competenţelor rămânând statelor membre, care pot decide chiar reducerea 

competenţelor Uniunii (art.48 alin.2 din TUE).  
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10. Dispariţia structurii pe piloni a UE

Fostul Pilon III – Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală este 

acum complet „comunitarizat„ (dispoziţiile Titlului V – „Spaţiul de libertate, 

securitate şi justiţie” din TUE, Partea a treia – Politicile şi acţiunile interne ale 

Uniunii). 
Tratatul de la Lisabona defineşte Uniunea drept un spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie, cu respectarea drepturilor fundamentale şi a diferitelor 

sisteme de drept şi tradiţii juridice ale statelor membre (art.67 din TUE).  
În acest sens, Uniunea dezvoltă politici comune în materie de azil, imigraţie şi 

control al frontierelor exterioare, adoptă măsuri pentru prevenirea 

criminalităţii de mare amploare şi pentru coordonarea şi cooperarea între 

autorităţile poliţieneşti şi judiciare competente. 
Uniunea Europeană – spaţiu de justiţie presupune recunoaşterea mutuală a 

deciziilor jurisdicţionale, apropierea legislaţiilor şi garantarea accesului la 

justiţie.  
Cooperarea poliţienească şi judiciară nu îşi mai păstrează specificitatea, 

alăturându-se dispoziţiilor privind vizele, azilul şi imigraţia, formând unul din 

capitolele privind politicile interne Uniunii.  
Tratatul de la Lisabona extinde votul cu majoritate calificată şi la acest 

domeniu, supus anterior regulii unanimităţii, fiind prevăzute, totodată, 

proceduri specifice pentru anumite situaţii (dreptul de rezidenţă, dreptul 

familiei, cooperarea consolidată).  

11. Clauza de solidaritate (art.222 din TFUE)

O premieră adusă de Tratatul de la Lisabona este constituită de 

introducerea clauzei de solidaritate, ca expresie a viziunii actorilor de decizie 

europeni, în sensul că, în faţa unor provocări majore, cel mai bun răspuns 

poate fi dat printr-o cooperare a statelor membre la nivelul comunitar.  

Astfel, Uniunea şi statele sale membre acţionează în comun, în spiritul 

solidarităţii, în cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori 

al unei catastrofe naturale sau provocate de om.  
În acest sens, Uniunea mobilizează toate instrumentele de care dispune, 

inclusiv mijloacele militare puse la dispoziţie de statele membre, pentru: 

a) - prevenirea ameninţării teroriste pe teritoriul statelor membre;

- protejarea instituţiilor democratice şi a populaţiei civile de un eventual atac 

terorist;  
- acordarea de asistenţă unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea 

autorităţilor sale politice, în cazul unui atac terorist; 
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b) - acordarea de asistenţă unui stat membru pe teritoriul acestuia, la

solicitarea autorităţilor sale politice, în cazul unei catastrofe naturale sau 

provocate de om. 
Acordarea de asistenţă şi sprijin se face la cererea statului membru 

afectat, prin autorităţile sale politice, iar coordonarea răspunsului statelor 

membre se face în cadrul Consiliului.  
Modalităţile de punere în aplicare a clauzei de solidaritate vor fi 

stabilite prin decizie a Consiliului, la propunerea comună a Comisiei si a 

Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de 

securitate, Parlamentul European fiind informat. 
Pentru eficientizarea aplicării acestei clauze, Tratatul de la Lisabona 

prevede evaluarea periodică, de către Consiliul European, a ameninţărilor cu 

care se confruntă Uniunea.  

12. Politica de vecinătate a Uniunii(art.8 din TUE)

Politica Europeană de Vecinătate este un instrument dezvoltat de 

Uniunea Europeană după extinderea din 2004, cu scopul de a realiza o zonă de 

securitate şi stabilitate în jurul graniţelor Uniunii.  
Tratatul de la Lisabona conferă un cadru juridic stabilirii de relaţii 

privilegiate între Uniune şi statele din vecinătate. Pentru prima data in istoria 

construcţiei europene, importanta relaţiilor de vecinătate ale Uniunii este 

consacrată la nivel de Tratat. 
Astfel, potrivit Tratatului, Uniunea dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările 

învecinate, în vederea stabilirii unui spaţiu de prosperitate şi de bună 

vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii şi caracterizat prin relaţii strânse şi 

paşnice, bazate pe cooperare.  

Totodată, Politica de vecinătate este instrumentul care asigură 

cooperarea regională şi promovarea valorilor Uniunii în statele vecine acesteia, 

oferindu-le acestora posibilitatea de a avea acces la o parte din piaţa unică, 

determinând o integrare economică progresivă şi intensificarea cooperării 

politice între UE şi aceste state.  

13. Revizuirea tratatelor (art.48 din TUE)

Iniţial, până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Tratatul 

privind Uniunea Europeană prevedea că orice stat membru sau Comisia poate 

înainta Consiliului propuneri de modificare a tratatelor. Acest lucru deschide 

calea, în cazul în care Consiliul este de acord, pentru convocarea de către 

Preşedintele Consiliului a unei Conferinţe Interguvernamentale (CIG). 

Modificarea tratatelor necesita acordul unanim al statelor membre, precum şi 
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ratificarea de către toate statele membre, în conformitate cu propriile proceduri 

interne corespunzătoare, înainte de intrarea în vigoare a unui nou tratat. 
Prin modificarea adusă conţinutului art.48 din TUE, Tratatul de la 

Lisabona prevede patru proceduri distincte:  
- procedura ordinară cu Convenţie - presupune convocare unei Convenţii, 

alcătuită din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, ai guvernelor naţionale, 

ai Parlamentului European şi ai Comisiei;  
-procedura ordinară fără Convenţie – atunci când Consiliul european împreună 

cu Parlamentul European decid că, raportat la amploarea amendamentelor, nu 

este necesară convocarea unei Convenţii; 
-procedura de revizuire simplificată – pot face obiectul acestei proceduri 

anumite domenii/amendamente menţionate în mod expres (art. 48 alin. 6, 7 

TUE – poate fi inclusă aici Partea a III-a din TFUE, ceea ce înseamnă că nu 

fac obiectul procedurii simplificate prevederile referitoare la PESC, acţiunea 

externă a UE, prevederile instituţionale);  
-clauzele pasarelă (passerrelles/bridges) - reprezintă prevederi care permit 

modificarea anumitor condiţii procedurale, fără amendarea formală a 

tratatelor; este necesar votul cu unanimitate 
Procedurile simplificate, inclusiv clauzele pasarelă fac obiectul unui 

drept de veto al statelor membre în Consiliul european sau în Consiliu. În plus, 

procedura prevăzută de art. 48 alin.(7) şi clauza privind dreptul familiei fac 

obiectul unui drept de veto al parlamentelor naţionale.  

14. Preeminenţa dreptului comunitar

Tratatul de la Lisabona continuă tradiţia celorlalte tratate 

modificatoare, respectiv de a transpune în legislaţia primară principii deja 

formate şi aplicate la nivel comunitar pe cale cutumiară ori jurisprudenţială. 

Astfel, principiul supremaţiei dreptului comunitar, afirmat anterior doar prin 

intermediul deciziilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, îşi găseşte 

consacrarea în cadrul unei Declaraţii anexate Tratatului: „…în conformitate cu 

jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, tratatele şi 

legislaţia adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu 

dreptul statelor membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa menţionată”.  

15. Clauza de retragere  (art.50 din TUE)

Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dreptul 

comunitar prevedea modalităţile prin care un stat poate adera la Uniune, însă 

nu şi cele prin care ar putea decide să o părăsească. Construcţia europeană se 

doreşte a fi de natură democratică, posibilitatea de a fi părăsită trebuie lăsată 
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statelor participante, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat încă la nivel de 

stat.  
Tratatul de la Lisabona introduce o clauză de retragere voluntară, 

admiţând astfel că statele membre au în orice moment posibilitatea de a se 

retrage din Uniune, „conform cu regulile lor constituţionale”. 
Statul care doreşte să se retragă notifică intenţia sa Consiliului 

European, iar în baza orientărilor Consiliului, Uniunea va negocia şi încheia cu 

statul respectiv un acord care va stabili condiţiile de retragere, ţinând seama şi 

de cadrul viitoarelor relaţii. TFUE prevede parcurgerea mai multor proceduri 

în acest sens.  
Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în 

vigoare a acordului de retragere sau, în absenţa unui astfel de acord, după doi 

ani de la notificarea menţionată cu excepţia cazului în care Consiliul 

European, în acord cu statul membru în cauză, hotărăşte în unanimitate să 

proroge acest termen.  
Membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European şi al 

Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile si nici 

la adoptarea deciziilor Consiliului European şi ale Consiliului careprivesc 

statul în cauză.  
Chiar şi în urma retragerii, Tratatul oferă statului respectiv şansa de a 

reveni în Uniune, prin depunerea candidaturii şi parcurgerea procedurilor 

specifice necesare (prevăzute de art.49 din TUE).  

Instituţiile Uniunii Europene 

Numărul instituţiilor se ridică acum la şapte: 

1.Parlamentul European;

2. Consiliul European;

3. Consiliul;

4.Comisia Europeană;

5. Curtea Europeană de Justiţie;

6. Banca Centrală Europeană;

7 Curtea de Conturi. 

Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite 

prin tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de 

acestea, cooperând între ele în mod loial. 

Rolul parlamentelor naţionale. 
Prin adoptarea Tratatului de la Lisabona, pentru prima dată se acordă 

parlamentelor naţionale un rol clar definit în afacerile europene, distinct de cel 
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al guvernelor statelor membre, efectul acestei abordări fiind acela al unei mai 

mari reprezentativităţi a cetăţenilor la nivelul procesului decizional european.  
Prin prevederile Tratatului Lisabona operează un semnificativ transfer de 

putere către parlamentele naţionale, prin implicarea pe care o permite acestora 

în procesul decizional comunitar (informare cu privire la proiectele legislative 

iniţiate de Uniune sau asupra cererilor de aderare; creşterea gradului de 

implicare în aspecte privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, 

consolidarea rolului acestora în controlul subsidiarităţii), acest transfer 

reprezentând, astfel, o soluţie pentru ameliorarea percepţiei privind deficitul 

democratic actual al Uniunii Europene.  

Tratatul de la Lisabona aduce noutăţi deosebite, în special în ceea ce 

priveşte controlul respectării principiilor proporţionalităţii şi subsidiarităţii, 

potrivit cărora Uniunea nu întreprinde acţiuni (cu excepţia domeniilor care ţin 

exclusiv de competenţa sa), dacă acestea nu sunt mai eficiente decât acţiunile 

întreprinse la nivel naţional, regional sau local, iar nici una dintre acţiunile 

Uniunii nu trebuie să depăşească nivelul care este necesar pentru realizarea 

obiectivelor Tratatului.  
De asemenea, Tratatul de la Lisabona introduce noţiunea de cooperare 

interparlamentară organizată şi promovată atât de Parlamentul European, cât şi 

de parlamentele naţionale.  

Principalele elemente de evoluţie 
Principalele elemente de evoluţie pentru rolul parlamentelor naţionale 

care dobândesc pentru prima dată un rol direct şi imediat în procesul legislativ 

european, sunt următoarele:  

1. Controlul subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

2. Contribuţia parlamentelor naţionale la procesul decizional european;

3.Consultarea Parlamentelor naţionale în activarea clauzelor-pasarelă;

4.Consolidarea legitimităţii democratice şi a responsabilităţii la nivelul Uniunii

Europene. 

1. Controlul subsidiarităţii şi proporţionalităţii

Potrivit art.5 alin. 3 din TUE, instituţiile Uniunii aplică principiul 

subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la 

Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, iar 

parlamentele naţionale asigură respectarea acestui principiu potrivit procedurii 

stabilite în acest protocol.  
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Cu alte cuvinte, parlamentarii statelor membre dobândesc un instrument 

puternic de control pentru ca deciziile să fie luate cât mai aproape de cetăţenii 

Europei, asigurându-se, astfel dimensiunea regională şi locală ale acestora. 

2. Contribuţia parlamentelor naţionale la procesul decizional

european 

În cadrul art. 12 din TUE, sunt prevăzute şi alte componente esenţiale 

ale contribuţiei „active” a parlamentelor naţionale la funcţionarea optimă a 

Uniunii Europene.  

Parlamentele naţionale sunt implicate direct în procedurile de revizuire 

a tratatelor în acest domeniu regăsindu-se şi posibilitatea acestora de a exprima 

un drept de veto.  
Pe baza informărilor şi a notificărilor realizate de către instituţiile 

comunitare cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene, 

parlamentele naţionale participă la procesul decizional comunitar, precum şi la 

evaluarea implementării politicilor Uniunii.  
Prin informarea, pe care o primesc asupra evaluărilor realizate de 

aceasta împreună cu statele membre asupra punerii în aplicare a politicilor 

Uniunii în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (politica privind 

controlul la frontiere, dreptul de azil şi imigrarea, cooperarea judiciară în 

materie civilă şi penală şi cooperarea poliţienească), parlamentele naţionale 

participă la mecanismele de evaluare a implementării politicilor comunitare în 

acest domeniu, în special în scopul favorizării deplinei aplicări a principiului 

recunoaşterii reciproce. 
Totodată, parlamentele naţionale sunt informate şi în legătură cu 

derularea lucrărilor comitetului permanent ce va fi creat în cadrul Consiliului, 

având scopul de a asigura promovarea şi consolidarea cooperării operaţionale 

în materie de securitate internă în cadrul Uniunii (între autorităţile competente 

din statele membre).  
Mai mult, parlamentele naţionale sunt implicate în controlul politic 

asupra Europol şi în evaluarea activităţii Eurojust. 

Parlamentele naţionale sunt informate şi cu privire la cererile de aderare la UE, 

formulate potrivit art. 49 TUE.  
În plus, prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre 

parlamentele naţionale şi dintre acestea şi Parlamentul European, este 

promovat schimbul de informaţii şi de bune practici.  

3. Consultarea Parlamentelor naţionale în activarea clauzelor-pasarelă

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor art.48 alin. (7) din TUE, orice 
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iniţiativă a Consiliului European se transmite parlamentelor naţionale, iar în 

cazul opoziţiei oricăruia dintre acestea (notificată în termen de 6 luni de la 

transmiterea ei), decizia respectivă nu se adoptă.  
În cadrul cooperării judiciare în materie civilă, potrivit art.81 din 

TFUE, un parlament al unui stat membru poate bloca o decizie a Consiliului 

care determină aspectele din dreptul familiei cu implicaţii transfrontaliere, 

notificând opoziţia sa în termen de 6 luni de la transmiterea propunerii de 

decizie.  

4. Consolidarea legitimităţii democratice şi a responsabilităţii la

nivelul Uniunii Europene 

În raport de toate aceste elemente de noutate aduse de Tratatul de la 

Lisabona, unele dintre ele decurgând din dezbaterile legate de viitorul Europei, 

care au avut loc cu ocazia elaborării Tratatului Constituţional (niciodată 

ratificat), se poate afirma că rolul parlamentelor naţionale este crucial pentru 

creşterea legitimităţii democratice şi a responsabilităţii la nivelul UE, iar 

pârghiile şi instrumentele noi dobândite ca efect al intrării sale în vigoare sunt 

de natură să determine o participare fără precedent a legislativelor statelor 

membre la evoluţiile proceselor decizionale europene.  
Întărirea poziţiei parlamentelor naţionale are un efect evident şi pe plan intern 

în statele membre, care constă în schimbările aduse mecanismelor 

instituţionale şi procedurale de natură să permită un răspuns activ al 

legislativelor acestor state.  
Acesta vizează, pentru a da numai câteva exemple, reglementările 

interne prin care se asigură câte un vot pentru fiecare cameră a legislativelor 

bicamerale, în situaţia participării la procedurile controlului ex ante de 

subsidiaritate („cartonaşul galben” sau „cartonaşul portocaliu”) şi la cele ale 

controlului ex post al respectării principiului subsidiarităţii prin crearea unui 

agent al parlamentului statului membru respectiv pentru reprezentarea la 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la regulile noi privind abordarea 

problematicii europene, care să fie realizată periodic, chiar în sesiuni plenare, 

la mecanismele detaliate de cooperare cu executivul în problematica afacerilor 

europene. 
Ca o concluzie, se poate afirma faptul că Tratatul de la Lisabona are ca 

obiectiv creşterea legitimării democratice a acţiunilor Uniunii Europene, 

destinat a se realiza prin mai multe direcţii principale, respectiv prevederile 

substanţiale care au ca efect creşterea rolului Parlamentului European şi a 

parlamentelor naţionale, ambele constituite din reprezentanţi aleşi prin vot 

direct, reglementarea iniţiativei legislative cetăţeneşti, prin care este 
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amplificată democraţia participativă, şi asigurarea caracterului obligatoriu al 

Cartei drepturilor fundamentale.  

Politicile Uniunii Europene 

La baza întregii construcţii europene a stat voinţa statelor membre de a 

lucra împreună, pe baza unor interese comune. Aceasta a condus la 

convingerea că în unele domenii se pot obţine rezultate mai bune la nivel 

european decât la nivel naţional. Astfel, s-a ajuns la politicile comune tuturor 

statelor membre, elaborate şi adoptate la nivel comunitar, cu aplicabilitate pe 

întreg teritoriul Uniunii.  
Totodată, politicile europene răspund unui principiu fundamental al 

construcţiei europene, acela al solidarităţii şi coeziunii.  
Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, se introduc noi posibilităţi 

de acţiune la nivelul Uniunii în domenii de interes pentru cetăţeni, precum: 

energie, siguranţa cetăţeanului, domeniul social, schimbările climatice, 

combaterea terorismului.  
În opinia factorilor de decizie comunitari, soluţia trecerii acestor 

domenii către nivelul comunitar este fundamentată pe faptul că, datorită 

creşterii importanţei lor în ultimii ani, provocările cu care se confruntă nu pot 

primi un răspuns adecvat decât printr-o acţiune concertată la nivel 

internaţional.  
Tratatul de la Lisabona nu aduce modificări substanţiale politicilor 

europene consacrate, ci statuează rolul Parlamentului European ca şi co-

legislator alături de Consiliu, la propunerea Comisiei, în cadrul procesului 

decizional, în cursul procedurii legislative ordinare, dat fiind faptul că 

domeniile de acţiune ale politicilor comunitare presupun competenţa partajată.  

Alte modificări aduse prin Tratat acestor politici se referă la precizarea unor 

termeni sau noţiuni, de natură să ducă la o mai mare claritate a textului, 

accentuarea unor principii în domeniul social, precum şi introducerea unor 

dispoziţii procedurale specifice. 
Tot în acest context se înscrie şi consacrarea, în premieră, a noţiunii de 

„coeziune teritorială”, în sensul dezvoltării echilibrate, coerente şi armonioase 

a teritoriului, sub aspectul activităţilor economice, sociale, al dotărilor, al 

accesibilităţii şi al calităţii mediului, al existenţei unor condiţii de viaţă şi de 

muncă echitabile pentru toţi cetăţenii, indiferent de locul în care se află, prin 

punerea în valoare a specificităţii fiecărei categorii de teritoriu, contribuind 

astfel la realizarea unei Europe prospere, durabile din punct de vedere 

economic, social şi ecologic.  
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Principalele aspecte de noutate introduse de Tratatul de la Lisabona cu privire 

la politicile Uniunii privesc spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, energia şi 

mediul – schimbările climatice.  
De asemenea, Tratatul de la Lisabona introduce baze juridice pentru 

dezvoltarea şi promovarea unor politici comunitare noi, precum cele privind 

sportul, turismul, protecţia civilă sau spaţiul.  
În cazul noilor politici europene a căror bază juridică este introdusă 

prin Tratat, este de remarcat faptul că noua competenţă comunitară în aceste 

domenii nu aduce atingere dreptului statelor membre de a legifera în 

conformitate cu propriile interese, neexistând, la nivel comunitar, obligaţia 

armonizării legislaţiilor, competenţa Uniunii concretizându-se, cel puţin într-o 

primă fază, prin asumarea unui rol de coordonare şi promovare a acţiunilor 

statelor membre.  

1. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

Cea mai importantă modificare în domeniul politicilor europene o 

reprezintă, aşa cum s-a menţionat, dispariţia pilonului III – Cooperarea 

poliţienească şi judiciară în materie penală (dispoziţiile Titlului V – „Spaţiul de 

libertate, securitate şi justiţie” din TUE, Partea a treia – Politicile şi acţiunile 

interne ale Uniunii).  
Astfel, Uniunea dezvoltă politici comune în materie de azil, imigraţie şi 

control al frontierelor exterioare, adoptă măsuri pentru prevenirea 

criminalităţii de mare amploare şi pentru coordonarea şi cooperarea între 

autorităţile poliţieneşti şi judiciare competente.  
Tratatul de la Lisabona extinde procedura legislativă ordinară a co-

deciziei şi votul majorităţii calificate în Consiliu, cu excepţia cazurilor când 

prevederi specifice stipulează altfel. Prin efectul tratatului dispar instrumentele 

specifice pilonului II, respectiv deciziile-cadru, care vor fi înlocuite de 

directive. 

Totodată, actele adoptate cu privire la domeniul cooperării poliţieneşti 

şi a cooperării judiciare în materie penală, precum şi cele care privesc 

cooperarea administrativă, se adoptă la propunerea Comisiei sau a unei pătrimi 

din statele membre, spre deosebire de prevederile anterioare, când acestea 

puteau fi iniţiate de statele membre, fără a exista o condiţie de grup. De 

asemenea, aşa cum s-a menţionat, instrumentele adoptate în cadrul acestui 

domeniu vor face controlul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  
Totodată, Tratatul de la Lisabona menţionează în mod expres principiul 

recunoaşterii reciproce cu privire la cooperarea în materie penală, 

confirmându-se, astfel, rolul esenţial al acestui principiu în materie.  
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De asemenea, integrarea pilonului III în sfera legislaţiei comunitare 

este combinată cu anumite proceduri de „frânare de urgenţă”, care permit 

statelor membre să adreseze anumite probleme Consiliului European, atunci 

când sunt în joc interesele lor vitale în acest domeniu. În aceste cazuri, 

procesul decizional se suspendă şi se facilitează cooperarea consolidată. 
Tratatul de la Lisabona consolidează Europol şi Eurojust, pentru a 

putea răspunde într-un mod mai operativ şi eficient actelor de criminalitate 

organizată, reţelelor de trafic de persoane sau infracţiunilor de spălare de bani, 

care aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a 

Uniunii.  
În ceea ce priveşte Eurojust, prin Tratatul de la Lisabona se oferă un 

temei juridic expres pentru adoptarea legislaţiei privind structura, funcţionarea, 

domeniul de acţiune şi atribuţiile Eurojust.  
De asemenea, este prevăzută posibilitatea instituirii Parchetului 

European, prin regulament, cu votul unanim al Consiliului şi aprobarea 

Parlamentului European. În cazul în care nu se întruneşte unanimitatea, se 

aplică regulile cooperării consolidate.  

Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea stabilirii progresive a unui 

sistem integrat de gestiune a frontierelor externe ale Uniunii, precum şi a 

dezvoltării unei politici comune în domeniul dreptului de azil, al protecţiei 

subsidiare şi al protecţiei temporare, cu scopul de a oferi un statut 

corespunzător oricărui resortisant dintr-o ţară terţă care are nevoie de protecţie 

internaţională şi de a asigura respectarea principiului nereturnării.  
Un asemenea obiectiv este stabilit şi în ceea ce priveşte o politică 

comună deimigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, 

gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al 

resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală în statele membre, 

precum şi prevenirea imigrării ilegale şi a traficului de persoane şi combaterea 

susţinută a acestora. 

2. Energia

Sectorul energiei, direct legat de nivelul de trai şi dezvoltare al 

populaţiei, apare ca un pilon central în oricare din economiile lumii, deci, 

implicit şi cea comunitară.  
Tratatul de la Lisabona include pentru prima dată o secţiune specifică 

dedicată energiei, inaugurând astfel baza legală pentru acţiunea Uniunii în 

acest domeniu. Tratatul acordă Uniunii competenţe partajate cu statele membre 

în privinţa asigurării funcţionării eficiente a pieţei energiei, în special în ceea 

ce priveşte aprovizionarea cu energie a statelor membre, asigurarea resurselor 
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energetice, identificarea şi dezvoltarea de noi surse de energie şi energii 

regenerabile. Totodată, politica Uniunii urmăreşte şi promovarea 

interconectării reţelelor energetice. 
Noile competenţe comunitare în acest domeniu nu aduc atingere 

dreptului statelor membre de a stabili condiţiile de exploatare a propriilor 

resurse energetice, de a alege diferite surse de energie şi structurii generale a 

aprovizionării cu energie.  
O altă noutate adusă de Tratat în acest domeniu este clauza de 

solidaritate cu acţiune şi în domeniul energiei, care presupune ca, în cazul în 

care un stat membru se confruntă cu dificultăţi grave în aprovizionarea cu 

anumite produse, în special în acest domeniu, Uniunea poate adopta măsuri 

pentru remedierea acestei situaţii.  

3. Politica de mediu – schimbări climatice

În legătură directă cu domeniul energiei se află protecţia mediului 

înconjurător. Tratatul de la Lisabona recunoaşte combaterea schimbărilor 

climatice ca fiind una dintre cele mai importante provocări la nivel global, 

cărora Uniunea trebuie să le răspundă prin identificarea şi promovarea pe plan 

internaţional a unor măsuri destinate să le contracareze.  
Astfel, combaterea schimbărilor climatice devine un obiectiv nou al 

politicii comunitare de mediu.  

4. Sportul

Plecând de la caracterul specific şi de la funcţia socială şi educativă a 

sportului, Tratatul de la Lisabona deschide calea către o dimensiune europeană 

autentică în domeniul sportiv. Noile prevederi permit Uniunii Europene să 

sprijine, să coordoneze şi să completeze acţiunile statelor membre, promovând 

imparţialitatea şi transparenţa în ceea ce priveşte competiţiile sportive şi 

cooperarea dintre organismele sportive.  
De asemenea, protejează integritatea fizică şi morală a sportivilor, acordând o 

atenţie deosebită tinerilor.  

5. Turismul

Tratatul de la Lisabona creează o nouă bază juridică dedicată în 

întregime turismului, menită să consolideze statutul Uniunii Europene ca 

principală destinaţie turistică a lumii.  
Astfel, potrivit Tratatului, Uniunea completează acţiunea statelor membre în 

sectorul turismului, în special prin promovarea competitivităţii întreprinderilor 

Uniunii în acest sector. Acţiunile Uniunii au ca scop:  
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- încurajarea creării unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest 

sector;  

- promovarea cooperării între statele membre, în special prin schimbul de bune 

practici. 

6. Protecţia civilă

Tratatul de la Lisabona îşi propune să faciliteze prevenirea, pe teritoriul 

Uniunii Europene, a dezastrelor naturale şi a celor provocate de om, precum şi 

protecţia împotriva acestora.  

Prin urmare, se creează cadrul juridic care permite întărirea cooperării 

operaţionale între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de 

prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om şi de protecţie 

împotriva acestora şi sprijinirea acţiunilor derulate de statele membre în acest 

domeniu.  
Întrucât încep să se simtă deja primele semne ale schimbărilor 

climatice, respectiv inundaţiile şi incendiile, cooperarea dintre statele membre 

este acum mai necesară ca niciodată. 

7. Spaţiul

Tratatul de la Lisabona plasează în centrul politicii de cercetare crearea 

unui spaţiu European de Cercetare care să permită libera circulaţie a 

cercetătorilor, a cunoştinţelor ştiinţifice şi a tehnologiei.  
Într-o perioadă în care apar noi actori mondiali interesaţi de elaborarea 

unor proiecte spaţiale, Tratatul creează şi o nouă bază juridică pentru o politică 

spaţială coerentă în scopul promovării progresului ştiinţific şi tehnic, a 

competitivităţii industriale, precum şi pentru punerea în aplicare a politicilor 

sale. 

În acest scop, Uniunea poate promova iniţiative comune, poate sprijini 

cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi poate coordona eforturile necesare 

explorării şi exploatării spaţiului.  

Uniunea Europeană şi relaţiile externe ale Uniunii 

1. Politica Externă şi de Securitate Comună

Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate 

comună (PESC) include toate domeniile politicii externe, precum si toate 

chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a 

unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună.  
Această politică se întemeiază pe dezvoltarea solidarităţii politice reciproce a 

statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general şi pe 
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realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergenţă a acţiunilor statelor 

membre.  
Tratatul de la Lisabona aduce ca noutate, în ceea ce priveşte statele 

membre, stabilirea obligaţiei acestora de a respecta acţiunea Uniunii în acest 

domeniu, ca un corolar al sprijinirii active şi necondiţionate a PESC. 
Astfel, statele membre se abţin de la orice acţiune contrară intereselor Uniunii 

sau care poate dăuna eficienţei sale ca forţă de coeziune în relaţiile 

internaţionale.  
Un rol important în cadrul PESC îl vor deţine cele două noi apariţii de 

rang înalt din structura instituţională europeană, Preşedintele Consiliului 

European şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica 

de securitate. 
Tratatul de la Lisabona prevede faptul că domeniul politicii externe şi 

de securitate comună este supus unor reguli şi proceduri speciale. Acest 

domeniu rămâne supus metodei interguvernamentale de adoptare a deciziilor, 

cu vot în unanimitate, ca regulă generală.  
Totuşi, în anumite situaţii deciziile pot fi adoptate şi cu majoritate 

calificată: 
- în cazul în care adoptă o decizie care defineşte o acţiune sau o poziţie a 

Uniunii, în temeiul unei decizii a Consiliului European privind interesele şi 

obiectivele strategice ale Uniunii;  
- în cazul în care adoptă o decizie privind o acţiune sau o poziţie a Uniunii, la 

propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica 

de securitate prezentată în urma unei cereri exprese pe care Consiliul European 

i-a adresat-o din proprie iniţiativă, sau la iniţiativa Înaltului Reprezentant;  

- în cazul în care adoptă orice decizie care pune în aplicare o decizie care 

defineşte o acţiune sau o poziţie a Uniunii;  

- în cazul în care numeşte un reprezentant special.  

Tratatul de la Lisabona aduce noi reglementări privind extinderea 

numărului de misiuni, în cadrul cărora Uniunea poate recurge la mijloace 

civile şi militare, care pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin 

sprijinul acordat ţărilor terţe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.  
De asemenea, statele membre care întrunesc cele mai înalte capacităţi militare 

şi care au subscris unor angajamente mai stricte în materie în vederea realizării 

celor mai solicitante misiuni stabilesc o cooperare structurată permanentăîn 

cadrul Uniunii.  
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Tratatul introduce, de asemenea, fondul iniţial de gestionare a 

operaţiilor şi o îmbunătăţire a capacităţilor cu sprijinul Agenţiei Europene 

pentru Apărare. 
În premieră, Tratatul de la Lisabona introduce în acest domeniu o 

clauză de apărare reciprocă potrivit căreia, în cazul în care un stat membru ar 

face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre 

sunt obligate să îi acorde ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele de care 

dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.  
Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate şi 

apărare a anumitor state membre.  

2. Acţiunea externă a Uniunii Europene

Tratatele, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, 

acordă spaţiu larg acţiunii externe a Uniunii Europene. 
Potrivit Tratatului, demersurile Uniunii pe scena internaţională se 

bazează pe valorile acesteia, aşa cum au fost consacrate acestea de-a lungul 

timpului: democraţia, statul de drept, universalitatea şi indivizibilitatea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectarea demnităţii umane, 

principiile egalităţii şi solidarităţii, precum şi respectarea principiilor Cartei 

Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a dreptului internaţional. 
Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relaţii şi a construi 

parteneriate cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale, regionale sau 

globale care împărtăşesc principiile şi valorile pe care se întemeiază aceasta, 

promovând soluţii multilaterale pentru problemele comune, în special în cadrul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite.  

Uniunea asigură coerenţa între diferitele domenii ale acţiunii sale 

externe precum şi între acestea şi celelalte politici ale sale.  

Consiliul şi Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, asigură această coerenţă şi cooperează în acest 

scop.  

3. Cooperarea cu ţările terţe pentru dezvoltare şi ajutorul umanitar

Promovându-şi valorile şi interesele pe plan internaţional, Uniunea 

Europeană este cea mai mare putere comercială din lume şi cel mai important 

furnizor de ajutor către ţările în curs de dezvoltare.  

Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă 

reducerea şi, în cele din urmă, eradicarea sărăciei, precum şi sprijinul şi 

protecţia populaţiei din ţările menţionate pentru a face faţă nevoilor umanitare 

care apar în situaţii diferite. 
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Tratatul de la Lisabona oferă o bază juridică acţiunilor Uniunii în ceea 

ce priveşte acordarea ajutorului umanitar şi prevede posibilitatea înfiinţării 

Corpului voluntar european de ajutor umanitar. Acţiunile de ajutor umanitar se 

desfăşoară în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu 

principiile imparţialităţii, neutralităţii şi nediscriminării.  
Potrivit Tratatului, acţiunile Uniunii şi ale statelor membre se 

completează şi se susţin reciproc.  
Tratatul de la Lisabona va reprezenta un pas înainte în evoluţia 

constituţională a Uniunii Europene. În termeni istorici este la fel de 

semnificativ ca şi Tratatul de la Maastricht (1992) care a introdus moneda 

unică şi a stabilit prevederi timpurii pentru politica de securitate şi apărare şi 

pentru cooperarea poliţienească şi judiciară.  

Cu noul tratat pus în vigoare, Uniunea nu va mai avea nevoie şi nu va 

mai căuta transferuri de noi competenţe din partea statelor membre. Deşi o mai 

multă raţionalizare şi simplificare vor continua să fie atât posibile, cât şi 

dezirabile, sistemul de guvernământ dobândit de Lisabona este de aşteptat să 

fie, în toate punctele sale esenţiale, puternic şi durabil. 
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Capitolul 4 

IZVOARELE DREPTULUI UNIUNII 

În literatura de specialitate s-a acordat o mare importanţă definirii şi 

cIasificării izvoarelor dreptului Uniunii Europene. Drept urmare, izvoarele 

dreptului Uniunii sunt definite ca modalităţi specifice prin care regulile 

necesare în structurile europene devin norme de drept prin acordul de voinţă al 

statelor membre.  
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit o ordonare logică a 

sistemului izvoarelor dreptului Uniunii În funcţie de originea sau baza juridică 

ce a permis adoptarea lor şi relaţiile dintre ele. 

CLASIFICARE 
Astfel,întâlnim următoarea clasificare: 

- izvoare primare (reprezentate de tratatele institutive şi cele modificatoare 

însoţite de anexele lor, precum şi actele de adeziune aferente lărgirii 

UniuniiEuropene); 
- izvoare derivate sau secundare (reprezentate de regulamente, directive, 

decizii, recomandări şi avize); 
- normele de drept care provin din angajamentele externe ale Uniunii  

Europene (acorduri cu statele terţe sau organizaţii internaţionale, precum şi 

tratate încheiate de statele membre cu statele terţe); 
- izvoare complementare (regulamentele de ordine internă emise de institutiile 

comunitare; unele acorduri sau declaraţiile interinstituţionale); 

- izvoare nescrise (principiile generale de drept, jurisprudenţa Curtii de 

Justiţie). 

Izvoarele primare ale dreptului Uniunii 

Dreptul primar al Uniunii Europene include ansamblul normelor 

juridice conţinute în tratatele institutive ale celor trei Comunităţi Europene 

(TC TCEE şi TCEEA), însoţite de numeroase anexe şi protocoale, precum şi 

actele de aderare a noi membri şi alte tratate comunitare care au modificat 

prevederile tratatelor institutive (Tratatul de fuziune de la Bruxelles, Actul 

Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul 

de la Nisa, T de la Lisabona). 



48 

STRUCTURĂ 
Tratatele comunitare au o structură aproape identică, care se bazează pe 

categorii de clauze: 
- preambulul şi dispoziţiile preliminarii (care conţin motivaţia creării fiecarei 

Comunităţi Europene şi obiectivele socio-economice a fiecărui tratat, în ele 

fiind enumerate acţiunile ce trebuiesc întreprinse pentru indeplinirea scopurilor 

propuse - dispoziţii instituţionale (care crează sistemul instituţional comunitar, 

determină organizarea, funcţionarea şi competenţele instituţiilor comunitare); 
- dispoziţii materiale (care constituie cea mai mare parte a dispozitiilot 

tratatelor, acestea definind regimul economic şi social - sau economic şi este 

cazul TCEEA - specific fiecărui tratat în parte); 
- dispoziţii finale (care menţionează, în fiecare tratat institutiv, modalitatea de 

angajare a părţilor contractante, momentul intrării în vigoare al tratatelor 

precum şi revizuirea acestora). 
În sistemul izvoarelor dreptului Uniunii, tratatele institutive au 

prioritate, acestea impunându-se tuturor subiectelor de drept comunitar si  

prevalând asupra actelor de drept comunitar derivat. 

Importanţa deosebită a acestora se reflectă şi din reglementarea minuţioasă a 

procedurilor de revizuire şi intrare în vigoare. 
Astfel, în ceea ce priveşte revizuirea tratatelor, potrivit art. 48 TUE 

(versiunea consolidată în urma adoptării Tratatului de la Lisabona), tratatele 

pot fi modificate în conformitate cu o procedură de revizuire ordinară, sau, 

putând fi modificate, totodată, în conformitate cu unele proceduri de revizuire 

simplificate.  
Procedura de revizuire ordinară presupune transmiterea proiectelor de 

revizuire a tratatelor de către guvernul oricărui stat membru, Parlamentul 

European sau Comisie, care le transmite, la rândul său, Consiliului European 

şi le notifică parlamentelor naţionale.  

În cazul în care Consiliul European, după consultarea Parlamentului 

European şi a Comisiei,adoptă cu majoritate simplă o decizie favorabilă 

examinării modificărilor propuse,preşedintele Consiliului European convoacă 

o Convenţie compusă din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, ai şefilor de

stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului European şi ai 

Comisiei, care are rolul de a analiza proiectele de revizuire şi de a adopta prin 

consens o recomandare adresată Conferinţei reprezentanţilor guvernelor 

statelor membre în vederea adoptării de comun acord a modificărilor care 

trebuie aduse tratatelor. 
Modificările intră în vigoare după ce au fost ratificate de toate statele 

membre în conformitate cu normele lor constituţionale. 
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În cazul procedurilor de revizuire simplificate, guvernul oricărui stat 

membru, Parlamentul European sau Comisia pot prezenta Consiliului 

European proiecte de revizuire, integrală sau parţială, a dispoziţiilor părţii a 

treia din TFUE, privind politicile şi acţiunile interne ale Uniunii. 
Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integrală sau 

parţială, a acestor dispoziţii, hotărând în unanimitate, după consultarea 

Parlamentului European şi a Comisiei, precum şi a Băncii Centrale Europene, 

în cazul unor modificări instituţionale în domeniul monetar. 
Această decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele 

membre, în conformitate cu normele lor constituţionale. 
După cum se observă, intrarea în vigoare a tratatelor nu are loc imediat 

după semnarea lor de către reprezentanţii statelor membre, ci după ce au fost 

ratificate de către părţile contractante în conformitate cu normele lor 

constituţionale şi cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost 

depuse sau, în caz contrar, in prima zi a lunii care urmează depunerii 

instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplineşte ultimul 

această formalitate. 

Izvoarele derivate ale dreptului Uniunii 

Această categorie a izvoarelor dreptului Uniunii Europene este formată 

din ansamblul actelor emise de instituţiile Uniunii, în virtutea competenţelor 

care le au fost conferite şi în aplicarea dispoziţiilor din tratate.  
Astfel, deşi aceste au o poziţie de subordonare ierarhică faţă de tratatele pe 

care le aplică, este de  preferat folosirea termenului de "izvoare derivate" decât 

cel de “izvoare secundare" deoarece în această categorie sunt incluse 

instrumente care, departe a fi secundare, dau formă şi substanţă anumitor 

politici ale Uniunii. 
Nomenclatura şi definiţiile legale ale diferitelor categorii de acte 

comunitare au fost cuprinse iniţial în cele trei tratate institutive. 

Astfel, la art.189 TCE 161 TCEEA şi art. 14 TCECO au fost înscrise 

prevederi similare referitoare la principalele categorii de acte ale instituţiilor 

comunitare, articolele menţionate cuprinzând şi o prezentare cu caracter 

sistematic a efectelor juridice specifice fiecărei categorii de acte. 

Având în vedere evoluţia construcţiei europene, in special după 

adoptarea  Tratatului de la Lisabona conform căruia Uniunea Europeană s-a 

substituit Comunităţii Europene şi i-a succedat acesteia, analiza izvoarelor 

derivate dreptului Uniunii va avea la bază prevederile art. 288 TFUE (fostul 

art 249 TCE ) potrivit căruia, pentru exercitarea competenţelor Uniunii, 

instituţiile adopta  regulamente, directive, decizii, recomandări şi avize. 
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REGULAMENTUL 

Conform art. 288 TFUE, regulamentul are aplicabilitate generală, 

obligatoriu în toate elementele sale şi este direct aplicabil in orice stat 

membru. 
De aici rezultă că regulamentul are următoarele trei caracteristici: 

-aplicabilitate generală (conţine prevederi generale şi impersonale adresându-

se unei categorii abstracte de persoane, fiind un act normativ prin definiţie ); 
- caracter obligatoriu in toate dispoziţiile sale, neputând fi aplicat in manieră 

incompletă sau selectivă; 

- aplicabilitate directă in toate statele membre (se adresează direct subiectelor 

de drept intern, statele membre neputând adopta măsuri naţionale care să 

modifice scopurile sau să adauge prevederilor sale, cu excepţia cazurilor când 

insusi regulamentul prevede asta). 
În conformitate cu art. 297 TFUE, regulamentele trebuie publicate în 

Jurnalul  Oficial al Uniunii Europene (JOUE), urmând a intra în vigoare la 

data prevazuta  în textul lor sau, în cazul în care aceasta nu este indicată în 

mod expres in a douăzecea zi de la publicare. 

DIRECTIVA 

Ca şi regulamentul, directiva are forţă obligatorie pentru statele 

membre în ceea ce priveşte rezultatul ce trebuie obţinut, dar, lasă instanţelor 

naţionale  competenţele legate de forma şi mijloacele utilizate în acest scop.  
Din  art. 288 TFUE reiese că directiva are urmatoarele trei 

caracteristici: 
-are forţă obligatorie in ceea ce priveşte rezultatul care trebuie atins (deşi nu 

stabileşte forma şi mijloacele necesare atingerii unui rezultat; directiva fixează 

anumite termene destinatarilor săi pentru atingerea rezultatelor urmărite, iar 

statele membre au obligaţia să comunice Comisiei măsurile luate in aplicarea 

directivei); 
- statele membre sunt libere să aleagă forma şi mijloacele necesare 

implementării unei directive (acestea trebuie alese intr-o manieră care să 

asigure funcţionarea efectivă a directivei, dispoziţiile trebuind să fie aplicate 

"cu o forţă constrângătoare incontestabilă, cu specificitatea, precizia şi 

claritatea cerute pentru a fi satisfăcute exigenţele securităţii juridice"). 

- directiva are efect direct - chiar dacă nu este direct aplicabilă, din moment ce 

crează drepturi şi obligaţii de care resortisanţii statelor membre se pot prevala 

in faţa instanţelor naţionale 
 CJUE a recunoscut efectul direct al directivei Între statele membre şi 

resortisanţii lor. 
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Potrivit art. 297 TFUE, actele fără caracter legislativ adoptate sub 

formă de directive, in cazul in care acestea din urmă nu indică destinatarii, se 

semnează de preşedintele instituţiei care le-a adoptat şi se publică in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 
Acestea intră in vigoare la data prevăzută de textul lor sau, in absenţa 

acesteia, in a douăzecea zi de la data publicării. Celelalte directive care se 

adresează unui destinatar se notifică destinatarilor lor şi produc efecte prin 

această notificare. 

DECIZIA 

Deciziile nu cuprind reguli generale care să fie valabile erga omnes, ele 

fiind doar acte administrative individuale prin care este aplicat dreptul 

comunitar.  
Potrivit art. 288 TFUE, decizia este obligatorie in toate elementele sale, 

iar in cazul in care se indică destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru 

aceştia. 
De asemenea, conform art. 297 TFUE, deciziile care se adresează 

tuturor statelor membre, in cazul in care acestea nu indică destinatarii, se 

publică in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră in vigoare la data 

prevăzută de textul lor sau, in absenţa acesteia, in a douăzecea zi de la data 

publicării. 
Deciziile care se adresează unui destinatar se notifică destinatarilor lor 

şi produc efecte prin această notificare. 
Din analiza dispoziţiilor articolelor menţionate mai sus se poate afirma că, in 

comparaţie cu directiva, decizia este obligatorie nu numai in ceea ce priveşte 

rezultatul ce trebuie atins, ea putând să prevadă chiar şi mijloacele cu care se 

poate indeplini rezultatul impus. 
Destinatarii unei decizii pot fi statele membre, instituţiile Uniunii sau 

persoanele particulare, adresanţii fiind clar determinaţi, specificaţi sau 

identificabili. 
Datorită caracterului lor obligatoriu, deciziile crează drepturi şi 

obligaţii persoanelor cărora li se adresează, drept urmare putând fi invocate 

direct in faţa instanţelor naţionale, care trebuie să le considere ca elemente de 

drept comunitar. 

RECOMANDĂRILE ŞI AVIZELE 

În conformitate cu art. 288 TFUE, recomandările şi avizele se disting 

fata de actele examinate anterior prin faptul că nu sunt obligatorii. 
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Acestea constituie un mijloc pentru instituţiile Uniunii de a-şi exprima 

o opinie, de a da o informaţie sau de a anunţa anumite texte cu caracter de

constrângere. 
Recomandările sunt folosite, de regulă, pentru a obţine o anumită 

acţiune-conduită din partea celor cărora le sunt adresate.  
Chiar dacă recomandările nu au  forţă juridică obligatorie şi nu sunt 

susceptibile de a crea drepturi care pot fi invocate direct în faţa instanţelor 

naţionale, CJUE a stabilit că organele naţionale de jurisdicţie sunt obligate să 

ia în considerare recomandările în scopul de a  soluţiona litigiile ce le sunt 

deduse, în special când ele clarifică interpretarea  măsurilor naţionale adoptate 

în scopul de a le implementa sau dacă ele destinate să suplimenteze unele 

prevederi obligatorii 
În ceea ce priveşte avizele, acestea sunt folosite pentru a exprima un 

punct de vedere, având caracterul unor simple sfaturi şi fiind solicitate atunci 

când o instituţie doreşte să adopte un act normativ, să ia o măsură sau să 

întreprindă o  acţiune care are tangenţă cu activitatea altei instituţii.  
Aceste avize nu trebuie confundate cu avizele cu caracter consultativ 

date de instituţiile sau organizaţiile Uniunii în cadrul unei proceduri de decizie. 

Avându-se în vedere faptul că recomandările şi avizele sunt emise de 

instituţiile sau organele Uniunii în exercitarea competenţelor cu care au fost 

investite, acestea sunt considerate izvoare de drept comunitar, dar, potrivit 

art.263 TFUE, nu intră sub incidenţa controlului Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  asupra legalităţii actelor legislative. 

Normele de drept care provin din angajamentele externe ale Uniunii 

Europene 

Conform art. 300 TCE, Comunităţile Europene puteau încheia acorduri 

internaţionale cu state terţe sau cu organizaţii internaţionale, acordurile 

încheiate fiind obligatorii pentru instituţiile comunitare şi pentru statele 

membre.  

Aceasta interpretare a fost confirmată de CJCE, care a subliniat că 

acordurile internaţionale încheiate de CE, începând cu momentul intrării în 

vigoare, fac parte din ordinea juridică comunitară, drept urmare acestea pot fi 

supuse interpretării Curţii. 

Odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană s-a  

substituit Comunităţii Europene ş i-a succedat acesteia. Astfel, conform art.216 

TFUE, Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe ţări terţe sau 
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organizaţii internaţionale, acestea fiind obligatorii pentru instituţiile Uniunii şi 

pentru statele membre. 
Datorită faptului că angajamentele externe ale Uniunii Europene sunt 

luate în temeiul dispoziţiilor din tratate şi în conformitate cu o procedură care 

implică colaborarea mai multor instituţii şi organe ale Uniunii şi, totodată, 

produc efecte juridice fiind obligatorii pentru instituţiile Uniunii şi pentru 

statele membre, sunt considerate izvoare ale dreptului Uniunii. 
În ceea ce priveşte poziţia pe care angajamentele externe ale Uniunii 

Europene o ocupă în ordinea juridică a Uniunii, acestea ocupă un loc inferior 

tratatelor institutive, dar superior dreptului derivat. Aceasta reiese din 

prevederile art. 218, al. (11) TFUE, unde se arată că un stat membru, 

Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obţine avizul Curţii de 

Justiţie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispoziţiile 

tratatelor, iar în cazul în care acordul a făcut obiectul unui aviz negativ al 

Curţii de Justiţie, acesta poate intra în vigoare numai după modificarea lui sau 

revizuirea tratatelor. 

Izvoarele nescrise ale dreptului Uniunii  

În această categorie a izvoarelor dreptului Uniunii pot fi incluse principiile 

generale de drept şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie. 

Principiile generale de drept 
În procesul complex al elaborării şi aplicării normelor dreptului 

Uniunii, principiile generale de drept au ocupat şi continuă să ocupe un loc 

important.  

Deşi majoritatea principiilor generale de drept nu şi-au găsit încă o 

consacrare în ordinea juridică a Uniunii, în câteva cazuri tratatele fac trimitere 

la ele. 
Deşi în activitatea sa Curtea de Justiţie apelează în mod liber la 

principiile de drept, exerciţiul acestora este totuşi condiţionat de respectarea 

anumitor reguli: 

- trimiterea la aceste principii se poate face doar în cazurile în care se constată 

existenţa unor lacune în dreptul Uniunii, în cazul existenţei unor dispoziţii în 

acest sens aplicarea acestora fiind obligatorie; 

- în cazul în care în soluţionarea unor cauze Curtea de Justiţie trebuie să reţină 

şi să aplice şi principii generale de drept desprinse din ordinea juridică 

naţională a statelor membre sau din ordinea juridică internaţională, trimiterea 

la aceste principii se poate face numai în cazul în care acestea sunt compatibile 
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cu principiile comunitare şi cu specificul ordinii juridice consacrată în textele 

comunitare. 
In concluzie, principiile generale de drept capătă autoritate în cadrul 

dreptului Uniunii prin intermediul practicii jurisprudenţiale, însă se bazează 

întotdeauna pe consacrarea lor într-un sistem juridic organizat fie la nivelul 

statelor membre (sistem unic), fie comun statelor membre sau rezultând din 

natura Uniunii Europene. 
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Capitolul 5 

PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE 

GENERALITĂŢI 

-provine din latinescul „principium”- izvor primordial, punct de plecare, 

inceput; 
-prin evolutie cuvantul dobandeste ulterior si acceptiunea de norma de baza ; 

-principiile sunt abstractizari si generalizari ale unei cunoasteri si esente 

umane prin care se reflecta orientarea gandirii umane intr-un anumit 

domeniu/ramura; 

-principiile dreptului sunt un fundament juridici al unui sistem de drept, 

orienteaza si includ intregul proces de elaborare si aplicare a dreptului; 

DECI:  principiile de drept sunt acele reguli de baza care au aplicabilitate in 

toate  institutiile de drept comunitar.  

Principii generale de drept 

Printre principiile generale de drept reţinute de Curtea de Justiţie în practica sa 

pot fi amintite: 
- principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;' 
- principiul respectării dreptului la apărare; 
- principiul autorităţii de lucru judecat; 
- principiul certitudinii juridice; 
- principiul egalităţii; 

- principiul proporţionalităţii; 

- principiul loialităţii. 

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie 

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este un izvor 

important de drept întrucât în numeroase probleme Curtea de Justiţie 

completează si interpretează dispoziţiile tratatelor concomitent cu garantarea 

respectării lor. 
Calitatea de izvor de drept al Uniunii a fost recunoscută jurisprudenţei 

Curţii Justiţie în cuprinsul art. 136 TCEEA şi art. 220 TCE, potrivit cărora 

misiunea Curţii de Justiţie este aceea de a asigura respectarea dreptului în 

interpretarea si aplicarea tratatelor.  

De asemenea, potrivit art. 50 TCEEA şi art. 267 TFUE Curtea de 

Justiţie este competentă să hotărască, cu titlu preliminar, cu privire la  
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interpretarea tratatelor şi la validitatea şi interpretarea actelor adoptate de 

instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii. 
Sub acest aspect, competenţele Curţii de Justiţie au fost de folos in  

interpretarea uniformă a dreptului Uniunii, mai ales că în numeroase cazuri  

tratatele sau legislaţia adoptată de instituţiile Uniunii conţineau formulări cu 

un înalt grad de generalitate sau chiar incomplete.  
În mai multe cazuri Curtea de Justiţie s-a referit la hotărârile sale 

anterioare  argumentându-şi şi susţinându-şi soluţiile pronunţate.  
De asemenea, în situaţii, potrivit circumstanţelor specifice fiecărei 

cauze, Curtea de Justiţie a decis că nu este obligată de hotărârile adoptate în 

situaţii precedente şi că tribunalele  naţionale sunt îndreptăţite să ceară o nouă 

hotărâre preliminară dacă ele nu vor sa urmeze o decizie dată asupra unei 

probleme asemănătoare într-o cauză anterioara aceste tribunale având 

libertatea de a folosi hotărâri le preliminare fără consultarea Curţii,chiar daca  

ele sunt tribunale de ultima instanţă si care sunt obligate in mod normal sa 

ceara darea unei hotărâri preliminare asupra tuturor problemelor de drept 

comunitar. 

Principii generale de drept comunitar ca izvoare de drept comunitar 

1. Principii specifice fiecarui sistem juridic

-principiul dreptului la aparare;  
-principiul neretroactivitatii actelor administrative; 
-principiul bunei credinte; 
-principiul respectarii drepturilor dobandite; 
-principiul increderii legitime; 

-principiul echitatii. 

2. Principii de baza comune sistemelor de drept nationale si statelor membre

-principiul egalitatii tuturor persoanelor fara nici o discriminare; 
-principiul respectarii drepturilor persoanei; 

-principiul proportionalitatii – proportia ce trebuie sa existe intre acele 

institutii comunitare si scopul in care sunt emise actele respective; 
-prinicipiul legitimei aparari; 
-principiul securitatii juridice; 

-principiul respectarii dreptului la aparare. 

3.Principii specifice dreptului comunitar

-principiul solidaritatii intre statele membre; 
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-principiul echilibrului institutional; 
-principiul acordarii unui tratament egal si nediscriminatoriu; 
-principiul proportionalitatii; 
-principiul nediscriminalitatii; 
-principiul preferintei comunitare. 
-pentru ca normele de drept sa devina principii generale de drept comunitar 

trebuie sa fie acceptate unanim in sistemele de drept national ale statelor 

membre; 
-nu trebuie sa fie integrate in mod obligatoriu explicit in legislatia nationala 

fiind suficienta simpla lor punere in practica; 
-s-au considerat a fi adecvate ramurii dreptului comunitar rezultantele 

clasificarilor de mai sus astfel incat noi o sa ne axam pe urmatoarele principii: 

1.Principiul respectarii drepturilor omului

2.Principiul respectarii autoritatii de lucru judecat

3.Principiul respectarii dreptului la aparare

4.Principiul certitudinii juridice

5.Principiul egalitatii

6.Principiul proportionalitatii

7.Principiul solidaritatii

1. Principiul respectarii drepturilor omului

-  desi nu este stipulat in alte acte apare in tratatul de la Maastricht (1992); 
-UE va respecta drepturile omului asa cum au fost stipulate in Conventia 

Europeana a Drepturilor Omului; 
-se face trimitere la respectarea drepturilor asa cum au fost stipulate in 

sistemele nationale ale statelor membre; 

-a fost recunoscut si de Curtea de Justitie a Comunitatii Europene si este 

consfintit ca principiu general in legislatia tuturor statelor membre; 
-presupune: libera prestare a serviciilor, dreptul la asocieri si intalniri 

sindicale, la inviolabilitatea domiciliului, la o cetatenie, dreptul oricarui 

cetatean de a alege si de a fi ales in alegerile locale din statul in care isi are 

resedinta,  la respectarea vietii private, dreptul de proprietate, de a desfasura 

liber o profesie sau o activitate de comert. 

2. Principiul respectarii autoritatii de lucru judecat

-face parte integranta din ansamblul principiilor generale de drept comunitar; 
-esenta acestuia consta in regula conform careia un caz nu poate fi supus 

judecarii decat o singura data la Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene; 
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-ca atare nu a fost respinsa ca inacceptabila posibilitatea existentei unei actiuni 

concurente pentru acelasi act daca acestea sunt urmarea unor proceduri legale 

distincte; 
-singura situatie in care nu se admit pentru acceasi actiune doua sanctiuni sunt 

actiunile de tip consecutiv in aceasta situatie se ia in considerare prima 

sanctiune atunci cand se stabileste sanctiunea secundara; 
-aceasta procedura este pusa in aplicare in cazul in care actiunea supusa 

judecarii are ca obiect faptele incriminate pe teritoriul statelor membre deci pe 

teriotriul comunitar si ca actiunea sa fie incriminata de legislatia comunitara; 

3. Principiul respectarii dreptului la aparare

-conexiune cu domeniul drepturilor omului; 
-se refera la dreptul de audiere (nu numai a persoanelor sau a partilor implicate 

intr-o cauza ci si la audirerea martorilor); 
-mai presupune si asistenta organelor de drept precum si dreptul la 

reprezentare legala in fata instantei; 

4. Principiul certitudinii juridice

-se poate defini prin posibilitatea previzibilitatii unei situatii anume; 
-domenii in care se respecta acest principiu: termenele de prescriptie, durata 

prescriptiei, protectia drepturilor dobandite, aplicarea legii conform 

principiului neretroactivitatii, utilizarea unei limbi cu un caracter inteligibil, 

autonomia propriilor reguli pe care fiecare autoritate trebuie sa le aiba si carora 

trebuie sa li se supuna. 

5. Principiul egalitatii

-se caracterizeaza prin aplicarea unui tratament egal tuturor partilor fara nici o 

discriminare; 
-principiul nondiscriminarii interzice discriminarea provenind din: diferentele 

intre sexe, deosebiri de nationalitate, separarea intre producatori si 

consumatori in ceea ce priveste pietele agricole in cadrul UE. 

- pot fi admise discriminari in cadrul liberei circulatii – 4 libertati (marfuri, 

persoane, servicii si capitaluri)- in ceea ce priveste: eficacitatea supravegherii 

fiscale, sanatate publica, efectuarea corespunzatoare a tranzactiilor bancare si 

protejarea consumatorilor;  

-situatia exceptionala este acceptata numai in cazul in care exista un interes 

general la nivelul comunitatii (nu pot fi admise exceptii nejustificate in mod 

obiectiv). 
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6. Principiul proportionalitatii

-consta in utilizarea unor mijloace corespunzatoare obiectivului urmarit in 

cadrul legalitatii comunitare; 
-orice obligatie impusa destinatarului de catre normele UE trebuie sa fie 

limitata la strictul necesar pentru atingerea obiectivului cercetat si impune 

numai sacrificiul suportabil de catre operatorii pe care ii greveaza. 
- deci este necesar ca mijloacele sa fie proportionale cu finalitatea actiunilor la 

nivelul autoritatii comunitare. 

7. Principiul solidaritatii

-consta in efortul comun al tuturor statelor membre de a asigura aducerea la 

indeplinire a obligatiilor asumate prin tratatelor UE; 
-este consfintit in tratatul UE si este protejat de Curtea de Justitie; 
-statelor le revin obligatiile de  luare a  masurilor la nivel national pentru 

aducerea la indeplinire a obligatiillor din tratate; 
-consultarea statelor membre cu comisia; 

-obligatia de a nu recurge la masuri nationale contrare obiectiilor formulate de 

comisie; 
-obligatia statelor membre de a furniza comisiei informatiile care le sunt 

solicitate in vederea verificarii conformitatilor respectivelor masuri cu normele 

de drept comunitar; 

-obligatia statelor membre de a se abtine de la orice actiune sau masura care sa 

impiedice realizarea obligatiilor la nivel comunitar. 

8. Principiul efectului direct

 -se confera resortisantilor unui stat membru posibilitatea de a se prevala in 

fata instantelor nationale de drepturile conferite prin intermediul normelor de 

drept comunitar. 

9. Principiul responsabilitatii statelor membre pentru prejudicii cauzate

resortisantilor acestora prin violarea dreptului comunitar 

-pentru a putea fi pus in aplicare sunt necesare 2 conditii: 

A. persoana lezata sa fie resortisant membru al unui stat comunitar; 

B. dreptul in care persoana a fost lezata sa fie prevazut de unul sau mai multe 

norme comunitare. 
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Capitolul 6 

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE 

INSTITUŢIILE UE: 

1.CONSILIUL EUROPEAN;

2.CONSILIUL;

3.PARLAMENTUL EUROPEAN;

4.COMISIA EUROPEANA (COMISIA);

5.CURTEA DE JUSTIŢIE A UE;

6.BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ;

7.CURTEA DE CONTURI.

Consiliul European 

Consiliul 

Delimitari conceptuale 

1. Consiliul European-institutie a Uniunii Europene;

2. Consiliul;

3. Consiliul Europei-organizatie internationala separata de domeniul UE.

Pentru a diferentia cei trei termeni,facem apel la mai multe criterii. 

Astfel, intre cele doua institutii ale Uniunii criteriile sunt: 

a) aparitia-in cazul Consiliului acesta a aparut pe cale conventionala,

fiind infiintat prin Tratatele constituind Comunitatile Europene, 

 - in cazul Consiliului European, el a aparut pe cale neconventionala, 

prin intalnirile la varf ale sefilor de stat si guvern; 

b) componenta – in cazul Consiliului el este format din ministri

afacerilor externe iar 

- in cazul Consiliului European, el este format din sefii de stat si/sau 

guvern ai statelor  membre UE; 

c)atributii – Consiliul este o institutie cu valente aproape exclusiv

legislative pe cand 

- Consiliul European este o institutie cu caracter politic. 

Diferentierea fata de Consiliul Europei 

Consiliul Europei nu face parte din fenomenul comunitar, fiind infiintat 

in 1949 si fiind un organism international care grupeaza statele europene intr-o 

unitate mai stransa , in vederea salvgardarii si promovarii idealurilor si 
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principiilor care constituie patrimoniul lor comun si favorizeaza progresul lor 

economic si social. 

Consiliul European 

Este o instituţie comunitară ce reuneşte şefii de state şi/sau de guverne 

ai celor 27 de state comunitare. Nu a fost prevăzut iniţial în tratatele 

comunitare, fiind rezultatul unui proces istoric.  

Crearea Consiliului European a răspuns cerinţelor de cooperare politică 

la nivel înalt între statele comunitare şi a fost reglementat pentru prima data 

prin Actul Unic European (1986). 

Consiliul European şi-a început activitatea în 1974, ca forum de 

discuţii între liderii europeni. A devenit rapid organism de sine stătător, 

asumându-şi rolul de a stabili priorităţi şi obiective pentru întreaga Uniune. 

În 1992, a obţinut statut oficial, iar în 2009 a devenit una dintre cele 7 instituţii 

ale Uniunii Europene. 

Prin T. De la Maastricht Consiliul European capătă şi un statut oficial. 

În acelaşi timp, abia cu Tratatul de reformă de la Lisabona se va conferi 

acestui tip de reuniuni caracterul de instituţie deplină a Uniunii Europene. 

Prin art. 13 al noii versiuni a T. UE ce a rezultat după aplicarea Lisabona, 

Consiliul European este citat alături de Parlamentul European, Consiliu, 

Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Banca Centrală 

Europeană şi Curtea de Conturi în cadrul ”instituţiilor Uniunii”. 
Declaraţia solemnă asupra Uniunii Europene, adoptată la Stuttgart la 

19.06.1983, definea astfel funcţiile Consiliului: ”În perspectiva Uniunii 

Europene, Consiliul European dă construcţiei comunitare un impuls politic 

general, defineşte orientările ce favorizează construcţia europeană şi trasează 

liniile directoare de ordin politic general pentru Comunităţile Europene şi 

pentru cooperarea politică europeană, deliberează asupra chestiunilor ce ţin 

de competenţa UE şi exprimă de o manieră solemnă poziţia comună in 

chestiuni de relatii externe". 
Consiliul European dă impulsurile necesare pentru dezvoltarea Uniunii 

şi defineşte orientările politice generale ale activităţii Uniunii, dar fără să 

exercite funcţii legislative. 

Consiliul European reuneşte şefii de stat sau de guvern din ţarile 

membre aIe UE asistaţi de miniştrii lor de externe, plus preşedintele Comisiei 

Europene asistat de comisarul european responsabil cu relaţiile externe (după 

intrarea in vigoare a Tratatului de la LIsabona, Inaltul Reprezentant pentru 

PESC). 
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Conf. Art. 15 TUE ” Consiliul European nu exercită funcţii 

legislative”. 
Importanţa sa este dată de componenţă – reprezentanţii cei mai 

importanţi ai statelor membre şi de faptul că, el trasează direcţiile de acţiune 

ale Uniunii.  

Componenţa Consiliului European 

Consiliul European reuneşte şefii de state sau de guverne ai statelor 

membre, Preşedintele său şi Preşedintele Comisiei Europene. 

Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru la convocarea 

preşedintelui său. 

La pregătirea şi organizarea lucrărilor Consiliului European participă şi 

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene. 

Consiliul European trebuie să se întrunească de cel puţin două ori pe 

an, sub preşedinţia şefului statului sau guvernului al cărui reprezentant deţine 

preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. 

Actele  adoptate de Consiliul European 

1.Decizii – pt. problemele cele mai importante. Sunt mai puţin

numeroase comparativ cu restul tipurilor de acte, însă din punct de vedere al 

importanţei au o semnifcaţie considerabilă. De aceea sunt de obicei foarte 

precise, constituindu-se în rezolvarea unor problematici intens dezbătute la 

nivelul celorlalţi factori de decizie. 

2.Decizii de procedură –cu ajutorul cărora se realizează declinarea de

competenţă în favoarea Consiliului UE sau a altor instituţii comunitare (ca 

număr sunt mai numeroase decât cele anterioare şi pot fi însoţite de indicaţii). 

3.Orientări şi directive –permit şefilor de state sau guverne

comunitare să fixeze şi să orienteze acţiunea UE prin stabilirea priorităţilor pe 

care vor să le urmărească pe termen lung sau scurt. 

4.Declaraţiile –se constituie sub forma unui document coerent, ordonat

şi structurat cu privire la un eveniment major la nivel unional sau internaţional. 

Ele au ca scop, împrumutarea de putere politică de la nivelul Consiliului 

European spre cel al Consiliului Uniunii Europene.  

Atribuţiile Consiliului European: 

Are atribuţii similare unui comitet de direcţie sau unui consiliu director; 

dezbate principalele probleme şi obiective ale UE, lăsând celelalte instituţii să 

rezolve detaliile. 
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Rol deosebit în coordonarea politicilor Uniunii. Este esenţial când este 

vorba despre coordonarea politicilor comunitare cu cele din pilonul PESC sau 

de stabilire a liniilor directoare ale politicii comune comerciale şi de 

dezvoltare, dată fiind vederea de ansamblu pe care o are asupra tuturor 

chestiunilor comunitare.  

Domeniul cooperării poliţieneşti şi juridice în materie penală, conf. Art. 

68 TFUE arată că: ”Consiliul European defineşte orientările strategice ale 

planificării legislative şi operaţionale în cadrul spaţiului de libertate, 

securitate şi justiţie”.  

Consiliul European concluzionează şi decide în materie de politici 

economice, stabilind liniile directoare de urmat de către statele membre, după 

cum adoptă concluzii în materie de ocupare a forţei de muncă comunitare. 

Rolul Consiliului European este deosebit de important atunci când se are în 

vedere modificarea TUE.  

Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia 

poate prezenta Consiliului European proiecte de revizuire, integrală sau 

parţială a TFUE privind politicile şi acţiunile interne ale Uniunii. 

Iniţiativa luată de Consiliului European se transmite parlamentelor naţionale. 

Hotarârea Consiliului European se adoptă cu unanimitate, după aprobarea 

Parlamentului. 

Tratatul de la Lisabona a adus o modificare importantă în cadrul 

funcţionării Uniunii, prin acordarea posibilităţii statelor membre de a se 

retrage din aceasta. 

Consiliul European are un rol de prim rang şi în această chestiune.  

Art. 50 TUE arată că: ”Orice stat membru poate hotărâ în conformitate cu 

normele sale constituţionale, să se retragă din Uniune.Statul membru care 

hotărăşte să se retragă notifică intenţia sa Consiliului European. 

În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociazăşi încheie cu 

acest stat un acord care stabileşte condiţiile retragerii, ţinând seama de cadrul 

viitoarelor sale relaţii cu Uniunea.” 

Tratatele încetează să se mai aplice statului în cauză, de la data intrării 

în vigoare a acordului de retragere sau, în absenţa unui astfel de acord, după 

doi ani de la notificare, cu excepţia cazului în care Consiliului European, în 

acord cu statul membru în cauză, hotărăşte în unanimitate să proroge acest 

termen. 

Membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European şi al 

Consiliului statul membru care se retrage, nu participă nici la dezbaterile şi 
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nici la adoptarea deciziilor Consiliului European şi ale Consiliului care privesc 

statul în cauză. 

În cazul în care statul care s-a retras depune o nouă cerere de aderare, 

această cerere se supune procedurii prevăzute în TFUE cu privire la aderarea 

de noi membri. 

Preşedintele Consiliului European 

Este ales de Consiliul European pentru un mandat de doi ani şi 

jumătate şi are rolul de a asigura pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliul 

European  şi de a găsi soluţii care să conducă la obţinerea consensului. 

Preşedintele Consiliul European nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional.  

Funcţiile Preşedintelui Consiliului European 

Conform art. 15 (alin. 6) TUE atribuţiile Preşedintelui Consiliului 

European sunt: 

a) prezidează şi impulsionează lucrările Consiliul European;

b) asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliul European  în

cooperare cu preşedintele Comisiei şi pe baza lucrărilor Consiliului Afacerilor 

Generale; 

c) acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consensului în cadrul

Consiliul European; 

d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a

Consiliul European. 

Preşedintele asigură reprezentarea externă a Uniunii în probleme 

referitoare la politica externă şi de securitate comună, fără a aduce atingere 

atribuţiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 

de securitate. 

Preşedinţia îşi asumă responsabilitatea materială de organizare a 

sesiunilor, dar şi pe cea de redactare a ordinii de zi a sesiunilor, a proiectelor 

de declaraţii de cooperare politică sau chiar a proiectelor de concluzii. 

Preşedintele Consiliului European este Herman Van Rompuy. Mandatul său a 

început la 1 decembrie 2009 şi (expirat la 31 mai 2012) se finalizează în 

noiembrie 2014. 

Consiliul se reuneşte de două ori pe semestru. Dacă este nevoie, 

preşedintelui poate convoca o reuniune specială. De cele mai multe ori, 

reuniunile au loc la Bruxelles. 

Consiliul European şi-a început activitatea în 1974, ca forum de 

discuţii între liderii europeni. A devenit rapid organism de sine stătător, 

asumându-şi rolul de a stabili priorităţi şi obiective pentru întreaga Uniune. 
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În 1992, a obţinut statut oficial, iar în 2009 a devenit una dintre cele 7 

instituţii ale Uniunii Europene. 

CONSILIUL 

La infiintarea lor, fiecare dintre cele 3 Comunitati Europene avea cate o 

institutie similara: 

-Consiliul Special al Ministrilor (in cadrul CECO); 

-Consiliul Comunitatii Economice Europene (in cadrul CEE); 

-Consiliul Comunitatii Europene a Energiei Atomice (in cadrul Euratom). 

De la prima sesiune (25.01.1958), Consiliile CEE si CEEA au avut un 

Secretariat comun, acelasi cu cel existent pentru CECO. 

In 1965 odata cu aparitia Tratatului de Fuziune s-a constituit un 

Consiliu Unic, care se substituia celor 3 existente. Acesta exercita puterile si 

competentele atribuite institutiilor  respective in tratatele care instituiau 

Comunitatile, ca si cele  prevazute in Tratatul de fuziune. 

Până la T. De la Maastricht, institutia era cunoscută sub numele de 

”Consiliul de Ministri”; după T. de la Maastricht este denumită ”Consiliul 

Uniunii Europene”. În prezent, conform modificărilor aduse de T. De la 

Lisabona actuala titulatură este de ”Consiliu”. 
Componenţa Consiliului 

Consiliul este compus din reprezentanţii fiecărui stat membru. T. M. 

Precizează că, reprezentanţii statelor sunt la nivel ministerial şi trebuie să fie 

abilitaţi să angajeze guvernul ţării pe care o reprezintă. 

De la 1 ian 2007 Consiliul este compus din 27 de membri. 

Preşedinţia Consiliului este rotantă, ea fiind exercitată pe rând de 

fiecare stat membru, pentru o perioadă de 6 luni. 

Programarea semestrială a preşedinţilor Consiliului se prezintă astfel: 

2012: Danemarca şi Cipru; 

2013: Irlanda şi Lituania; 
2014: Grecia şi Italia; 
 2015: Letonia şi Luxemburg;  

2016: Olanda şi Slovacia;  

2017: Malta şi Marea Britanie; 
 2018 Estonia şi Bulgaria; 

2019: Austria, România; 

2020: Finlanda. 
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Preşedinţia organizează reuniunile diferitelor comitete şi grupuri de 

lucru astfel încât, rapoartele acestora să fie disponibile înainte de reuniunile 

COREPER în care trebuie analizate. 

Organele auxiliare 

1. secretariatul general;

2. comitetul reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre;

1. secretariatul general

Datorită transferului funcţiei de preşedinte al Consiliului de la un stat la 

altul de două ori pe an, este necesară existenţa unui Secretariat General cu 

atribuţii complexe care să gestioneze activitatea instituţiei şi să permită o 

oarecare eficienţă a lucrărilor.  

Consiliul, asistat de Secretariatul General, sub responsabilitatea 

secretarului general, asiatat la rândul său de un Secretar General adjunct, 

însărcinat cu funcţionarea Secretariatului General. 

Secretarul General şi Secretarul General Adjunct sunt numiţi de 

Consiliu, hotărând cu majoritate calificată. Consiliul decide cu privire la 

organizarea Secretariatului General. Sub autoritatea sa, Secretarul General şi 

Secretarul General Adjunct adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura 

buna funcţionare a Secretariatului General. 

În conformitate cu dispoziţiile T. privind UE, Secretarul General asistă

 Consiliul şi preşedinţia, cu privire la probleme referitoare la politica 

externă de securitate comună, inclusiv coordonarea lucrărilor reprezentanţilor 

speciali. 

2. COREPER

Dat fiind faptul că, reuniunile Consiliului au loc doar câteva zile pe lună,

era nevoie de existenţa unui organism care să asigure o continuitate a lucrărilor 

la nivelul Consiliului. De aceea, a apărut soluţia Comitetului reprezentanţilor 

permanenţi ai statelor membre. COREPER este format din reprezentanţii 

permanenţi ai statelor membre pe lângă UE. Aceştia sunt diplomaţi de carieră, 

în timp ce adjuncţii lor sunt uneori, originari din ministerele tehnice.  

Numărul membrilor COREPER diferă de la un stat la altul, singurele 

constante reprezentându-le prezenţa, din partea fiecărui stat a unui 

Reprezentant Permanent şi a unui Reprezentant Permanent Adjunct.  

Deşi există un singur COREPER, acesta se reuneşre la două nivele: 

COREPER I şi COREPER II. 
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COREPER I 

Reuneşte reprezentanţii permanenţi adjuncţi;  în ceea ce priveşte 

repartizarea atribuţiilor, COREPER I examinează cu precădere 

1.agricultură şi pescuit;

2.competitivitate;

3.transport, telecomunicaţii şi energie;

4.mediu;

5.educaţie, tineret, cultură si sport;

6.organizarea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi consumatori.

COREPER II 

Include şefii de misiuni diplomatice ale statelor membre pe lângă UE. 

Pregăteşte activitatea a 4 formaţiuni ale Consiliului: 

1.afaceri generale;

2.afaceri externe;

3.afaceri economice şi financiare;

4.justiţie şi afaceri interne.

Lucrările COREPER - sunt sprijinite de o serie de grupuri de lucru; 

-   sunt prezidate, în  funcţie de punctele de pe ordinea de zi, de către 

reprezentantul permanent sau de către reprezentantul permanent supleant al 

statului membru care deţine preşedinţia Consiliului; 

-răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului şi de îndeplinirea 

sarcinilor care îi sunt încredinţate de Consiliu. 

Acesta asigură consecvenţa politicilor şi acţiunilor UE şi veghează la 

respectarea următoarelor principii şi norme: 

-p. legalităţii, subsidiarităţii, proporţionalităţii şi justificării actelor 

-normele de stabilire a competenţelor  instituţiilor şi organelor UE; 

-dispoziţiile bugetare; 

-normele privind procedura, transparenţa şi calitatea redactării. 

Toate punctele înscrise pe ordinea de zi a   unei reuniuni a Consiliului fac 

obiectul unei examinări prealabile a COREPER. 

Întrunirile Consiliului 

Sediul Consiliului este la Bruxelles. În lunile aprilie, iunie, octombrie, 

reuniunile Consiliului se desfăşoară la Luxemburg. 

În situaţii excepţionale şi din motive bine întemeiate, Consiliul sau Comitetul 

Reprezentanţilor Permanenţi, hotărând în unanimitate, pot decide ca o 

reuniune a Consiliului să se desfăşoare în alt loc. 
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Atribuţiile Consiliului 

Consiliul UE îndeplineşte un rol deosebit de important  în cadrul 

sistemului instituţiilor comunitare. El coordonează domenii majore ale 

preocupărilor UE, asigurând totodată, respectarea celor ”patru libertăţi”: 

libera circulaţie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor. 

1. atribuţii legislative

Consiliul este principalul legislator al UE, având puterea necesară de a 

lua decizii cu privire la problemele UE pe care le reglementează. Consiliul 

acţionează în calitatea sa de legislator, atunci când adoptă norme care sunt 

obligatorii din punct de vedere juridic în sau pentru statele membre, prin 

regulamente, directive, decizii-cadru sau decizii, pe baza dispoziţiilor din 

Tratate. 

2. atribuţii bugetare

Consiliul are atribuţii în elaborarea şi aprobarea bugetului comunitar. 

În acest domeniu colaborează cu Parlamentul European, instituţie care a 

obţinut de-a lungul anilor o mare putere de decizie în acest domeniu. 

3. atribuţii executive

Consiliul are atribuţii executive în raport cu normele pe care le adoptă 

şi cu cele care integrează dreptul primar. În acest sens, are capacitatea de a 

adopta acte administrative concrete prin care să se aplice o normă. În mod 

normal, executarea normelor comunitare corespunde statelor membre sau 

Comisiei, acestea dispunând, faţă de Consiliu, de aparate birocratice care, în 

plus, au şi un caracter permanent. 

4. atribuţii în domeniul PESC

Unul dintre domeniile de maximă importanţa este cel al afacerilor 

externe. Astfel, este de competenţa Consiliului semnarea de acorduri cu terţe 

state, grupări de state sau organizaţii internaţionale.  

5. atribuţii în domeniul apărării dreptului comunitar

Comisia Europeană este instituţia Uniunii pe care, tratatele au 

identificat-o ca fiind principala responsabilă de apărarea aplicării dreptului 

comunitar. Totuşi, şi în cazul Consiliului există astfel de competenţe. 

6. atribuţii în impulsionarea acţiunii şi a dreptului comunitar
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Consiliul are competenţe de iniţiativă sau impulsionare a acţiunii 

comunitare, în majoritatea cazurilor, iniţiativa actelor comunitare aparţine 

Comisiei, instituţia însărcinată cu impulsionarea acţiunii comunitare în 

general.  

Consiliul poate face presiuni asupra Comisiei pentru ca aceasta să prezinte 

iniţiative legislative legate de obiectivul realizării tratatelor constitutive. 

7. alte atribuţii

Consiliul stabileşte sariile, indemnizaţiile, pensiile preşedintelul 

Consiliului European, ale preşedintelui Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, ale membrilor 

Comisiei, ale preşedinţilor, membrilor şi grefierilor Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene, precum şi ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabileşte 

de asemenea, toate indemnizaşiile care ţin loc de remuneraţie.  

Secretarul General al Consiliului poate fi desemnat ca depozitar al unui 

acord încheiat între Comunitate şi unul sau mai multe state sau organizaţii 

internaţionale, al unei convenţii încheiate între statele membre, actele de 

ratificare, acceptare sau aprobare a acordurilor şi convenţiilor respective se 

depun pe adresa Consiliului. 

În asemenea situaţii, Secretarul General îndeplineşte sarcinile de 

depozitar şi se asigură că, datele de intrare în vigoare a acordurilor sau 

convenţiilor în cauză sunt publicate în Jurnalul Oficial. 
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Capitolul 7 

CADRUL  INSTITUTIONAL AL UNIUNII EUROPENE 

Parlamentul european 
PE este una dintre cele mai controversate instituţii ale Uniunii. Cu un 

nume care îi aruncă pe umeri o haină de multe ori de împrumut, PE s-a aflat 

într-o permanentă luptă pt. obţinerea unei felii cât mai mari din tortul 

comunitar al puterii. 

Reprezentarea cetăţenilor a fost una din principalele idei din retorica 

politică, indiferent de epocă, filosofie sau ideologie de guvernanţă.  

Parlamentul a fost definit ca reprezentarea poporului în statele 

democratice, având ca principale atribuţii: exercitarea puterii legislative, 

dreptul de vot al bugetului şi controlul Guvernului. 

Parlamentarismul a fost definit ca fiind o concepţie politică potrivit 

căreia, poporul îşi exercită guvernarea prin reprezentanţii săi trimişi în 

Parlament. Parlamentarismul este o formă de guvernământ în care guvernul, ca 

organ executiv, este subordonat şi responsabil unei adunări reprezentative 

alese de către popor şi alcătuită din reprezentanţii săi. 

Într-o construcţie precum UE, având rădăcinile în regimul democratic 

al ţărilor occidentale, era de neconceput ca o instituţie care să asigure această 

reprezentare, să nu existe în structura sa. Soluţia a fost aceea a PE, soluţie care, 

după cum am mai spus, a căpătat o formă destul de controversată. 

Fiecare parlament îşi are propria istorie, cultură şi putere, funcţionând 

în cadrul unui anumit sistem politic. 

Caracteristici ale Parlamentului european: 

1.reprezintă un ”experiment” care a avut cea mai mare influenţă în

lume în ceea ce priveşte democraţia transnaţională, diplomaţia internaţională 

fiind înlocuită (sau cel puţin completată) de democraţia transnaţională. 

2.face parte dintr-un sistem instituţional unic şi fără precedent din

punct de vedere istoric, UE cu melanjul său de puteri supranaţionale şi 

cooperare interguvernamentală. 

3.existenţa sa este controversată, politicieni din unele state membre 

fiind chiar împotriva creării şi dezvoltării sale ulterioare. 

4.PE a cunoscut o dezvoltare rapidă. Deşi este un parlament tînăr, ales

pt. prima dată în 1979 şi-a consolidat rolul şi puterea în mod considerabil. 

5. este obligat să îşi desfăşoare activitatea în trei sedii.
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6.caracterul său multilingvistic este fără precedent în Europa (poate fi

comparat doar cu cel al Parlamentului indian sau sud-african), toate întrunirile 

şi documentele sale fiind traduse prin mijloace specifice. 

7.similar Congresului SUA, dar spre deosebire de parlamentele

naţionale ale tuturor statelor membre UE, în urma votului său majoritar direct 

nu ia naştere niciun guvern, rezultatul alegerilor nepresupunînd păstrarea sau 

schimbarea puterii executive. 

Potrivit Tratatului de la Lisabona,  Parlamentul European, exercită, 

împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şi bugetară. Alte funcţii importante 

sunt cele de control politic şi cele consultative, conform tratatelor. 
Este instituţia comunitară cu cea mai dinamică evoluţie; dacă din 1952, în 

cadrul CECO, Adunarea era relativ fără putere, astăzi Parlamentul dispune de 

competenţe considerabile. 
Tratatele originare - CECO, CEE şi EURATOM - au dat puţine 

competenţe Adunărilor lor; printr-o rezoluţie din 1958 cele trei au fost reunite 

într-o Adunare parlamentară; deşi şi-a luat numele de Parlament European 

printr-o rezoluţie proprie din 1962, oficial s-a numit încă Adunare până la 

Actul Unic European din 1986 şi avea doar competenţe consultative şi de 

supraveghere, fără un rol legislativ substanţial. 
Influenţa Parlamentului a crescut o dată cu cele două tratate bugetare 

din 1970 şi 1975. Tratatul bugetar din 1975 a extins competenţele bugetare ale 

Parlamentului şi i-a dat dreptul de a respinge bugetul propus de Consiliu.  
După alegerea membrilor săi prin vot direct şi universal, s-a trecut treptat de la 

procedura de consultare la stabilirea treptată a procedurilor de participare la 

procesul legislativ prin "cooperare" şi "asentiment", conform Actului Unic 

European şi apoi prin "co-decizie", introdusă prin Tratatul de la Maastricht din 

1992 şi extinsă prin Tratatul de la Amsterdam din1997. 

Chiar şi în domeniul politicii externe şi de securitate comună, care 

rămânea un domeniu al cooperării interguvernamentale, Parlamentul a primit 

competenţa de a aproba sau a respinge (asentiment sau aviz conform) 

acordurile privind aderarea de noi membri şi acordurile de asociere, precum şi 

unele acorduri comerciale cu terţe state. 
Cu toate acestea, se consideră că problema legitimării democratice în 

cadru Uniunii nu a fost complet rezolvată (cu privire la aspecte referitoare la 

secretul deliberărilor, impenetrabilitatea, răspunderea, reprezentativitatea). Se 

consideră că parlamentele naţionale trebuie să rămână parte a elementului 

democratic al Uniunii. De aceea, Tratatul de la Amsterdam a adăugat un 

protocol privind rolul parlamentelor naţionale, în esenţă urmărind să le asigure 

o mai bună informare cu privire la legislaţia preconizată în Uniune. Tratatul de
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la Lisabona a adăugat o secţiune specială privind rolul parlamentelor 

naţionale, în cadrul mecanismului funcţional al Uniunii (în aplicarea 

principiului subsidiarităţii) şi în ceea ce priveşte supravegherea activităţilor în 

domeniul cooperării poliţieneşti şi în procedurile penale). 
Parlamentul European este considerat instituţia care reprezintă 

interesele popoarelor din statele membre ale UE. Format, iniţial, din 

reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, Parlamentul European este astăzi 

singura instituţie ai cărei membri sunt aleşi în mod direct de cetăţenii europeni. 

Mandatul acestora este de cinci ani.  

Primele alegeri prin sufragiu universal direct pentru Parlamentul 

European au avut loc în  1979. Alegerile se desfăşoară potrivit sistemului 

constituţional al fiecărui stat membru, dar se aplică unele reguli democratice 

identice:  

-dreptul de vot la 18 ani; 

- egalitatea între femei şi bărbaţi; 

- votul secret, universal şi direct; 

 -nimeni nu poate vota decât o singură dată; 

-deschiderea urnelor se poate face numai după închiderea scrutinului în toate 

statele membre. 
Ca urmare a ultimei extinderi, Parlamentul European avea 785 de 

membri (după alegerile din 2004 şi după aderarea României şi Bulgariei), din 

care 1/3 sunt femei. 

 Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona PE va avea 

751 membri, repartizaţi între statele membre proporţional cu numărul 

populaţiei, cel mai populat stat având 99 şi cel mai mic 6 parlamentari. 
Dupa alegerile din 2014, Parlamentul European trebuie sa aiba 751 de 

membri, cu 15 mai putin decat in prezent, astfel ca unele state vor avea mai 

putini eurodeputati, printre ele aflandu-se si Romania, care va avea un loc in 

minus. 

 Membrii Parlamentului se organizează în grupuri politice, în funcţie de 

opţiunile politice (şi nu pe criterii naţionale). Actualmente, există urmatoarele 

grupuri politice: 

 Partidul Popular European (creştin democrat); 

 Partidul Socialiştilor Europeni; 

 Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa; 

 Verzii/ Alianţa Liberă Europeană; 

 Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică; 

 Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei; 
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Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Grupul Identitate, Tradiţie, 

Suveranitate (creat în 2007, ca urmare a afilierii deputaţilor PRM) şi neafiliaţii 

transformat în Conservatorii şi Reformiştii. 
Un grup politic trebuie să aibă minimum 20 parlamentari, provenind 

din cel puţin 6 state membre. Potrivit tratatelor, partidele politice Ia nivel 

european reprezintă un factor important al integrării europene, contribuie la 

formarea conştiinţei europene şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor 

Uniunii. Grupurile politice aleg câte un preşedinte sau 2 co-preşedinţi şi un 

birou şi au un secretariat. 

Parlamentul îşi alege un preşedinte (mandatul său este de doi ani şi 

jumătate) şi un birou (format din preşedinte, 14 vicepreşedinţi şi cinci 

chestori). Preşedintele dirijează ansamblul activităţilor Parlamentului, 

prezidează şedinţele plenare, reprezintă instituţia şi exercită competenţe în 

cadrul procedurii bugetare. 
Parlamentul are 20 comisii permanente specializate (pentru afaceri 

externe, pentru dezvoltare, pentru comerţ internaţional, pentru buget, pentru 

afaceri economice, pentru muncă şi probleme sociale, pentru mediu, sănătate 

publică şi securitate socială, pentru industrie, cercetare şi energie, pentru piaţa 

internă şi protecţia consumatorului, pentru transport şi turism, pentru 

dezvoltare regională, pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pentru pescuit, 

pentru cultură şi educaţie, pentru afaceri juridice,pentru libertăţi civile, justiţie 

şi afaceri interne, pentru afaceri constituţionale, pentru drepturile femeii şi 

egalitatea cu bărbaţii, pentru petiţii, pentru drepturile omului, pentru securitate 

şi apărare), care desfăşoară activitatea legislativă prin propuneri şi 

amendamente cu privire la proiecte de acte legislative şi rapoarte pe diferite 

teme. 

Rapoartele comisiilor sunt examinate apoi în plen. Comisiile sunt 

formate fiecare din 25-78 parlamentari şi reflectă compoziţia plenului; aleg un 

preşedinte, un birou şi se reunesc o dată de două ori pe lună în şedinţe publice. 

Parlamentul creează de asemenea sub-comisii şi comisii temporare pentru 

probleme specifice sau comisii de anchetă. 

Parlamentul European are şi un număr de delegaţii, formate din câte 15 

euro-parlamentari, care au un rol important în asigurarea participării şi 

influenţei lui în străinătate, şi anume delegaţii interparlamentare pentru 

relaţiile cu parlamentele statelor care nu sunt candidate la UE, comisii 

parlamentare mixte care ţin legătura cu parlamentele statelor candidate sau 

asociate, delegaţia la Adunarea paritară cu parlamentari din statele din Africa, 

Pacific şi Caraibe, delegaţia la Adunarea parlamentară euro-mediteraneană. 
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Activitatea Parlamentului European se desfăşoară În cele trei sedii ale 

acestuia: la Bruxelles se reunesc comisiile permanente, la Luxemburg se află 

secretariatul, iar la Strasbourg au loc şedinţele plenare. Perioadele de sesiune 

durează o săptămână pe lună (cu excepţia lunii august), dar au loc şi şedinţe 

suplimentare cu o durată mai mică (acestea se ţin la Bruxelles). 
Parlamentul European statuează, conform tratatelor, cu majoritatea 

absolută a membrilor săi, dar Regulamentul său intern este cel care stabileşte 

cvorumul (în general, acesta este de 2/3 din numărul efectiv de membri). 

Funcţiile Parlamentului European 

Parlamentul European exercită trei funcţii esenţiale: funcţia legislativă, 

functia bugetară şi functia de control. 
În ceea ce priveşte funcţia legislativă, Parlamentul Europea intervine in 

mod diferit in procesul decizional, in funcţie de procedura utilizată şi de 

domeniul de reglementare. Există patru proceduri principale: avizul 

consultativ, avizul conform, cooperarea şi co-decizia, ultima dintre acestea 

plasând Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul. 

Avizul consultativ 

Iniţial, Parlamentul era numai consultat atunci când tratatele prevedeau 

această procedură; treptat Consiliul a consultat tot mai mult Parlamentul cu 

privire la actele legislative; avizul Consiliului rămânea insă consultativ, 

Consiliul putând să decidă fără să-l ia in considerare.  
Atunci când consultarea este obligatorie potrivit tratatelor, omiterea 

solicitării lui este însă o cauză de nulitate a actului legislativ. 

Avizul conform 

Avizul conform sau procedura de asentiment conferă Parlamentului un 

drept de veto cu privire la acordurile de aderare a altor state, acordurile de 

asociere şi acordurile comerciale cu state terţe. Parlamentul nu poate propune 

amendamente la aceste documente, dar le poate respinge şi ca urmare ele nu 

pot fi încheiate de Uniune. 

Cooperarea 

Procedura cooperării introduce două lecturi ale proiectului legislativ în 

Parlamentul European, care după prima lectură poate propune amendamente la 

proiectul trimis de Consiliu iar în a doua lectură examinează opinia Consiliului 

cu privire la aceste amendamente, le poate menţine sau modifica. Consiliul 

este cel care decide în final asupra actului legislativ. 
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Co-decizia 

În procedura co-deciziei, Consiliul şi Parlamentul sunt pe picior de 

egalitate; pentru adoptarea actului legislativ în cauză este necesar acordul 

ambelor institutii.  
Au loc tot doua lecturi ca în procedura cooperării, dar după a doua 

lectură, dacă există divergenţe, se creează un comitet de conciliere(format din 

câte un reprezentant al fiecărui stat membru şi tot atâţia parlamentari 

europeni), co-prezidat de preşedinţii Parlamentului şi Consiliului. 
Dacă acest Comitet nu ajunge la o soluţie (care trebuie aprobată de 

fiecare parte conform normelor sale de adoptare a deciziilor în domeniul 

respectiv), actul legislativ se consideră respins. Dacă se ajunge la o soluţie, 

aceasta trebuie adoptată de fiecare din cele două instituţii conform normelor 

sale. Dacă una din ele nu îl aprobă, actul respectiv se consideră respins. 

Proces legislativ tot mai activ 

În ultima perioadă, Parlamentul European exercită un rol tot mai activ 

şi substanţial în procesul legislativ; astfel, a amendat proiecte de acte 

normative cum au fost cele privind dosarele REACH referitoare la produsele 

chimice, directive în domeniul serviciilor cele privind accidentele rutiere, 

recunoaşterea calificării profesionale, poluarea maritimă produsă de nave, 

timpul de lucru nevoia unui sistem de brevetare în drepturile pasagerilor. 
În ianuarie 2006 a respins directiva propusa de Comisia Europeană privind 

liberalizarea serviciilor portuare în porturile europene, care a produs o mare 

nemulţumire în rândul docherilor. . 
In afară de participarea efectivă la procesul legislativ, Parlamentul 

European poate cere Comisiei să prezinte o propunere asupra unei probleme în 

care el consideră că este necesar un act legislativ.  
Comisia nu este obligată să răspundă pozitiv, dar de regulă răspunde 

pozitiv unor asemenea solicitări. 

Puterea bugetară 

Puterea bugetară este exercitată la nivel comunitar de Parlamentul 

European şi Consiliul Uniunii Europene. Parlamentul este cel care în ultimă 

instanţă aprobă, În luna decembrie, bugetul pentru anul următor şi are ultimul 

cuvânt asupra cheltuielilor neobligatorii(cele privind funcţionarea Uniunii, 

fondurile structurale, ajutorul pentru dezvoltare şi altele), în timp ce Consiliul 

are ultimul cuvânt privind cheltuielile obligatorii( cele decurgând din tratate şi 

contracte). Este o procedură complicată, incluzând mai multe lecturi, termene 

de conciliere şi uneori discuţii privind natura unor cheltuieli. 
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Tratatul de la Lisabona simplifică procedura adoptării bugetului astfel: 

nu se mai face distincţia între cheltuielile obligatorii şi neobligatorii; 

Parlamentul are termen de 42 zile de la transmiterea proiectului de buget să se 

pronunţe; dacă aprobă poziţia Consiliului sau nu se pronunţă, bugetul se 

consideră adoptat; dacă Parlamentul adoptă amendamente, în termen de 10 zile 

pe care Consiliul nu le acceptă, el poate cere convocarea unui comitet de 

conciliere. 
Dacă acest comitet ajunge la o soluţie în 21 zile de la convocare, cele 

două instituţii au 14 zile pentru a se pronunţa; dacă Parlamentul respinge 

soluţia de proiect comun propusă de acest comitet sau comitetul de conciliere 

nu ajunge la o soluţie În cele 21 zile acordate, Comisia trebuie să prezinte un 

nou proiect de buget; dacă Consiliul respinge soluţia de proiect comun 

propusă, Parlamentul poate confirma amendamentele sale cu majoritatea 

membrilor care îl compun şi a 3/5 din totalul voturilor exprimate; dacă un 

amendament nu este confirmat, se reţine soluţia adoptată de comitetul de 

conciliere. 
Pe această bază, bugetul este considerat definitiv adoptat. Parlamentul 

va avea deci ultimul cuvânt asupra bugetului Uniunii in întregime. 
Parlamentul exercită, de asemenea, un control politic asupra celorlalte 

instituţii comunitare şi, in primul rând, asupra Comisiei Europene. Parlamentul 

European poate introduce o moţiune de cenzură la adresa Comisiei (aceasta 

trebuie să fie aprobată de majoritatea absolută a deputaţilor sau de 2/3 dintre 

cei prezenţi, prima demisie a Comisiei în urma unei astfel de moţiuni 

producându-se în 1999). 
După tratatele de la Maastricht şi Amsterdam, Parlamentul are un rol 

decisiv în numirea Comisiei; el aprobă preşedintele Comisiei, desemnat de 

Consiliul European (având aceeaşi apartenenţă politică cu grupul politic cel 

mai numeros din Parlament), este consultat cu privire la numirea celorlalţi 

membri ai Comisiei, desemnaţi de statele membre şi aprobă numirea Comisiei 

în întregul ei. 

În ceea ce priveşte pe membrii Curţii de Conturi şi Preşedintele Băncii 

Centrale Europene, Parlamentul trebuie consultat de Consiliu, dar nu are drept 

de veto. El nu are nici un rol în ceea ce priveşte numirea judecătorilor Curţii 

Europene de Justiţie. 

Comisia Europeană prezintă şi susţine propunerile privind programul 

lcgislativ anual în faţa comisiilor Parlamentului şi ţine seama de propunerile 

acestora; de asemenea, Comisia este reprezentată la toate şedinţele plenare şi 

dă lămuriri cu privire la proiectele legislative, răspunde la întrebări orale sau 

scrise. 
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Consiliul de Miniştri participă la lucrările Parlamentului şi poate 

interveni în dezbateri; preşedintele Consiliului prezintă programul său şi îl 

supune dezbaterilor. 
Parlamentul European are rol de supraveghere şi cu privire la 

activităţile celorlalte instituţii prin examinarea rapoartelor pe care le primeşte 

periodic de la acestea, prin întrebări orale şi scrise şi prin stabilirea de comitete 

de anchetă; comitetele de anchetă şi dreptul de petiţie al cetăţenilor europeni 

au fost incluse oficial în Tratatul de la Maastricht. Consiliul şi Comisia 

prezintă rapoarte anuale; preşedintele Consiliului European prezintă rapoarte 

anuale şi după fiecare sesiune 
Prin Tratatul de la Maastricht a fost instituit şi Mediatorul 

Parlamentului European, care primeşte plângeri de la cetăţenii europeni şi de 

la persoane rezidente privind activitatea instituţiilor comunitare, conduce 

anchete din iniţiativa sa ori ca urmare a plângerilor primite direct ori prin 

membri ai Parlamentului. 
Mediatorul este numit pe durata mandatului Parlamentului European; 

el nu are competenţa să examineze plângeri împotriva Curţii Europene de 

Justiţie şi Tribunalului de Primă Instanţă, nici asupra cazurilor aflate în faţa 

Curţii. 
Curtea Europeană de Justiţie a admis şi rolul Parlamentului European 

ca reclamant, pentru a-şi proteja rolul legislativ, atunci când nu a fost consultat 

de Consiliu la adoptarea unui act legislativ sau nu i s-a acordat suficient timp 

pentru elaborarea avizului. De asemenea, s-a admis chemarea de către 

Parlament a Consiliului în faţa Curţii pentru că nu a pus în aplicare politica 

comună în domeniul transporturilor, aşa cum prevedeau tratatele. A fost 

admisă şi chemarea Parlamentului European în faţa Curţii, împotriva unui act 

al acestuia care produce efecte juridice. Practica Curţii Europene în acest 

domeniu nu a fost însă consecventă. 
Tratatul de la Maastricht a admis rolul Parlamentului ca litigant, iar 

Tratatul de la Amsterdam prevede în mod clar competenţa Curţii de a examina 

legalitatea actelor adoptate În comun de Consiliu şi Parlament, numai de 

Consiliu, numai de Comisie sau numai de Banca Centrală Europeană, altele 

decât recomandările şi opiniile, ca şi a actelor Parlamentului European care 

tind să producă efecte juridice faţă de terţi. 

Potrivit Tratatului de la Lisabona, co-decizia devine procedura de drept 

comun şi se va aplica la majoritatea politicilor interne ale Uniunii, cu unele 

excepţii (de exemplu, politica agricolă comună) şi desigur nu în domeniul 

politicilor externe. Tratatul plasează astfel Parlamentul European pe picior de 

egalitate cu Consiliul în domeniile legislativ şi bugetar. Se apreciază că 
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procedura de co-decizie corespunde mai bine cerinţelor democraţiei politice, 

căci în procesul legislativ se vor putea exprima atât voinţa cetăţenilor, prin 

intermediul Parlamentului, cât şi a statelor membre, prin Consiliu. 
Rămân ncă unele domenii în care adoptarea actelor legislative este de 

resortul exclusiv al Consiliului, statuând în unanimitate, cu consultarea 

Parlamentului (politica externă şi de securitate comună, politica de apărare 

comună, politicile fiscale şi sociale, cooperarea poliţienească şi în domeniul 

justiţiei penale). 

Ombudsmanul European 

Din 1995, Ombudsmanul European anchetează, în numele cetăţenilor 

europeni, cazurile reclamate de administrare defectuoasă din partea instituţiilor 

sau organelor Uniunii Europene (UE), în special a Comisiei Europene, 

Consiliului Uniunii Europene, Parlamentului European. Prezenta decizie a 

Parlamentului European stabileşte statutul Ombudsmanului European şi 

condiţiile în care acesta îşi exercită funcţiile. 
Obiectivul principal al Ombudsmanului European este combaterea 

cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi organelor 

comunitare. În acest scop, organele şi instituţiile în cauză sunt obligate să îi 

furnizeze Ombudsmanului informaţiile pe care acesta le solicită şi să îi indice 

dacă informaţiile furnizate sunt clasate. În acest caz, accesul la informaţii este 

reglementat prin normele de securitate ale organului sau instituţiei în cauză, în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la 

documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. Statele 

membre pot, de asemenea, să fie invitate să îi furnizeze informaţii 

Ombudsmanului. Dacă acestea sunt secrete, Ombudsmanul are obligaţia să nu 

le divulge. În cazul în care nu i se acordă asistenţa pe care o solicită, 

Ombudsmanul informează Parlamentul European, care întreprinde demersurile 

necesare. 

Numirea Ombudsmanului European 

Ombudsmanul European este numit de Parlamentul European pe durata 

întregii sale legislaturi, adică pe o perioadă de cinci ani. Mandatul 

Ombudsmanului se poate reînnoi. Ombudsmanul este ales dintre cetăţenii 

Uniunii Europene care se bucură de toate drepturile civile şi politice şi care 

prezintă toate garanţiile de independenţă. Persoana aleasă trebuie să 

îndeplinească condiţiile pentru exercitarea celor mai înalte funcţii 

jurisdicţionale sau să facă dovada că deţine competenţele necesare pentru 

exercitarea funcţiilor de Ombudsman. 
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Ombudsmanul îşi exercită funcţiile în condiţii de independenţă totală şi 

nu acceptă instrucţiuni de la niciun guvern şi de la niciun organism. Pe durata 

mandatului său, Ombudsmanul nu poate exercita nicio altă funcţie politică sau 

administrativă sau activitate profesională, indiferent că este remunerată sau nu. 

Ombudsmanul este asistat de un secretariat. 

Ombudsmanul european şi ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
Deşi este total independent în exercitarea funcţiilor sale, Ombudsmanul 

are caracter de Ombudsman parlamentar. Acesta are legături strânse cu 

Parlamentul, care este exclusiv responsabil de numirea sa şi de iniţiativa 

destituirii sale, stabileşte îndatoririle acestuia, îi oferă asistenţă în cadrul 

anchetelor şi primeşte rapoartele sale. 

Pe baza mai multor rapoarte anuale privind activităţile Ombudsmanului 

European, Comisia pentru petiţii şi-a reiterat dorinţa ca Ombudsmanul 

European şi omologii acestuia de la nivel naţional şi regional să colaboreze cu 

Comisia şi cu Parlamentul, pentru a se asigura că rezultatele modificărilor 

actuale aduse tratatelor maximizează accesibilitatea, transparenţa şi 

responsabilitatea Uniunii Europene. 
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Capitolul 8 

CADRUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE 

Comisia Europeană 

Elemente definitorii: 

Ca „putere" executivă a Uniunii Europene, Comisia Europeană este 

instituţia independentă care reprezintă şi apără interesele Uniunii în ansamblul 

său. Practic, ea este inima mecanismului instituţional al Uniunii, deoarece: 
- propune legislaţia, politicile şi programele de acţiune; 

- pune în aplicare deciziile Parlamentului European şi Consiliului Uniunii 

Europene. 

Membrii Comisiei Europene, denumiţi într-o manieră informală, 

comisari, sunt personalităţi ale vieţii politice a statelor membre care acţionează 

numai în interesul Uniunii, neputând primi instrucţiuni de la guvernele lor 

naţionale. 

Atunci când Uniunea Europeană număra 15 state, Comisia Europeană 

avea 20 de comisari, câte unul din fiecare stat, cu excepţia statelor mari - 

Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, Spania - care desemnau câte 2. 

În contextul extinderii Uniunii Europene la 27 de state, a fost adoptat 

Tratatul de la Nisa prin a cărui intrare în vigoare, fiecare stat membru al 

Uniunii Europene îşi deleagă doar câte un comisar, căruia i se alocă o anumită 

sferă de competenţă politică, care după posibilităţi trebuie să corespundă cu 

autoritatea deţinută de statul membru în acel domeniu politic. 

Comisia este motorul sistemului instituţional al Uniunii Europene: 

- având dreptul de iniţiativă întocmeşte proiectele de acte normative, pe care le 

supune pentru adoptare Parlamentului şi Consiliului. în comparaţie cu organele 

interne întâlnite în alte sisteme politice, cum ar fi în cazul guvernului federal 

german, Comisia poate oricând să retragă orice iniţiativă legislativă care încă 

nu a fost adoptată definitiv de Consiliu; 

- în calitate de instituţie executivă Comisia asigură aplicarea legislaţiei 

europene (directive, decizii etc.), execuţia bugetară şi realizarea programelor 

adoptate de Consiliu şi Parlament; 

- împreună cu Curtea Europeană de Justiţie verifică respectarea legislaţiei 

comunitare; 

- în calitate de reprezentant legal al Uniunii Europene la nivel global are 

dreptul de a negocia mai ales tratatele din domeniul comerţului şi colaborării 

internaţionale. 
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Componenţa Comisiei Europene 

Comisarii europeni 

Iniţial, comisarii erau numiţi pentru un mandat de 4 ani. De la 23 

ianuarie 1995 acest mandat a fost prelungit la 5 ani (cu posibilitatea reînnoirii) 

pentru a face să coincidă activitatea fiecărei Comisii cu cea a Parlamentului 

European, care, sub aspectul mandatului parlamentarilor, durează tot 5 ani. 

Acest fapt permite Parlamentului European să acorde un vot de învestitură 

Comisiei, înainte de a-şi începe activitatea, consolidându-i, astfel, legitimitatea 

democratică. 

După extinderea Uniunii Europene din 2004, Comisia a fost compusă 

din 25 de membri, câte unul din fiecare stat membru, în prezent, având în 

vedere, aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, Comisia 

Europeană are un număr total de 27 de membrii care au statut de independenţă 

faţă de guvernele naţionale, cu toate că sunt numiţi de acestea. 

Trebuie subliniat, în acest context, faptul că s-a crezut multă vreme că 

extinderea va spori dimensiunea Comisiei dincolo de ceea ce permite o bună 

eficienţă şi că acest lucru va genera şi mai multe contestări privind activitatea 

Comisiei. Dar, se pare că extinderea n-a făcut decât să ofere Comisiei o doză 

proaspătă de mult dorită forţă şi vitalitate.  

Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona 

şi 31 octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat 

membru, inclusiv preşedintele şi înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, care este unul dintre vicepreşedinţii acesteia. 

Tratatul de la Lisabona prevede că, începând cu 1 noiembrie 2014, 

Comisia va fi 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, atât timp cât 

Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în 

unanimitate. 

Membrii Comisiei ar urma să fie aleşi dintre resortisanţii statelor 

membre în conformitate cu un sistem de rotaţie strict egal între statele membre 

care să reflecte diversitatea demografică şi geografică a tuturor statelor 

membre. Acest sistem se stabileşte de către Consiliul European, care hotărăşte 

în unanimitate în conformitate cu articolul 244 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene.  
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Preşedintele Comisiei Europene 

Ţinându-se seama de alegerile pentru Parlamentul European şi după ce 

a procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate 

calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcţia de 

preşedinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu 

majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu 

întruneşte majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, 

propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul 

European în conformitate cu aceeaşi procedură. 

Funcţiile Preşedintelui  

- defineşte orientările în cadrul cărora Comisia îşi exercită misiunea; 

- decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerenţa, eficacitatea 

şi colegialitatea acţiunilor acesteia; 

- numeşte vicepreşedinţii, alţii decât înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe şi politica de securitate, dintre membrii Comisiei. 

Actualul Preşedinte al Comisiei Europene este Jose Manuel Durao Barroso 

(Portugalia). 

Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună a 

Uniunii 

-conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii, contribuie prin 

propuneri la elaborarea acestei politici şi o aduce la îndeplinire în calitate de 

împuternicit al Consiliului; 

- acţionează în mod similar şi în ceea ce priveşte politica de securitate şi 

apărare comună; 

- prezidează Consiliul Afaceri Externe, înaltul Reprezentant este unul dintre 

vicepreşedinţii Comisiei. 

Liderii europeni au ales-o pentru postul de înalt Reprezentant pe 

baroneasa britanică Catherine Margaret Ashton de Upholland. 

Curtea de Justiţie a UE 

Tratatul de la Lisabona arată că această Curte de Justiţie asigură 

respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor. Statele membre 

stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională 

efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. 
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Conform Tratatului de la Lisabona, Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene hotărăşte în conformitate cu tratatele:  

- cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie ori de 

persoane fizice sau juridice; 

- cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale, cu privire 

la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de 

instituţii; 

- în celelalte cazuri prevăzute în tratate. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene controlează legalitatea actelor 

legislative, a actelor Consiliului, ale Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene, 

altele decât recomandările şi avizele, şi a actelor Parlamentului European şi ale 

Consiliului European menite să producă efecte juridice faţă de terţi. Aceasta 

controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agenţiilor 

Uniunii destinate să producă efecte juridice faţă de terţi. 

Curtea are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate 

de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, 

pentru motive de necompetenţă, de încălcare a unor norme fundamentale de 

procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de drept privind 

aplicarea acestuia ori de abuz de putere. 

Curtea are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate 

de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană şi de Comitetul 

Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora. 

Orice persoană fizică sau juridică poate formula o acţiune împotriva 

actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct şi individual, precum şi 

împotriva actelor normative care o privesc direct şi care nu presupun măsuri de 

executare. Actele de constituire a organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii pot 

să prevadă condiţii şi proceduri speciale privind acţiunile formulate de 

persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor organe, oficii sau 

agenţii care sunt destinate să producă efecte juridice faţă de ele. 

Acţiunile prevăzute mai sus trebuie formulate în termen de două luni, 

după caz, de la publicarea actului, de la notificarea acestuia reclamantului sau, 

în lipsă, de la data la care reclamantul a luat cunoştinţă de actul respectiv. 

În cazul în care acţiunea este întemeiată, Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene declară actul contestat nul şi neavenit. 

Cu toate acestea, Curtea indică, în cazul în care consideră că este 

necesar, care sunt efectele actului anulat, care trebuie considerate ca fiind 

irevocabile. 

În cazul în care, prin încălcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliul, Comisia sau Banca Centrală 
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Europeană se abţin să hotărască, statele membre şi celelalte instituţii ale 

Uniunii pot Sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a constata 

această încălcare. Aceste prevederi se aplică, în aceleaşi condiţii, organelor, 

oficiilor şi agenţiilor Uniunii care se abţin să hotărască. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe, 

cu titlu preliminar, cu privire la: 

- interpretarea tratatelor; 

- validitatea şi interpretarea actelor adoptate de instituţiile, organele, oficiile 

sau agenţiile Uniunii. 

Curtea de Justiţie este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat 

membru. Aceasta este asistată de avocaţi generali. 

Numărul judecătorilor s-a modificat odată cu aderarea de noi state la proiectul 

european. 

În prezent, Curtea este compusă din 27 judecători şi 8 avocaţi generali. 

Judecătorii nu sunt numiţi de către Consiliu, ci de către statele membre care se 

pun de acord asupra acestora. Mandatul lor s-a păstrat ca la începuturi, 

respectiv pe o durată de 6 ani. Din 3 în 3 ani are loc o reîmprospătare a 

corpului de judecători. Astfel, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiţi 

parţial, alternativ câte paisprezece, respectiv treisprezece judecători. 

În mod obişnuit, guvernul fiecărui stat membru propune un candidat, 

care este cetăţean al acelui stat.  

Mandatul unui judecător începe de la data stabilită în acest sens în actul 

de numire, în cazul în care data nu este stabilită în actul de numire, mandatul 

începe de la data acestui act. 

În ceea ce priveşte mandatul lor, judecătorii CJ, pe timpul exercitării 

lui, beneficiază de imunitate de jurisdicţie faţă de toate jurisdicţiile naţionale 

atât faţă de cele penale cât şi faţă de cele civile. 

Judecătorii beneficiază şi de inamovibilitate pe durata mandatului, 

neputând fi eliberaţi din funcţie şi nu pot fi decăzuţi din dreptul lor la pensie 

decât cu acordul unanim al plenului. De altfel, în afara reînnoirilor periodice 

sau de deces, mandatul unui judecător încetează în mod individual prin 

demisie. 

Judecătorii pot fi înlăturaţi din funcţie sau declaraţi decăzuţi din dreptul 

la pensie sau din alte avantaje echivalente numai în cazul în care, în opinia 

unanimă a judecătorilor şi avocaţilor generali ai Curţii, nu mai corespund 

condiţiilor cerute sau nu mai îndeplinesc obligaţiile aferente funcţiei lor. 

Judecătorul în cauză nu ia parte la aceste deliberări. 

Atât judecătorii cât şi avocaţii generali au obligaţia de a-şi stabili 

reşedinţa în oraşul în care Curtea îşi are sediul, respectiv în Luxemburg. 
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Banca Centrală Europeană 

Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. Aceasta este 

singura abilitată să autorizeze emisiunea de monedă euro. Banca este 

independentă în exercitarea competenţelor şi în administrarea finanţelor sale. 

Instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi guvernele statelor 

membre, respectă această independenţă. 

Banca Centrală Europeană adoptă măsurile necesare îndeplinirii 

misiunilor sale.  

Statele membre a căror monedă nu este euro, precum şi băncile lor 

centrale, îşi păstrează competenţele în domeniul monetar. 

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene este constituit din 

membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene şi din guvernatorii 

băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro. 

Comitetul executiv este constituit din preşedinte, un vicepreşedinte şi 

alţi patru membri. 

Preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membri ai Comitetului 

executiv sunt numiţi de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, 

la recomandarea Consiliului şi după consultarea Parlamentului European şi a 

Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, dintre persoane a căror 

autoritate şi experienţă profesională în domeniul monetar sau bancar sunt 

recunoscute. 

Mandatul acestora este pe termen de opt ani şi nu poate fi reînnoit. 

Curtea de Conturi 

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, în prezent 

există două organisme majore - Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene 

(cunoscută şi drept Curtea Europeană de Conturi sau Curtea de Conturi) şi 

Oficiul European de Luptă Contra Fraudei (OLAF), structură a Comisiei 

Europene pentru coordonarea căreia este responsabil comisarul pentru buget. 

Necesitatea creării acestei instituţii a fost determinată de creşterea importantă a 

volumului finanţelor comunitare, de diversitatea surselor şi a cheltuielilor 

comunitare, de complexitatea operaţiunilor pe care gestiunea lor le impunea, 

precum şi a gestionării creditelor bugetare. 

Rolul său este de a controla aspectele financiare ale UE, mai exact 

legalitatea operaţiunilor bugetului comunitar şi corespondenţa acestuia cu 

programul anual de gestionare a sa. Curtea desfăşoară acest tip de control 

anual şi elaborează un raport pe care îl înaintează Parlamentului European (şi 

care serveşte la descărcarea bugetară a Comisiei). 
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Curtea de Conturi este independentă în raport cu celelalte instituţii 

comunitare şi are deplină libertate în privinţa organizării şi planificării 

activităţii sale de audit şi de raportare. 

Din 2007, Curtea este constituită din 27 de membri (independenţi şi cu 

experienţă în auditul finanţelor publice), provenind din cele 27 state membre, 

cu un mandat de şase ani; la rândul lor, membrii Curţii îşi aleg un Preşedinte, 

cu un mandat de trei ani. Membrii Curţii sunt asistaţi în activitatea lor de cca. 

6-700 de profesionişti în domeniu, dintre care cca. 250 sunt auditori. 

Pe durata mandatului lor, membrii Curţii de Conturi nu pot exercita 

nici o altă activitate profesională, remunerată sau nu. La instalarea în funcţie, 

aceştia 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. 
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Capitolul 9 

LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR 

Domeniul de aplicare 

Art. 3 lit c din TCEE: in vederea atingerii obiectivelor propuse, actiunea 

Comunitatii presupunea, printer altele, eliminarea, intre statele membre, a 

obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a persoanelor, a serviciilor si a 

capitalurilor. 

Art. 48 TCEE: 
Libertatea de deplasare a persoanelor -se prevedea ca libera circulatie a 

lucratorilor trebuie realizata in cadrul Comunitatii pana cel mai tarziu la 

incheierea perioadei de tranzitie, prin eliminarea oricarei discriminari pe motiv 

de cetatenie intre lucratorii statelor membre, in ceea ce priveste incadrarea in 

munca, remunerarea si celelalte conditii de munca. 

Regulamente 
Pentru asigurarea acestei libertati in interiorul Comunitatii, Consiliul a 

adoptat o serie de regulamente, printre care: 
-Regulamentul nr. 15/1961 privind primele masuri pt. realizarea liberei 

circulatii a lucratorilor in cadrul Comunitatii; 

-Regulamentul nr.38/1964 privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul 

Comunitatii; 

-Regulamentul nr.1612/1968 privind libertatea de circulatie in cadrul 

Comunitatii; 

-Directiva Consiliului 68/360/CEE din 1968 privind eliminarea restrictiilor de 

circulatie si sederea in cadrul Comunitatii pt. lucratorii din statele membre si 

familiile acestora. 

Libertatea de circulatie a lucratorilor a fost reiterate de AUE, fiind 

definita drept una dintre cele 4 libertati fundamentale a pietei interne, acest 

statut conducand la extinderea dreptului de libera circulatie asupra unor noi 

categorii de persoane (studenti, personae care nu depun activitati economice 

dar au suficiente resurse de trai). 
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Cetatenia europeana 
Tratatul de la Maastricht instituie notiunea de “cetatenie 

europeana” , fiind considerat cetatean al Uniunii Europene “orice persoana 

avand nationalitatea unui stat membru”. 
Tratatul de la Amsterdam vine cu o completare si, la art. 2.9 arata ca, 

cetatenia europeana completeaza cetatenia nationala si nu o inlocuieste. 

art. 20, 
Aceste dispozitii sunt reluate si de TFUE, care la art. 20, reafirma 

instituirea cetateniei Uniunii si statueaza ca  
-este cetatean al Uniunii “orice persoana care are cetatenia unui stat 

membru”; 
- cetatenia europeana completeaza cetatenia nationala si nu o inlocuieste; 
-cetatenii Uniunii au drepturile si obligatiile prevazute in tratate, bucurandu-se 

de dreptul de libera circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre. 

art. 45 TFUE 
libera circulatie a lucratorilor este garantata in cadrul Uniunii, aceasta 

implicand eliminarea oricarei discriminari pe motiv de cetatenie intre lucratorii 

statelor membre, in ceea ce priveste incadrarea in munca, remunerarea si 

celelalte conditii de munca.  

Libera circulatie a lucratorilor 

Sub rezerva restrictiilor justificate de motive de ordine publica, 

siguranta publica si sanatatea publica, libera circulatie a lucratorilor implica 

dreptul: 

-de a accepta ofertele reale de incadrare in munca; 

-de a circula liber in acest scop pe teritoriul statelor membre; 

-de sedere intr-un stat membru pt. a desfasura o activitate salarizata in 

conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative care 

reglementeaza incadrarea in munca a lucratorilor statului respective; 

-de a ramane pe teritoriul unui stat membru dup ace a fost incadrat in munca in 

acest stat, in conditiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de 

Comisie. 

Dispozitiile NU se aplica incadrarii in administratia publica. 

Beneficiarii dreptului de libera circulatie asa cum este prevazut da Tratat si de 

legislatia subsidiara sunt lucratorii salariati si membrii lor de familie, 

resortisantii unui stat membru. 
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Cetatean al Uniunii Europene 

Art. 20 TFUE: este considerat cetatean  al Uniunii Europene “orice 

persoana avand nationalitatea unui stat membru”. Cetatenia Uniunii confera 

fiecarui cetatean al acesteia un drept fundamental si individual de a circula si 

drept de sedere liber pe teritoriul statelor membre, libera circulatie a 

persoanelor constituind una dintre libertatile fundamentale ale pietei interne 

europene. 

Codificare 
Avandu-se in vedere faptul ca cetatenia Uniunii trebuie sa fie statutul 

fundamental al resortisantilor statelor member cand acestia isi exercita dreptul 

la libera circulatie si la sedere, s-a considerat ca este necesara o codificare si o 

revizuire a instrumentelor comunitare existente care aveau in vedere separate 

lucratorii, persoanele nesalariate (independente), studentii, precum si alte 

personae inactive cu scopul de a simplifica si a intari dreptul la libera 

circulatie si la sedere a tuturor cetatenilor Uniunii. 
Dreptul la libera circulatie si la sedere  pe teritoriul statelor member pt. 

cetatenii uniunii si membrii familiilor acestora a fost reglementat prin 

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 

2004 prin care s-au abrogate art. 10 si 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 

si Directivele 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE, 93/96/CEE. 

Obiectul Directivei (conf. art. 1):  
-conditiile de exercitare a dreptului la libera circulatie si sedere pe teritoriul 

statelor member de catre cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora; 

-dreptul de sedere permananta pe teritoriul statelor membre pt. cetatenii 

Uniunii si membrii familiilor acestora; 

-restrangerile drepturilor mentionate mai sus, pt. motive de ordine publica, 

siguranta publica sau sanatate publica. 

Destinatarii dispozitiilorDirectivei (art. 3) sunt: 

-orice cetatean al Uniunii care se deplaseaza sau isi are resedinta intr-un stat 

membru, altul decat cel al carui resortisant este, precum si membrii familiei 

sale care il insotesc sau i se alatura. 

-orice alti membri de familie, indiferent de cetatenia lor, care nu se incadreaza 

in def. de la art. 2 pct.2 si care, in tara din care au venit, se afla in intretinerea 

sau sunt membrii ai gospodariei cetateanului Uniunii care beneficiaza de 

dreptul de sedere cu titlu principal sau daca din motive grave de sanatate este 
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necesara in mod imperative ingrijirea personala a membrului familiei de catre 

cetateanul Uniunii; 

Destinatarii dispozitiilorDirectivei 
-partenerul cu care cetateanul Uniunii are o relatie durabila, atestata 

corespunzator. Statul membru gazda are obligatia de a intreprinde o examinare 

amanuntita a situatiei personale si de a justifica refuzul acordarii dreptului de 

intrare sau sedere pt. aceste personae.  

Membru de familie (conf. art. 2 pct. 2) este: 

-sotul; 

-partenerul cu care cetateanul Uniunii a contractat un parteneriat inregistrat, in 

temeiul legislatiei unui stat membru, daca, potrivit legislatiei statului membru 

gazda, parteneriatele inregistrate sunt considerate drept echivalente casatoriei 

si in conformitate cu conditiile prevazute de legislatia relevant a statului 

membru gazda; 

-descendentii directi in varsta de cel mult 21 de ani sau care se afla in 

intretinerea sa, precum si descendentii directi ai sotului sau ai partenerului, 

conf. def. de la lit (b); 

- descendentii directi care se afla in iontretinere si cei ai sotului sau ai 

partenerului, conf. def. de la lit (b). 

Dreptul de iesire a cetatenilor Uniunii pt. parasirea teritoriului unui 

stat membru, art. 4 al Directivei prevede: fara a se aduce atingere dispozitiilor 

privind documentele de calatorie aplicabile controalelor la frontierele 

nationale, toti cetatenii Uniunii care detin carti de identitate valabile sau 

pasapoarte valabile si membrii familiei acestora care nu au cetatenia unui stat 

membru si care detin pasapoarte valabile au dreptul de a parasi teritoriul unui 

stat membru pt. a se deplasa in alt stat membru, fara a le putea fi impuse vize 

de iesire si nici alte formalitati. 

Dreptul de intrare a cetatenilor Uniunii pe teritoriului unui stat 

membru, art. 5 al Directivei: acordarea permisiunii de intrare, nu este 

conditionata de o viza de intrare, aceasta putand fi solicitata totusi, membrilor 

de familie care nu au cetatenia unui stat membru, ei trebuind sa posede o viza 

de intrare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 (regulament de 

stabilire a tarilor terte ai caror resortisanti trebuie trebuie sa detina viza pt. 

trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt 

exonerate de aceasta obligatie), sau daca este cazul cu legislatia interna. Pt. a 
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putea fi scutiti de obligatia de a obtine o viza, membrii de femilie trebuie sa 

detina un permis de sedere valabil. 

Dreptul de sedere 

Directiva reglementeaza 2 situatii, in functie de durata sederii. 

Art.6: cetatenii Uniunii au dreptul de sedere pe teritoriul altui stat 

membru pe o perioada de  cel mult 3 luni fara nici o alta conditie sau 

formalitate in afara cerintei de a detine o carte de identitate valabila sau un 

pasaport valabil, acest drept avandu-l si membri de familie care detin un  

pasaport valabil, care nu au cetatenia unui stat membru si care il insotesc pe 

cetateanul Uniunii ori se alatura acestuia. 
Art.7: in cazul unei perioade de sedere mai mare de 3 luni, toti 

cetatenii Uniunii au dreptul de sedere pe teritoriul altui stat membru daca: 
-sunt lucratori care desfasoara activitati salariate sau activitati independente in 

statul membru gazda; 
-dispun de suficiente resurse pt. ei si pt. membrii fam. lor, astfel incat sa nu 

devina o sarcina pt. sistemul de asistenta sociala al statului membru gazda in 

cursul sederii si detin asigurari medicale complete in statul membru gazda; 

Art.7: 
-sunt inscrisi intr-o institutie private sau publica, acreditata sau finantata de 

catre statul membru gazda pe baza legislatiei sau practicilor sale 

administrative, cu scopul principal de a urma studii, inclusive formare 

profesionala si daca detin asigurari medicale complete in statul membru gazda 

si asigura autoritatea nationala competent, printr-o declaratie sau o alta 

procedura echivalenta la propria alegere,  

Art.7 
-sunt membrii de familie care insotesc sau care se alatura unui cetatean al 

Uniunii care indeplineste el insusi conditiile mentionate mai sus. 
ca poseda suficiente resurse pt. ei si pt. membrii fam. astfel incat sa nu devina 

o povara pt. sistemul de asistenta sociala al statului membru gazda in cursul

sederii; 

Art. 7 pct. 2 

 - dreptul de sedere se extinde si asupra membrilor ,de familie care nu au 

cetatenia unui stat membru, in cazuil in care insotesc sau se alatura 

cetateanului Uniunii in statul membru gazda, numai daca cetateanul Uniunii 

indeplineste el insusi conditiile de sedere pe o perioada mai mare de  3 luni. 
- evita orice confuzii 



94 

Pentru a se evita orice confuzii, la art. 7 pct. 3 se arata ca, un cetatean 

al Uniunii care nu mai desfasoara o activitate salariata sau o activitate 

independenta isi mentine statutul de lucrator salariat sau de lucrator care 

desfasoara o activitate independent in conditiile in care: 
- mentine statutul de lucrator salariat 

- se afla in incapacitate temporara de a munci, ca rezultat al unei boli sau al 

unui accident; 

- este inregistrat in mod corespunzator ca fiind somaj involuntar, dupa ce a fost 

angajat pe o perioada de peste un an, si s-a inregistrat ca persoana care cauta 

de lucru la serviciul competent de ocupare a fortei de munca; 

- mentine statutul de lucrator salariat 

- este inregistrat in mod corespunzator ca fiind somaj involuntar,  dupa ce a 

indeplinit un contract de munca pe termen limitat, cu durata de sub 1 an, sau 

dup ace a devenit somer in mod involuntary in timpul primelor 12 luni si s-a 

inregistrat ca persoana care cauta de lucru la serviciul competent de ocupare a 

fortei de munca, situatie in care el pastreaza statutul de lucrator pt. o perioada 

de cel putin 6 luni; 

- mentine statutul de lucrator salariat 

- incepe un stagiu de formare profesionala (cu exceptia cazului in care se afla 

in somaj involuntary, mentinerea  statutului de lucrator presupune ca 

pregatirea sa aibe legatura cu activitatea profesionala anterioara. 

FORMALITATILE ADMINISTRATIVE (art. 8) 

Statul membru gazda poate cere cetatenilor UE sa se inregistreze la 

autoritatile competente, termenul fiind de cel putin 3 luni de la data sosirii. In 

cazul formalitatilor administrative referitoare la membrii de familie ai unui 

cetatean al UE care nu suntresortisanti ai unui stat membru, conf art. 9, statele 

member elibereaza un permis de sedere acestora in cazul in care perioada 

planificata de sedere depaseste 3 luni, in acest scop cei in cauza trebuind sa 

prezinte cererea de acordare a permisului de sedere in cel mult 3 luni de la data 

sosirii, nerespectarea acestei cerinte face persoana respective pasibila de 

sanctiuni nediscriminatorii si proportionale. 

Art. 10 – pt emiterea permiselor de sedere statele membre pot solicita 

prezentarea urmatoarelor documente: 
- un pasaport valabil; 
- un document care sa ateste existent unei relatii de familie sau a unui 

parteneriat inregistrat; 
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- certificatul de inregistrare sau, in absenta unui sistem de inregistrare, orice 

alta dovada ca cetateanul Uniunii pe care il insotesc sau caruia i se alatura isi 

are resedinta in statul membru gazda.   
Eliberarea permisului de sedere se va face in termen de cel mult 6 luni 

de la data la care a fost prezentata cererea, o confirmare a depunerii cererii pt. 

permisul de sedere putand fi eliberata imediat. 

Permisul de sedere este valabil 5 ani de la data eliberarii sau pt. 

perioada prevazuta de sedere cetateanului Uniunii, in cazul in care aceasta 

perioada este mai mica de 5 ani.  

Valabilitatea permiselor de sedere nu este afectata de absente 

temporare care nu depasesc 6 luni pe an sau de absente de durata mai mare in 

vederea indeplinirii serviciului militar obligatoriu, ori de o absenta de 

maximum 12 luni consecutive determinate de motive importante, precum 

sarcina si nasterea, boli grave, studiile sau formarea profesionala ori detasarea 

in alt stat membru sau intr-un stat tert (art. 11). 

Pastrarea dreptului de sedere este reglementata la art. 14 unde se 

arata ca cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora au dreptul de sedere 

atata timp cat nu devin o sarcina excesiva pt. sistemul de asistenta sociala al 

statului membru gazda.  
Recurgerea de catre un cetatean al Uniunii sau de catre un  membru al 

familiei sale la sistemul de asistenta sociala al statului membru gazda nu 

conduce in mod automat la luarea unei masuri de expulzare. 

-garantii, 
Directive 2004/38/CE prevede si unele garantii, in sensul ca procedurile 

prevazute la art. 30 si 31 se aplica prin analogie oricarei decizii ce restrange 

libera circulatie a unui cetatean al Uniunii si a membrilor familiei acestuia pt. 

alte motive decat cele de ordine publica, siguranta publica sau sanatate 

publica.  

-expirarea valabilitatii 
Art. 15 –arata ca expirarea valabilitatii cartii de identitate sau a pasaportului 

in temeiul caruia persoana in cauza a intrat pe teritoriul statului membru gazda 

si eliberate concomitant cu un certificate de inregistrare sau cu un permis de 

sedere nu constituie un motiv sufficient de expulzare, iar statul membru nu 
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poate, in eventualitatea unei decizii de expulzare, sa insoteasca aceasta decizie 

cu o interdictie de a intra pe teritoriul sau. 

Retragerea dreptului la libera circulaţie a persoanelor 

ART. 20 TFUE prevede ca orice cetatean al Uniunii are dreptul de a 

circula si locui pe teritoriul statelor member sub rezerva limitarilor si 

conditiilor prevazute de Tratat si de dispozitiile luate in aplicarea sa, conf. art. 

45 TFUE, libera circulatie a persoanelor poate fi ingradita in 2 situatii, strict 

delimitate, ce pot constitui exceptii: 

-libera circulatie a persoanelor poate fi ingradita in 2 situatii 
1.prevederile art. 45 TFUE nu se vor aplica posturilor din administratia

publica, eliminandu-se astfel din domeniul de aplicare al articolului amintit 

unele locuri de munca ce implica direct sau indirect participarea la exercitarea 

puterilor conferite de dreptul public si obligatii destinate sa salvgardeze 

interesele statului ori a altor autoritati. Curtea de Justitie a UE a apreciat ca 

“astfel de posture prezuma in fapt din partea celor care le ocupa existent unei 

legaturi special de loialitate fata de stat si reciprocitatea drepturilor si 

indatoririlor care constituie fundamental obligatiei de nationalitate”. 
Curtea a aratat: 

Totodata, Curtea a aratat ca fiind vorba de un interes legitim al statului 

respective, “este necesar sa se garanteze ca eficacitatea si scopul prevederilor 

Tratatului privind libertatea de circulatie a lucratorilor si egalitatea de 

tratament a nationalitatilor tuturor statelor member nu vor fi restranse prin 

interpretarea conceptului de serviciu public care este bazata numai pe dreptul 

intern si care ar crea dificultati aplicarii dreptului comunitar”. 

Au fost identificate 5 sectoare care intra sub incidenta ingradirii in 

cauza: 
1. fortele armate;

2. politia si alte forte de mentinere a ordinii publice;

3. aparatul judecatoresc;

4. autoritatile fiscal si corpul diplomatic;

5. locurile de munca din cadrul ministerelor sau autoritatilor regionale sau

locale, banci central si alte organisme publice unde obligatiile care decurg din 

functia respective cuprind exercitarea autoritatii de stat. 
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-a doua situatie 

2. a doua situatie permisa de Tratat in care poate fi ingradita libera circulatie a

persoanelor este justificata de ratiuni de ordine publica, securitate publica sau 

sanatate publica in conformitate cu prevederile art. 45 TFUE. 
-refuz 

Pentru a asigura o definire mai stricta a conditiilor si garantiilor 

procedural sub rezerva carora cetatenilor Uniunii si membrilor familiilor 

acestora li se poate refuza dreptul la libera circulatie a fost adoptata 

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 

2004, care in Capitolul VI, art. 27-33, reglementeaza restrangerea dreptului de 

intrare si dreptului de sedere pt. motive de ordine publica, siguranta publica 

sau sănătate publica. 

-restrangere 

In baza principiilor generale continute in art. 27 si sub rezerva 

dispozitiilor Capitolului VI al Directivei, statele member pot restrange 

libertatea de circulatie si de sedere a cetatenilor Uniunii si a membrilor lor de 

familie, indifferent de cetatenie, pt. motive de ordine publica, siguranta publica 

sau sanatate publica, aceste motive neputand fi invocate in scopuri economice. 

-masuri 

Atunci cand masurile sunt luate din motive de ordine publica sau 

siguranta publica, acestea trebuie sa respecte principiul proportionalitatii sis a 

se intemeieze exclusive pe conduita persoanei in cauza, condamnarile penale 

anterioare, neputand justifica, in sine, luarea unor asemenea masuri.  

Pt. a stabili daca persoana respective reprezinta un pericol pt. ordinea 

publica sau siguranta publica, statele membre gazda, pot (la eliberarea 

certificatului de inregistrare, sau in absenta unui sistem de inregistrare, in 

termen de cel mult 3 luni de la intrarea respectivei personae pe teritoriul sau 

ori de la data la care persoana si-a semnalat prezenta pe teritoriul sau in 

conformitate cu art. 5 pct.5 sau la eliberarea permisului de sedere  si daca ele 

considera indispensabil) sa ceara statului membru de origine sau, daca este 

necesar, altor state membre sa le furnizeze informatii privind antecedentele 

persoanei respective, fara ca aceasta consultare sa aiba un caracter sistematic, 

statul membru consultat urmand sa raspunda in termen de 2 luni.  

Permitere de reintrare 

Statul membru care a eliberat pasaportul sau cartea de identitate trebuie 

sa permita titularului documentului care a fost expulzat din motive de ordine 

publica, siguranta publica sau sanatate publica de pe teritoriul altui stat 
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membru sa reintre pe teritoriul sau fara nici o formalitate, chiar daca 

documentul nu mai este valabil sau daca cetatenia titularului este contestat. 

Art. 28 – inainte de a lua o decizie de expulzare de pe teritoriul sau 

din mpotive deordine publica sau siguranta publica, statul membru gazda 

trebuie sa ia in considerare diversi factori precum durata sederii individului 

respective pe teritoriul sau, varsta acestuia, starea lui de sanatate, situatia sa 

familiala si economica, integrarea sa sociala si culturala in statul membru 

gazda si legaturile sale cu tara de origine.  

Protectia impotriva expulzarii 
-astfel instituita obliga statul gazda sa nu ia nici o decizie de expulzare 

impotriva unui cetatean al Uniunii sau a membrilor familiei sale, indiferent de 

cetatenie, care au dobandit dreptul de sedere permanent ape teritoriul sau, cu 

exceptia cazurilor in care exista motive imperative de ordine publica sau 

siguranta publica.  

Directiva prevede ca nu se poate lua o decizie de expulzare impotriva 

cetatenilor Uniunii, indiferent de nationalitatea acestora, cu exceptia cazurilor 

in care decizia se bazeaza pe motive imperative de siguranta publica, daca 

eacestia si-au avut resedinta in statul membru gazda in cei 10 ani anteriari sau 

sunt minori, cu exceptia cazului in care expulzarea este in interesul minorului, 

in conformitate cu Conventia ONU privind drepturile copilului(Conv. 1989). 

-boli care justifica restrictionarea liberei circulatii 

Atunci cand masurile sunt luate din motive de sanatate publica, conf. 

art. 29, singurele boli care justifica restrictionarea liberei circulatii a 

persoanelor sunt cele cu potential epidemic, astfel cum sunt definite de 

documentele relevante ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), precum si 

alte boli infectioase sau parazitare contagioase, daca acestea fac obiectul unor 

dispozitii de protectie ce se aplica resortisantilor din stetul membru gazda. 

-bolile care se declanseaza 

Bolile care se declanseaza dupa o perioada de 3 luni de la data sosirii 

nu pot motiva expulzarea de pe teritoriul respective, dar daca exista indicia 

serioase ca acest lucru este necesar, intr-un termen de 3 luni de la data sosirii, 

statele member pot supune beneficiarii dreptului de sedere unui examen 

medical gratuit, care sa ateste ca nu sufera de nici una din bolile mentionate 

mai sus. 
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Art. 32 al Directivei- persoanele care fac obiectul unei decizii de 

interzicere a intrarii pe teritoriul unui stat membru pt. motive de ordine 

publica, siguranta publica sau sanatate publica, pot prezenta o cerere pentru 

ridicarea interdictiei dupa o perioada de timp rezonabila, in functie de 

imprejurari si, in orice caz, dupa 3 ani de la executarea hotararii definitive de 

interzicere a intrarii pronuntata impotriva lor. Statul membru in cauza trebuie 

sa ia o decizie privind aceasta cerere in termen de 6 luni de la prezentarea 

acesteia. 
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Capitolul 10 

LIBERTATEA DE STABILIRE 

LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR 

Libertatea de stabilire 
Principiul  liberei circulaţii a serviciilor a fost înscris in art. 3 TCE, lit. 

c, unde se arata  ca pt. atingerea obiectivelor propuse, acţiunea Comunităţii are 

in vedere printre altele,  o piaţa interna caracterizata prin interzicerea intre 

statele membre a obstacolelor in calea liberei circulaţii a mărfurilor, 

persoanelor, serviciilor si capitalurilor.  

Aceste dispoziţii au fost preluate in mare parte si in TFUE, care, la art. 

26 statuează ca piaţa interna cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, in care 

libera circulaţie  a mărfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor este 

asigurata in conformitate cu dispoziţiile tratatelor.  

Libertatea de stabilire este strâns legata de libera circulaţie  a serviciilor 

si, chiar daca cele doua libertăţi sunt distinct (motiv pt. care au fost separat 

reglementate prin Tratat), au multe puncte comune, amândouă concurând la 

acelaşi obiectiv, realizarea pieţei unice. 

Art. 49 TFUE (fost art. 43TCE) interzice restrictiile asupra libertatii de 

stabilire a resortisantilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru, 

aceasta interdictie vizand si restrictiile privind infiintarea de agentii, sucursale 

sau filial de catre resortisantii unui stat membru stabiliti pe teritoriul altui stat 

membru. In acest sens, libertatea de stabilire presupune accesul la activitati 

independente si exercitarea acestora, precum si constituirea si administrarea 

intreprinderilor, in special a societatilor, in conditiile definite pt. resortisantii 

proprii de legislatia tarii de stabilire, sub rezerva dispozitiilor privind 

capitalurile. 

Art. 54 TFUE prin societati mse inteleg societatile constituite in 

conformitate cu dispozitiile legislatiei civile sau comerciale, inclusive 

societatile  cooperative si alte personae juridice de drept public sau privat, cu 

exceptia celor fara scop lucrative. 

Libera circulatie a serviciilor 

Libera circulatie a serviciilor pune in discutie doua sisteme de drept 

intern: 

-acela al statului membru de unde emana prestatia 
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- acela al statului membru destinatar al prestatiei. 

Art. 26 TFUE (fost art. 14 TCE) piata interna cuprinde spatiu fara 

frontier interne, in cadrul caruia este asigurata libera circulatie a marfurilor, 

persoanelor, serviciilor si capitalurilor. 

Art. 57 TFUE (fost art. 50 TCE) serviciile –sunt considerate acele 

prestatii care sunt furnizate in mod obisnuit in schimbul unei remuneratii, in 

masura in care ele nu sunt supuse dispozitiilor relative la  libera circulatie a  

marfurilor, persoanelor, si capitalurilor. Serviciile cuprind in special activitati 

cu character industrial, commercial, activitati artizanale si activitati prestate in 

cadrul profesiunilor liberale. Sub rezerva dispozitiilor privind dreptul de 

stabilire, prestatorul poate, in vederea executarii prestatiei, sa isi desfasoare 

temporar activitatea in statul membru in care presteaza serviciul, in aceleasi 

conditii care sunt impuse de acest stat propriilor resortisanti. 

Directiva 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne (adoptata 

de Consiliul si Parlamentul European) 

Art. 16 alin.1 - Statele membre nu pot conditiona accesul la o activitate 

de servicii sau exercitarea acesteia pe teritoriul lor de indeplinirea oricaror 

cerinte care nu respecta urmatoarele principii: 

-nediscriminare – cerintele nu trebuie sa fie direct sau indirect discriminatorii 

pe motiv de cetatenie sau, in ceea ce priveste personaele juridice, pe motivul 

privind statul membru in care sunt stabilite; 

- necessitate – cerintele trebuie sa fie justificate prin motive de ordine publica, 

de siguranta publica, de sanatate publica sau protectia mediului; 

-proportionalitate - cerintele trebuie sa fie adecvate pt. a garanta indeplinirea 

obiectivului urmarit si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar pt. 

atingerea obiectivului urmarit;. 

Art. 16 alin. 2 - Statele membre nu pot sa restranga libertatea de a 

presta servicii in cazul unui prestator stabilit intr-un alt stat membru impunand 

una dintre urmatoarele cerinte: 

-obligatia prestatorului de a fi stabilit pe teritoriul lor; 

- obligatia prestatorului de a obtine o autorizatie din partea autoritatilor 

competente, inclusive inscrierea intr-un registru sau intr-un ordin sau asociatie 

profesionala pe teritoriul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta 

directa sau de alte instrumente comunitare; 

- interdictia pt. prestator de a se dota cu o anumita forma sau un tip de 

infrastructura pt. a oferi serviciul in cauza; 
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- aplicarea unui regim contractual special intre prestator si beneficiar care 

impiedica sau restrictioneaza prestarea de servicii in mod independent; 

- obligatia prestatorului de a avea un document de identitate emis de catre 

autoritatile lor competente specific pt. exercitarea unei activitati de servicii; 

- cerintele, cu exceptia celor necesare pt. sanatatea si siguranta muncii, care 

afecteaza utilizarea echipamentului si materialelor care fac parte integranta din 

serviciul prestart; 

- restrictii asupra libertatii de a presta servicii, cum ar fi: obligatia de a obtine 

autorizatie de la autoritatile competente ale acestora sau de a face o declaratie 

catre acestea sau limite discriminatorii in acordarea ajutoarelor financiare pe 

motiv ca prestatorul este stability intr-un alt stat membru sau din motive care 

tin de ituarea locului unde se presteaza serviciul. 

Aceste dispozitii nu impiedica statul membru in care se deplaseaza 

prestatorul sa impuna cerinte in ceea ce priveste o activitate de servicii in cazul 

in care acestea sunt justificate din motive de ordine publica, siguranta publica, 

sanatate publica sau protectia mediului, in conf. cu art. 16 alin. 1. De 

asemenea, statul membru in cauza nu este impiedicat sa aplice, potrivit 

dreptului comunitar, propriile norme in ceea ce priveste conditiile de angajare, 

inclusive cele stabilite in conventiile collective. 

Art. 16 alin. 4 al Directivei -  prevede obligatia Comisiei ca, pana la 28 

dec. 2011 si in urma consultarii statelor member si a partenerilor sociali la 

nivel comunitar, sa inainteze Parlamentului European si Consiliului un raport 

asupra art. 16, in care se va lua in calcul necesitatea propunerii unor masuri de 

armonizare privind activitatile de servicii reglementate de directiva. 

Art. 17al Directivei prevede unele derogari suplimentare de la 

libertatea de a presta servicii, stabilind ca prevederile art. 16 NU se aplica: 

a)serviciilor de interes economic general prestate intr-un alt stat 

membru, printre care: 
-in sectorul postal, serviciile reglementate prin Directiva 97/67/CE a 

Parlamentului European si a  Consiliului din 15 dec. 1997 privind normele 

comun e pt. dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii si 

imbunatatirea calitatii serviciului (modificata prin Regulamentul  CE nr. 

1882/2003); 

- in sectorul electricitatii, serviciile reglementate prin Directiva 2003/54/CE a 

Parlamentului European si a  Consiliului din 23 iul. 2003 privind normele 

comune pt. piata interna de energie electrica (modificate prin Decizia Comisiei 

2006/653/CE); 
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-in sector gazelor serviciile reglementate prin Directiva2003/55/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 26 iun. 2003 privind normele 

comune pt. piata interna in sectorul gazelor natural; 

-serviciilor de distribuire si alimentare cu apa si serviciilor de tratare a apelor 

uzate; 

- serviciilor detratare a deseurilor. 

b) domeniilor reglementate prin Directiva 96/71/CE a Parlamentului

European si a  Consiliului din 16 dec. 1996 privind detasarea lucratorilor in 

cadrul furnizarii de servicii; 

c) domeniilor reglementate prin Directiva95/46/CE a Parlamentului

European si a  Consiliului din 24 oct. 1995 privind protectia persoanelor fizice 

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie 

a acestor date (modificata prin Regulamentul CE nr. 1882/2003); 
d) domeniilor reglementate prin Directiva 77/249/CEE a Consiliului

din 22 martie 1977 de facilitare a exercitarii effective a libertatii de a presta 

servicii de catre avocati (astfel cum a fost modificata prin Actul de aderare din 

2003); 

e)activitati de recuperare judiciara d datoriilor;

f) domeniilor reglementate prin titlul II din Directiva 2005/36/CE

privind recunoasterea calificarilor profesionale si nici cerintelor din statul 

membru unde se presteaza serviciul care rezerva o activitate unei anumite 

profesii; 
g) domeniilor reglementate prin Regulamentul CEE nr. 1408/71 din

14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu 

lucratorii salariati, cu lucratorii independent si cu familiilor acestora care se 

deplaseaza in cadrul Comunitatii; 

h) in ceea ce priveste formalitatile administrative referitoare la libera

circulatie a persoanelor si resedinta acestora, domenii reglementate prin 

dispozitiile Directivei 2004/38/CE care stabileste formalitati administrative pe 

care beneficiarii trebuie sa le intreprinda la autoritatile competente ale statului 

membru in care este furnizat serviciul; 

i) in ceea ce priveste resortisantii tarilor terte care se deplaseaza

intr-un alt stat membru in contextual prestarii unui serviciu, posibilitatea ca 

statele member sa solicite viza sau permis de sedere pt. resortisanti din tari 

terte carenu intra in sfera de aplicare a regimului de recunoastere  reciproca 

prevazut la art. 21 din Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen 

din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierle 

commune sau posibilitatea de a oblige resortisantii din tarile terte de a se 
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prezenta la autoritatile competente din statul membru in care este furnizat 

serviciul la momentul intrarii acestora pe teritoriul sau la o data ulterioara. 
j) in ceea ce priveste transportul de deseuri, domenii reglementate

prin Regulamentul CEE nr. 259/93 al Consiliului din 1 feb. 1993 privind 

supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in interiorul, la intrarea si 

iesirea din Comunitatea Europeana (modificat prin Regulamentul Comisiei CE 

nr. 2557/2001); 
k) drepturile de autor si drepturile conexe drepturilor reglementate

prin Directiva 87/54/CEE din 16 dec. 1986 privind protectia juridical a 

topografiilor produselor sin material semiconductoare si prin Directiva 

96/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 996 privind 

protectia juridical a bazelor de date, precum si drepturilor de proprietate 

industriala; 

l) actelor care, prin lege, necesita interventia unui notar;

m) domeniilor reglementate prin Directiva 2006/43/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor 

anuale si a conturilor consolidate; 

n) inmatricularii vehiculelor luate in leasing intr-un alt stat

membru; 
o) dispozitiilor privind obligatiile contractual si extracontractuale,

inclusive forma contractelor, determinate in conformitate cu normele dreptului 

privat international. 

Sunt prevazute si derogari individuale. Art. 18 din Directiva 

2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne, prin derogare de la art. 

16 si doar in imprejurari exceptionale, un stat membru poate sa ia, impotriva 

unui prestator stabilit intr-un alt stat membru, masuri cu privire la siguranta 

serviciilor.  
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Capitolul 11 

LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR 

Baza legala 

Libera circulatie a marfurilor este unul dintre principiile de baza ale 

functionarii pietei unice europene. 

Baza legala a liberei circulatii a marfurilor in spatial comunitar a fost 

pusa prin Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene (TCEE),  

art. 9 

art. 9 arata ca nou creata comunitate: ” se intemeiaza pe o uniune 

vamala care cuprinde ansamblul schimburilor de marfuri si care implica 

interzicerea, in relatiile dintre statele member, a taxelor vamale la import si la 

export si a oricaror taxe cu efect echivalent, precum si adoptarea unui tariff 

vamal comun in relatiile cu tari terte”. 

Taxe vamale 

Alaturi de interzicerea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent si 

adoptarea unui tarif vamal comun, pentru realizarea pietei unice europene a 

fost nevoie si de eliminarea restrictiilor cantitative intre statele membre si a 

masurilor cu efect echivalent.  

Datorita faptului ca TCEE nu definea conceptul de taxe cu efect 

echivalent taxelor vamale a fost necesara o clarificare din partea CJCE, care a 

stabilit ca: 

taxa cu efect echivalent 

Poate fi considerate drept taxa cu efect echivalent orice taxa, oricum 

ar fi denumita si oricare ar fi modalitatea de aplicare, daca se aplica in mod 

specific si exclusive unui produs importat dintr-un stat membru in defavoarea 

produselor similare autohtone, prin alterarea pretului, are acelasi efect asupra 

liberei circulatii a marfurilor ca si taxele vamale. 

marfa 

TCEE nu definea notiunea de marfa, CJCE a oferit o definitie, aratind 

ca poate fi considerat marfa orice bun care are valoare economica, evaluabila 

in bani, susceptibil de a fi obiectul unei tranzactii comerciale. 

Acest concept a atras o serie de critici, fapt pentru care Curtea a revenit cu 

unele precizari in care arata ca imaterialitatea unui bun nu reprezinta un 

impediment in calificarea sa drept marfa. De asemenea, natura sau destinatia 
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particulara a bunului respectiv nu sunt relevante pentru a fi caracterizate in 

acest mod.  

jurisprudenta CJCE 

In consecinta, in jurisprudenta CJCE a fost considerat ca fiind marfa 

orice bun transportat peste o frontiera in scopul unor tranzactii comerciale, in 

aceasta categorie intrind si bunurile destinate consumului (energia electrica, 

medicamentele). 

originea marfii 

In privinta originii marfii CJCE a precizat ca o marfa este originara in 

statul in care a suferit ultima prelucrare economica justificata, efectuata intr-o 

intreprindere echipata in acest sens, in urma careia s-a ajuns la fabricarea unui 

nou produs, sau reprezentind un stadium de fabricatie important in procesul 

tehnologic. 

Dispozitii: 

Aceste dispozitii se aplica marfurilor originare din statele membre, 

precum si produselor provenite din statele terte care se gasesc in libera 

circulatie pe teritoriul statelor membre. 

art. 10 

Conf. art. 10 TCEE produsele care provin din state terte sunt 

considerate ca fiind in libera circulatie intr-un stat membru in cazul in care au 

fost indeplinite formalitatile de import si au fost percepute in statul membru in 

cauza taxele vamale si taxele cu efect echivalent exigibile si daca nu au 

beneficiat de o restituire totala sau partiala a acestor taxe si impuneri. 

Marfurile originare dintr-o tara conf. art. 23 Codul Vamal Comunitar 

sunt acele marfuri obtinute sau produse integral in acea tara. 

Marfuri obtinute integral in acea tara reprezinta: 

a)produse minerale extrase pe teritoriul acelei tari;

b)produse vegetale cultivate acolo; 

c)animale vii, nascute si crescute acolo;

d)produse obtinute de la animale vii crescute acolo; 

e)produse de vanatoare sau de pescuit obtinute acolo;

f)produse de pescuit maritime si alte produse obtinute din apele maritime din 

afara apelor teritoriale ale unei tari de catre navele inmatriculate sau 

inregistrate in acea tara si sub pavilionul acelei tari; 

g)marfuri obtinute sau produse la bordul navelor-uzina din produsele

mentionate la lit. f) si care provin din acea tara, cu conditia ca astfel de nave-



107 

uzina sa fie inmatriculate sau inregistrate in acea tara si sub pavilionul 

acesteia; 

h)produse obtinute de pe fundul marii sau din subsolul marii in afara apelor 

teritoriale, cu conditia ca acea tara sa aiba drepturi exclusive de a exploata 

solul sau subsolul respectiv; 

i)produse din deseuri si produse reziduale obtinute din operatiuni de fabricare

si articole uzate, daca acestea au fost colectate in zona respectiva si sunt 

potrivite doar pentru a recupera material prima; 

j)marfuri care sunt produse in locul respective exclusive din marfuri

mentionate la lit. a-i sau din derivatele lor, in oricare stadium al productiei. 

Art. 4 pct. 7 din Codul Vamal Comunitar (CVC) marfurile 

comunitare reprezinta marfurile: 
- obtinute sau produse in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii si care 

nu contin marfuri importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul 

vamal al Comunitatii;   

- importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al 

Comunitatii si care au fost puse in libera circulatie; 

- obtinute sau produse pe teritoriul vamal al Comunitatii, fie din marfuri 

mentionate mai sus la ambele categorii. 

Art. 4 pct. 8 arata ca marfurile necomunitare reprezinta toate 

celelalte marfuri decat cele mantionate mai sus. 

Determinarea originii marfurilor 

Pentru determinarea originii marfurilor s-a facut distinctie intre originea 

nepreferentiala si   cea preferentiala a acestora.  

Conf. art. 27 din CVC (coroborat cu art. 20 pct. 3 lit. d) si e) din CVC), 

originea preferentiala a marfurilor este stabilita prin acordurile pe care le-a 

incheiat Comunitatea cu anumite tari, ori adoptate unilateral de Comunitate 

pentru anumite tari, grupuri de tari sau teritorii. 

art. 24 CVC 

Conf. art. 24 CVC, marfuri a caror productie implica mai mult de o 

tara sunt considerate a proveni din tara in care au fost supuse celei mai recente 

transformari substantiale, motivate economic sau functionand intr-o 

intreprindere echipata in acel scop si din care a rezultat un produs nou sau care 

reprezinta un stadium important al fabricatiei. 
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Libera circulatie a marfurilor este fundamentata pe 2 piloni: 

1.Uniunea vamala

2.Eliminarea restrictiilor cantitative intre statele member si a masurilor cu

efect echivalent. 

Uniunea vamală 

S-a realizat in mod progresiv, in mai multe etape, fiind definitivata la 1 

iulie 1968, cu 18 luni in avans fata de ritmul prevazut prin Tratatul privind 

CEE,  cand cele 6 state membre au eliminat toate tarifele intracomunitare 

asupra produselor industriale. In 1968 a fost desavarsita unificarea tarifelor, 

adica au fost eliminate toate taxele vamale si restrictiile in comertul dintre 

statele member ale Comunitatii, fiind introdus un tariff unic aplicabil bunurilor 

importate din state terte. 

1968-1992 

Intre 1968-1992 uniunea vamala s-a extins treptat, prin dezvoltarea 

legislatiei vamale commune, statele member si-au mentinut controalele vamale 

la frontierele interne, pt. a colecta alte taxe decat cele vamale (accize, TVA), 

pt. a strange informatii statistice sau pt. a aplica masuri de securitate. 

Mentinerea controalele vamale la frontierele interne, implica o multime de 

costuri, in timp si bani, pt. importatori, exportatori si transportatori, fiind in 

acelasi timp o piedica in calea functionarii cu adevarat a unei piete unice. 

1986-1993 
Intre 1986-1993 UE a adoptat o serie de masuri ce au dus la infiintarea 

pietei unice in 1993 cele mai importante masuri din punct de vedere vamal 

fiind: 

1.introducerea in 1988 a unui formular unic de declaratie vamala (care

inlocuia cca 150 de documente vamale diferite) si 

2.adoptarea in 1992 a unui Cod Vamal Comunitar.

1993 

Incepand cu anul 1993, controalele la frontierele interne au fost abolite, 

colectarea TVA si accizelor pt. comertul dintre statele member fiind realizat 

din acel moment prin sisteme fiscale si statistice ce nu necesitau controlul 

bunurilor si a documentatiei aferente in momentul trecerii dintr-un stat in altul.  

art. 28 TFUE 

Conf. art. 28 TFUE (Tratatul privind functionarea UE), Uniunea 

vamala reglementeaze ansamblul schimburilor de marfuri si implicit 

interzicerea, intre statele member, a texelor vamale la import si la export si a 

oricaror taxe cu effect echivalent, precum si adoptarea unui tariff vamal comun 

in relatiile cu state terte. 
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Art. 3 TFUE 

Art. 3 TFUE), Uniunea vamala este de competenta exclusive a 

Uniunii. Drept urmare, în temeiul art. 32 TFUE (fost art. 27 TCE), in 

executarea misiunilor care ii sunt incredintate in aceasta materie, Comisia are 

in vedere: 
-necesitatea de a promova schimburile comerciale intre statele member si tarile 

terte; 

-evolutia conditiilor de concurenta in cadrul Uniunii, in masura in care aceasta 

evolutie are ca efect cresterea competitivitatii intreprinderilor; 

Art. 3 TFUE 

necesitatile Uniunii de aprovizionare cu materii prime si produse semifinite, 

veghind in acelasi timp ca intre statele member sa nu fie denaturate conditiile 

de concurenta in ceea ce priveste produsele finite; 

necesitatea de a evita perturbari grave in viata economica a statelor member si 

de a asigura o dezvoltare rationala a productiei si o crestere a consumului in 

cadrul Uniunii. 

Art. 33 TFUE (fost art. 135 TCE). 

In cadrul domeniului de aplicare a tratatelor Parlamentul European si 

Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura legislative ordinara, adopta 

masuri in vederea consolidarii cooperarii vamale intre statele membre si intre 

acestea si Comisie (art. 33 TFUE, fost art. 135 TCE). 
Uniunea vamala implica, pe de o parte, eliminarea taxelor vamale si a altor 

taxe cu efect echivalent, pe de alta parte, adoptarea unui tarif vamal comun 

in relatiile cu statele terte. 

Eliminarea taxelor vamale si a altor taxe cu efect echivalent 

Art. 12 TCEE (avand aceeasi numerotare in cadrul TCE, a devenit art. 

25 in urma renumerotarii adoptate prin TAm) - Uniunea vamala implica 

abolirea si implicit interzicerea taxelor vamale si a altor taxe cu efect 

echivalent.  
“taxa cu efect echivalent”, 

TCE nu cuprindea o definitie clara a notiunii de “taxa cu efect echivalent”, a 

fost nevoie de interpretarea data de CJCE. Aceste taxe cuprind orice taxe 

pecuniare, indifferent de marimea lor si de denumirea sau modul lor de 

aplicare, care sunt impuse unilateral asupra marfurilor nationale sau straine pt. 

ca ele trec o frontiera si care nu sunt taxe vamale in sens strict. Se face 

precizarea ca este lipsit de consecinta faptul ca taxa nu este impusa pt. 

beneficial statului, nu are effect discriminatoriu sau protectionist, nu conduce 
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la cresterea preturilor pt. ca este minima sau ca marfurile in cauza nu sunt in 

concurenta cu produsele externe. 

Tratatul de la Amsterdam - art. 30 TFUE 

Prin Tratatul de la Amsterdam, taxele vamale la import si la export si 

taxele cu efect echivalent sunt interzise intre statele member, aceasta 

interdictie aplicandu-se si taxelor vamale de natura fiscala. Aceste dispozitii au 

fost preluate si in cadrul art. 30 TFUE, care prevede ca intre statele membre 

sunt interzise  taxele vamale la import si la export si taxele cu efect echivalent, 

aceasta interdictie aplicandu-se si taxelor vamale cu caracter fiscal.   

art. 30 TFUE 

Aceste prevederi se aplica produselor originare din statele membre, 

precum si produselor care provin din state terte care se afla in libera circulatie 

in statele membre. 
Se considera ca se afla in libera circulatie intr-un stat membru si 

produsele care provin din tari terte, pt. care au fost indeplinite formalitatile de 

import si pt. care au fost percepute in statul membru respective taxele vamale 

si taxele cu efect echivalent exigibile si care nu au beneficiat de o restituire 

totala sau partiala a acestor taxe si impuneri.  

NU sunt considerate taxele cu efect echivalent: 

taxele interne; 
taxele incasate pt. serviciile prestate agentilor economici; 

taxele solicitate in temeiul unor prevederi legale comunitare. 

1.Taxele interne

Conf. art. 10 TFUE (fost art. 90 TCE), nici un stat membru nu trebuie 

sa aplice, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de 

orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor 

nationale similare. De asemenea,  nici un stat membru nu aplica produselor 

altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte 

sectoare de productie. 

Din cele prezentate rezulta ca au fost avute in vedere doar marfurile 

importate, CJCE a statuat ca prevederile art. 90 TCE pot fi luate in 

considerare inclusive in imprejurarea in care taxele solicitate pt. marfurile care 

se exporta sunt mai mari decat cele percepute in cazul comercializarii acestora 

pe piata interna sau daca taxele instituite sunt destinate sa favorizeze in alt 

mod comercializarea marfurilor pe piata nationale fata de vanzarea lor pe piata 

externa. 
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Asemenea taxe constituie taxe cu efect echivalent drepturilor de vama 

laexport.  

Art. 111 TFUE (fost art. 91 TCE) produsele exportate pe teritoriul 

unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a 

impozitelor interne care sa depaseasca impozitele aplicate direct sau indirect. 

Asadar, orice rambursare care ar depasi taxele care au grevat fabricarea sau 

prelucrarea marfurilor pe teritoriul unui stat este considerate subventie la 

export, care este in principiu ilicita. 

2. Taxele incasate pentru serviciile prestate agentilor economici

Pt. ca o asemenea taxa sa fie licita trebuie sa indeplineasca 3 conditii: 

-serviciul prestat sa prezinte un real avantaj pentru beneficiar, fara sa 

constituie o formalitate vamala sau administrative obligatorie; 

-serviciul prestat sa prezinte un avantaj individual pentru agentul economic si 

nu pentru toate persoanele care desfasoara acelasi gen de activitate; 

-nivelul taxei trebuie sa fie proportional cu serviciul prestat. 

Taxele solicitate 

3. Taxele solicitate in temeiul unor prevederi legale comunitare

Perceperea de taxe pentru efectuarea unor controale ce deriva din indeplinirea 

unor obligatii stabilite prin reglementari europene este legala, in schimb, 

marimea acestor taxe nu trebuie sa depaseasca costul real al controalelor 

efectuate. 

Se considera ca efectuarea unor controale obligatorii si uniforme, 

instituite in baza dispozitiilor legale comunitare, favorizeaza libera circulatie a 

marfurilor datorita evitarii masurilor unilaterale pe care le-ar putea adopta 

statele membre in conformitate cu art. 36 TFUE. 
In situatia in care au fost percepute taxe vamale sau taxe cu efect 

echivalent prin incalcarea prevederilor comunitare, deoarece interdictia 

perceperii acestora are caracter absolut si neconditionat, restituirea sumei 

trebuie sa se faca integral. In absenta unor dispozitii legale comunitare in 

materie, procedura recuperarii taxelor percepute in mod illegal este stabilita de 

fiecare stat membru in parte, acesta avand libertatea de a-si desemna organelle 

de jurisdictie competente si normele de procedura. 

Tariful vamal comun 

Este parte componenta a uniunii vamale, drept urmare este obligatoriu pt. toate 

statele membre. Conf. art. 18 TCEE (abrogate prin art. 6.15 din TAm), satele 
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membre isi declarau disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea comertului 

international si la reducerea obstacolelor in calea schimburilor, prin incheierea 

de acorduri care isi propuneau, pe baza de reciprocitate si de avantaje 

reciproce, sa reduca taxele vamale sub nivelul general de care acestea s-ar 

putea prevala in urma instituirii unei uniuni vamale intre ele. 

Regulamentul nr. 950/68 

La 28 iunie 1968, Consiliul de Ministri a adoptat Regulamentul nr. 

950/68 prin care stabilea Tariful Vamal Comun, care a si inlocuit tarifele 

vamale nationale ale statelor membre.  

La 23 iulie 1987, Consiliul, prin Regulamentul nr. 2658/87 privind 

Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, a inlocuit 

Tariful Vamal precedent.  

Conf. prevederilor art. 26 TCE, Consiliul a introdus de-a lungul 

timpului multe amendamente, fie din proprie initiative, fie datorita negocierii 

tarifelor in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (GATT). 
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Capitolul 12 

LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR ŞI PLĂŢILOR 

ASPECTE GENERALE 

Ca şi în cazul celorlalte libertăţi prezentate mai sus, principiul liberei 

circulaţiei a capitalurilor a fost consacrat în art. 3 TCE, lit c, unde se arata că 

pentru atingerea obiectivelor propuse, acţiunea Comunităţii are în vedere, 

printre altele, o piaţă internă caracterizată prin interzicerea între statele 

membre a obstacolelor in calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, 

serviciilor şi capitalurilor. 
Aceste dispoziţii au fost preluate în mare parte şi în Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene care, la art. 26 TFUE, statuează că piaţa internă 

cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfulrilor,  

a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată in conformitate cu 

dispoziţiile tratatelor. 

Dacă la început, în art. 67 TCEE, se arăta că statele membre trebuie să 

elimine treptat în relaţiile dintre ele restricţiile impuse circulaţiei capitalurilor 

sau plăţilor curente aferente mişcărilor de capital "în măsura necesară bunei 

funcţionări a pieţei comune", odată cu adoptarea Tratatului de Mastricht prin 

care s-a instituit Comunitatea Europeană, aceste restricţii au fost interzise nu 

numai intre statele membre, ci şi între statele membre sistate terţe.  

De asemenea, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede interzicerea oricăror restricţii privind circulaţia capitalurilor sau a 

plăţilor între statele membre, precum şi între statele membre şi ţările terţe. 

După cum se poate observa, redactorii tratatelor au facut distincţie intre 

circulaţia capitalurilor şi plăţile curente, fapt pentru care libertatea platilor ar 

putea fi considerată o libertate distinctă în dreptul Uniunii Europene.  

Cu toate acestea, libertatea plăţilor este derivată din celelalte patru 

libertăti , ea neputând avea o existenţă de sine stătătoare. 

În altă ordine de idei, nici acele libertăţi nu pot li considerate pe deplin 

asigurate dacă anumite mărfuri sau servicii nu pot fi plătite decât cu restricţii 

sau nu există posibilitatea transferului sumelor dobândite într-un alt stat printr-

o activitate desfăşurată potrivit legislaţiei Uniunii Europene . 
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Domeniul de aplicare a liberei circulaţii a capitalurilor 
In perioada de tranziţie prevăzută de TCEE, liberalizarea circulatie 

capitalurilor a intervenit progresiv, primele directive adoptate în aceasi materie 

nereuşind decât o liberalizare incompletă din cauza numeroaselor clauze de 

exceptare 

În perioada următoare, Consiliul a adoptat Directiva 721156/CEE din 

21 martie 1972 privind reglementarea fluxurilor internaţionale de capital şi 

neutralizarea efectelor lor nedorite asupra Iichidităţii interne. Directiva 

85/583/CEE din 20 decembrie 1985 şi Directiva 85/566/CEE390 din 17 

noiembrie1986 prin care s-a urmărit liberalizarea completă a circulaţiei 

capitalurilor directe necesare pentru interconectarea pieţelor financiare 

naţionale şi aceste directive conţinând, totuşi, o scrie de clauze de exceptare. 

Odată cu adoptarea AUE s-a subliniat că realizarea pieţei interne nu este pe 

deplin realizată decât după eliminarea tuturor restricţiilor impuse liberei 

circulaţii a capitalurilor. 

În acest sens, la 24 iunie 1988, Consiliul a adoptat Directiva 

88/361/CEE care prevede inlăturarea restricţiilor asupra circulaţiei capitalului 

intre rezidenţii lor, transferurile legate de circulaţia capitalului urmând a se 

efectua în aceleaşi condiţii ale cursului de schimb ca cele care guvernează 

plăţile privind tranzacţiile curente (art. 1).  

S-a stabilit ca prevederile. Directivei să nu aducă atingere dreptului 

statelor membre de a adopta toate măsurile necesare pentru prevenirea 

încăIcării legilor şi reglementărilor lor, inter alia, în domeniul fiscal şi al 

supravegherii prudenţiale a instituţiilor financiare sau de a stabili proceduri 

pentru declararea, în scopuri administrative sau statistice, a mişcărilor de 

capital, aplicarea acestor masuri şi proceduri neputând avea drept efect 

obstrucţionarea circulaţiei capitalului efectuată în conformitate cu legea 

comunitară (art.4).  

Totodată, Anexa 1 a Directivei conţinea Nomenclatorul domeniilor de 

circulaţie a capitalului, unde acestea erau clasificate în funcţie de natura 

economică a activelor şi pasivelor la care se referă, exprimate fie în moneda 

naţionala, fie in valuta . 

Prin adoptarea Tratatului de Maastricht s-a accentuat liberalizarea 

mişcărilor de capitaluri, dispoziţiile Tratatului devenind de aplicare directă. 

Odată cu intrarea În vigoare a Tratatului privind funcţionarea UniuniiEuropene 

(TFUE), materia liberei circulaţii a capitalurilor este reglementată înPartea a 

III-a _ Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii, Titlul IV – Libera circulaţie a 

persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor, Capitolul 4 Capitalurilor şi plăţile, 

articolele 63-66 TFUE. 
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Astfel, conform art. 63 al. (l) TFUE (fostul art 56 TCE), sunt interzise 

orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre, precum şi 

intre statele membre şi ţările terţe.  

Totuşi, potrivit art. 65 TFUE (fostul art.58 TCE),aceste prevederi nu 

aduc atingere dreptului statelor membre de a aplica dispoziţiile incidente ale 

legislaţiilor fiscale care stabilesc o distincţie între contribuabilii care nu se 

găsesc în aceeaşi situaţie  

În ceea ce priveşte reşedinţa lor sau locul unde capitalurile lor au fost 

investite, precum şi de a adopta toate măsurile necesare pentru a combate 

încălcarea actelor lor cu putere de lege şi a normelor lor administrative, în 

special în domeniul fiscal sau al supravegherii prudenţiale a instituţiilor 

financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulaţiei capitalurilor în 

scopul informării administrative sau statistice ori de a adopta măsuri justificate 

de motive de ordine publică sau siguranţă publica. 

Totodată, s-a stabilit că prevederile cuprinse în Cap Capitalurile 

şiplăţile, nu aduc atingere posibilităţii de a aplica restricţii privind dreptul de 

stabilire care sunt compatibile cu Tratatul, măsurile şi procedurile menţionate 

mai sus neconstituind un mijloc de discriminare arbitrară şi nici o restrângere 

disimulată a liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor, astfel cum este aceasta 

definită la articolul 63 TFUE. 
Depunând eforturi pentru a realiza obiectivul liberei circulaţii a 

capitalurilor intre statele membre şi ţări terţe, în cea mai mare rnasură posibilă 

şi fara a aduce atingere celorlalte capitole ale tratatelor, Parlamcntul European 

şi Consliul hotărand în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă 

masurile referitoare la circulaţia capitalurilor având ca destinaţie ţari terţe sau 

provenind din ţări terţe, în cazul în care acestea implică investiţii directe, 

inclusiv investiţiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau 

admiterea de valori mobiliare pe pieţele de capital. 

Potrivit art. 64 al. (3) TFUE, prin derogare de la aceste dispoziţii, 

numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, 

în unanimitate şi după consultarea Parlamentului European, poate adopta 

măsuri care reprezintă un regres în dreptul Uniunii în ceea ce priveşte 

liberalizarea circulaţiei capitalurilor având ca destinaţie sau provenind din ţări 

terţe.  

În absenţa unor măsuri de aplicare a art. 64 al. (3), Comisia sau, în 

absenţa unei decizii a Comisiei in termen de trei luni de la data solicitării 

statului membru în cauză, Consiliul poate adopta o decizie care să dispună ca 

măsurile fiscale restrictive adoptate de un stat membru faţă de una sau mai 

multe ţări terţe să fie considerate conforme tratatelor, cu condiţa ea acestea să 
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fie justificate în raport cu unul dintre obiectivele Uniunii şi compatibile cu 

buna funcţionare a pieţei interne. În acest Consiliul hotărăşte în unanimitate, la 

solicitarea unui stat membru. 

Pentru cazurile în care, în circumstanţe excepţionale circulaţia 

capitalurilor provenind sau având ca destinaţie state terţe provoacă sau 

ameninţă să provoace difiicultăţi grave în funcţionarea Uniunii Economice şi 

Monetare, Consiliul, pe a propunerii Comisiei şi după consultarea BCE, poate 

să ia măsuri de salvgardare, în măsura în care ele ar fi necesare, pentru o 

perioadă ce nu poate depasi sase luni. 

"Conform art. 75 TFUE (1()stul art. 60 TCE), în cazul în care este 

necesar, pentru realizarea obiectivelor enunţate la art. 67 TFUE (spaţiul de 

libertate, securitate şi justiţie), în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea 

terorismului şi ativităţilor conexe, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând 

prin regulamente conformitate cu procedura legislativă ordinară, definesc 

cadrul măsurilor administrative privind circulaţia capitalurilor şi plăţile, cum 

ar fi îngheţarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice 

care aparţin unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entităţi fără caracter 

statal, sunt in prooprictatea acestora sau sunt deţinute de acestea. 

Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile pentru punerea în 

aplicare a cadrului prevăzut mai sus. 

 

Domeniul de aplicare a liberei circulaţii a plăţilor  

Conform  art. 106 TCEE, fiecare stat membru se angaja să 

autorizezeefectuarea plăţilor aferente schimburilor de mărfuri, de servicii şi de 

capitaluri, precum şi transferurile de capital şi de salarii, în moneda statului 

membru în care isi are sediul creditorul sau beneficiarul, în măsura în care 

circulaţia mărfurilor, a serviciilor a capitalurilor şi a persoanelor este 

liberalizată între statele membre în apIicarca Tratatului, statele membre 

arâtându-se dispuse să procedeze la liberalizarea plăţilor lor dincolo de aceste 

prevederi, în măsura în care le permitea situaţia lor economică, în general, şi 

situaţia balanţei de plăţi, în special. 

Având în vedere ca realizarca pieţei interne nu era pe deplin realizată 

decât dupa eliminarea tuturor restricţiilor impuse liberei circulaţii a 

capitalurilor şi plăţilor, la 24 i.unie 1988, Consiliul a adoptat Directiva 

88/361/CEE care, pe lângă inlaturarea restricţiilor asupra circulaţiei capitalului 

între rezidenţii lor, prevedea că transferurile legate de circulaţia capitalului 

urmează a se efectua in aceleaşi condiţii ale cursului de schimb ca cele care 

guvernează plăţile privind tranzacţiile curente (art 1).  
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Conform art. 6 al Directivei, statele membre trebuiau să adopte 

masurile necesare pentru a se conforma acestor prevederi până la 1 iulie 

1990,având obligaţia de a informa de îndată Comisia în acest sens.  

Astfel, după expirarea perioadei de tranziţie prevăzută de Directiva 

88/361/CEE, plăţile curente au devenit libere. 

Această liberalizare a fost consacrată prin art. 56 al. (2) TCE, care, pe 

langă eliminarea tuturor restricţiilor în calea liberei circulaţii a capitalurilor, 

prevedea ca sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre, 

precum si întrestatele membre şi statele terţe. 

Totodată, conform art. 73H TCE (abrogat prin art. 6.39 TAm) se 

prevedea ca până la 1 ianuarie 1994, fiecare stat membru se angaja să 

autorizeze, în moneda statului membru în care rezidenţiază creditorul sau 

beneficiarul, plăţile aferente schimburilor de mărfuri, de servicii şi de 

capitaluri, precum şi transferurile de capital şi de salarii, în măsura în care 

circulaţia mărfurilor, a serviciilor, a capitalurilor şi a persoanelor este 

liberalizată între statele membre prin aplicarea Tratatului, statele membre 

declarându-se dispuse să procedeze la liberalizarea plăţilor lor dincolo de 

aceste prevederi, în măsura în care le permitea situatia lor economică şi, în 

special, situaţia balanţei de plăţi.  

În continuare, art. 73H TCE prevedea că în măsura în care schimburile 

de mărfuri şi de servicii şi mişcări le de capital nu sunt limitate decât prin 

restricţii asupra plăţilor şi domeniului afferent, sunt aplicate prin analogie, în 

scopul suprimării progresive a acestor restricţii. dispoziţiile Capitolului 4 - 

Capitalurile şi plăţile din TCE, precum şi prevederile capitolelor relative la 

eliminarea restricţiilor cantitative şi la liberalizarea serviciilor.  

Potrivit aceluiaşi articol, statele membre se angajau să nu introducă 

între ele noi restricţii asupra transferurile afente tranzacţiilor invizibile 

enumerate în lista prezentată la Anexa III a Tratatului, abrogată, de asemenea, 

prin TAm.  

În caz de nevoie, statele membre urmau a se concentra asupra 

măsurilor ce trebuiau luate pentru a permite realizarea plăţilor şi transferurile 

vizate mai sus. aceste măsuri neputând aduce atingere obiectivelor enunţate în 

Tratat. 

Ca şi în cazul liberei circulaţii a capitalurilor, odată cu intrarea în 

vigoare a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), materia 

plăţilor este reglementată în Partea a III-a - Politicile şi acţiunile interne ale 

Uniunii, Titlul IV - Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a 

capitalurilor, Capitolul 4 Capitalurile şi plăţile, articolele 63-66 TFUE.  
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Astfel, conform art. 63 al. 2. TFUE, sunt interzise orice restricţii privind plăţile 

între statele membre, precum şi între statele membre şi ţările terţe. 
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