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PARINTII FONDATORI AI UNIUNII 

EUROPENE: 

 

9 mai 1950- Robert Schuman, propune plasarea 
ansamblului producţiei franco-germane de cărbune 
şi oţel sub o autoritate internaţională deschisă 
participării şi altor ţări ale Europei 
 

-9 mai a devenit Ziua Europei  
 

JEAN MONNET – industriaş francez, primul preşedinte al 
 Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului 

“Noi nu cualizăm statele, ci unim oamenii” 

ROBERT SCHUMAN – arhitectorul UE 
ministrul francez al afacerilor externe  



PARINTII FONDATORI AI UE 
Konrad Adenauer - Primul cancelar al Republicii 
Federale Germania, a schimbat mai mult decât oricine 
altcineva Germania postbelică şi cursul istoriei europene. 
Colaborarea sa cu preşedintele francez Charles de Gaulle 
a marcat un moment de cotitură în istoria Europei: în 1963, 
Franţa şi Germania, au semnat un tratat de prietenie care a 
reprezentat unul dintre cele mai importante repere ale 
integrării europene. 
 

Joseph Bech a fost politicianul luxemburghez care a 
contribuit la înfiinţarea CECO, la începutul anilor 1950 şi 
unul dintre arhitecții principali ai integrării europene, la 
sfârșitul aceluiaşi deceniu. 



PARINTII FONDATORI AI UE 

Johan Willem Beyen - Bancher, om de 
afaceri şi politician internațional, Johan 
Willem Beyen a fost un om politic olandez 
care, prin propunerea „Planului Beyen”, a 
adus un suflu nou în procesul de integrare 
europeană, la mijlocul anilor 1950. 

Winston Churchill - fost ofiţer de 
armată, reporter de război şi prim-
ministru al Marii Britanii (1940-
1945 şi 1951-1955), a fost unul 
dintre cei care au propus pentru 
prima dată crearea „Statelor Unite 
ale Europei”.  



PARINTII FONDATORI AI UE 
Alcide de Gasperi - un mediator inspirat în 
sprijinul democraţiei şi libertății în Europa 
Din 1945 până în 1953, Alcide de Gasperi, în calitate 
de prim-ministru şi ministru al afacerilor externe, a 
trasat politica internă şi externă a Italiei postbelice. 
A promovat numeroase iniţiative favorabile unificării 
Europei occidentale, lucrând la realizarea Planului 
Marshall şi creând legături economice strânse cu 
alte ţări europene, în special cu Franţa. 
 

Walter Hallstein - primul preşedinte al 
Comisiei Europene, în perioada 1958-
1969, un european dedicat şi un promotor 
decisiv al integrării europene. S-a implicat 
în realizarea rapidă a pieţei comune.  



PARINTII FONDATORI AI UE 
Sicco Mansholt - fermier, membru al 
rezistenţei olandeze în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, politician la nivel 
naţional şi primul comisar european pentru 
agricultură. Ideile lui Mansholt au pus bazele 
uneia dintre cele mai importante politici ale 
Uniunii Europene, respectiv politica agricolă 
comună. 

Paul-Henri Spaak - a contribuit în 
mod semnificativ la elaborarea Tratatului de 
la Roma (preşedinte al comitetului de lucru 
care a pregătit tratatul).  



PARINTII FONDATORI AI UE 

Altiero Spinelli- A fost iniţiatorul unui proiect 
de tratat pentru instituirea unei uniuni europene 
federale, prezentat de Parlamentul European – 
aşa-numitul „plan Spinelli”. Acesta a fost 
adoptat de Parlament în 1984, cu o majoritate 
covârşitoare, şi a reprezentat o sursă 
importantă de inspiraţie pentru consolidarea 
tratatelor UE în anii '80 şi '90. 



Premisele creării  UE 

Cea mai iportanta intrebare dupa II-lea Război Mondial: Ce 

de făcut ca sa se evite un alt război? 

S-au propus 3 soluții:  
 O Germanie ‘Neutră’, Morgenthau Plan,  

1944  
 Să se adopte comunismul 
 De a demara procesul de integrare 

Europeană 
• Solutia de Integrare Europeană a prevalat. 
• Soluția “O Germanie ‘Neutră” a fost abandonată 

pentru o Germanie de Vest puternică  + Integrare 
Europeană  

• URSS promova comunismul in Est  
  



Etape în Crearea UE (1) 

• Tratatul de la Paris  - Comunitatea Europeana a Cărbunelui 
și Oțelului (Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda și 
Germania de Vest ). 

1951 
• Tratatul de la Roma 

• Comunitatea Economică Europeană (CEE) 

• European Atomic Energy Community (Euratom)  
1957 

• Lansarea Politicii Agricole Comune (PAC) 1962 
• Tratatul de Fuzionare a comunităților sub genericul - 

Comunitatea Economică Europeană (CEE) – aceleasi 

instituții, același buget   1965 

• Crearea uniunii vamale Europene, introducerea 
tarifului vamal comun  1968 



Etape în Crearea UE(2) 

• EFTA  - alternativă Comunităților Europene (Austria, 
Denemarca, Norvegia, Portugalia, Suedia, Elveția și Marea 
Britanie). 

• Astazi doar Islanda, Norvegia,  Elveția și Liechtenstein sunt 
membri EFTA. 

1960 

• Europa celor 9 – Denemarca, Marea Britanie și Irlnda 
adera la CEE 1973 

• Primele alegeri directe si democratice in Parlamentul 
European. 

• Lansarea Sistemului Monetar European si a mecanismului 
ratelor de schimb. 

1979 

• Grecia aderă la CEE  1981 



Etape în Crearea UE (3) 

• Delors (Președintele CE 1985) lansează planul de 
completare a pieșei interne cu Actul Unic European (Single 

European Act) 

• Acordul Schengen  

• Fragul European  

1985 

• Europa celor 12 – Spania și Portugalia 1986 
 

• Căderea zidului Berlinez 

• Republica Democrată Germană (RDG) devine 
parte a comunității. 

1990 

• Tratatul de la Maastricht – EEC – EU 

• O politica monetară pana în 1999, o moneda unică - 2002. 
• Completarea Pieșei Unice interne - 31 Decembrie 1992. 

1992-
93 



Etape în Crearea UE(4) 

• Europa celor 15 - Austria, Finlanda, Suedia (cetățenii 
Norvegiei au votat impotrivă). 1995 

• Tratatul de la Amsterdam – adâncirea procesului de integrare 
europeană, cu accent pe probleme sociale; eșec în reformarea 
cadrului instituțional  

1997 

• Lansarea oficială a monedei Euro la nivel instituțional  1999 

• Tratatul de la Nice – reformarea instituțiilor, dar fară success 

• Principalele modificări constatate în proiectul de Tratat 
constituțional, 2003. 

2000 

• Monedele și bancnotele Euro în circulație (Austria, Belgia, 
Germania, Spania, Franța, Finlanda, Italia, Irlanda, Luxemburg, 

Olanda, Portugalia,  Grecia) 
2002 

• Summit-ul de la Copenhaga -  Decembrie 2002 – criteriile de 
aderare 

• stabilitatea instituțiilor care garantează democrația; statutul de 
drept; drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; 
existența unei economii de piață funcționale 

2002 



Etape în Crearea UE (5) 

Dr. Conf. univ., Rodica CRUDU, ASEM 

 

• UE 25 - 10 țări aderă la UE - Malta, Cyprus, Slovenia, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and 
Hungary 

2004 

• EU27 – Romania și Bulgaria 2007 

• Tratatul de la Lisabona (semnat in 2007  - pentru a înlocui 
Constituția europeană anterioară, care nu a intrat în vigoare după 
ce a fost respinsă de alegătorii francezi și olandezi) 

2009 

• O Europă mai democratică și mai transparentă. Rolul consolidat 
al Parlamentului European (noi competențe privind legislația UE, 
bugetul UE și acordurile internaționale, creșterea procedurilor 
de codecizie). 

• O Europă mai eficientă. Luarea deciziilor: majoritatea calificată 
sa extins, începând cu 2014 - majoritate dublă (55% -65%). 
Funcția de președinte al ECouncil a creat, ales pentru 2,5 ani - 
începând cu 2014 - Donald Tusk. 

• Europa ca actor pe scena mondială. Un nou Înalt Reprezentant 
pentru Uniunea pentru Afaceri Externe și Politica de Securitat 

Rezultatele 
Tratatului 

de la 
Lisabona 



Etape în Crearea UE 

EUROPA “CELOR 28” – 2013 –Croatia 

 

La 30 august 2014-  

 Donald Tusk a fost desemnat să-l succeadă pe Herman Van 
Rompuy, începând de la 1 decembrie 2014, în funcția de 
președinte al Consiliului European. 
ministrul italian de externe Federica Mogherini a fost desemnata sa 

o succeada pe catherine ashton  în funcția de Înalt 
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică 
de Securitate 
 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/30_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/2014


 

UE – 28 membri (2016) 
 



SIMBOLURI ALE UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

MONEDA 

DEVIZA 

 STEAGUL 

ZIUA EUROPEI 

 IMNUL 

•Oda Bucuriei , preludiu celei de-a patra  

părţi a Simfoniei a IX- a de Beethoven 
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VALORILE UNIUNII EUROPENE 

1. Demnitatea umană  
2. Libertatea individului 

3. Democraţie 

4. Egalitate 

5. Statul de drept 

6. Respectarea drepturilor omului 

 



Cadru institutional al UE 

Dr. Conf. univ., Rodica CRUDU, ASEM 



Parlamentul european 

 - Dezbate şi adoptă legislaţia UE, împreună cu Consiliul UE. 
- Monitorizează alte instituţii europene,  

- Dezbate şi adoptă bugetul UE 

MEMBRII – sunt alesi prin vot direct de 
cetatenii europeni;  
 În baza Tratatului de la Lisabona, nici 
o ţară nu poate avea mai puţin de 6 
reprezentanţi sau mai mult de 96. Prin 
urmare, parlamentul european are 
acum 751 de deputați, repartizați între 
statele membre 



Repartizarea locurilor în Parlamentul European 
Țara Numărul de deputați 

Germania 96 
Franța 74 
Italia, Regatul Unit 73 
Spania 54 
Polonia 51 
Romania 32 
Olanda 26 
Belgia, Grecia, Ungaria, Portugalia, Republica Cehă 21 
Suedia 20 
Austria 18 
Bulgaria 17 
Finlanda, Danemarca, Slovacia 13 
Croația, Irlanda, Lituania  11 
Letonia, Slovenia 8 
Cipru, Estonia, Luxemburg, Malta 6 
TOTAL 751 



Membrii Parlamentului European sunt 
repartizaţi în funcţie de afilierea politică, 
nu de naţionalitate. 

 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=4&language=EN


Cum funcționează Parlamentul 

• Parlamentul își alege președintele pentru un mandat de 2,5 ani. 

•  Președintele reprezintă Parlamentul în relațiile cu celelalte instituții 
ale UE și cu lumea exterioară, fiind asistat de 14 vicepreședinți. 

• Președintele Parlamentului European, împreună cu președintele 
Consiliului, semnează toate actele legislative de îndată ce sunt 
adoptate. 
 



Organizarea activității 
Parlamentului European  

Activitatea Parlamentului se împarte în două etape principale: 

•Pregătirea pentru sesiunea plenară: este efectuată de către DPE reuniți în 
cadrul celor 20 de comisii parlamentare specializate în anumite domenii de 
activitate ale UE (de exemplu, comisia pentru afaceri economice și monetare 
ECON sau comisia pentru comerț internațional INTA).  

•Sesiunea plenară în sine: sesiunile plenare, la care participă toți DPE, au loc 
în mod normal la Strasbourg (o săptămână pe lună), iar uneori se 
organizează sesiuni suplimentare la Bruxelles (6 ori-an, a cite 2 zile). 

 În decursul acestor sesiuni, Parlamentul examinează propunerile 
legislative și adoptă modificările înainte de a ajunge la o decizie privind 
ansamblul textului. 

Ordinea de zi poate cuprinde „comunicările” Consiliului sau ale Comisiei 
sau întrebări de actualitate, referitoare la evenimentele care au loc în 
Uniunea Europeană sau în întreaga lume. 

 
 



Sistemul de vot in Parlamentul European 

• Ca regulă generală, Parlamentul poate lua decizii doar atunci când 
cel puțin 1/3 din deputații în PE sunt prezenți la vot. 

•  În mod normal, Parlamentul ia decizii cu majoritatea voturilor 
exprimate. 

 
 

 În cazuri speciale, luarea unei decizii 
necesită ca o majoritate a tuturor 
deputaților să voteze în favoarea acesteia, 
de exemplu atunci când Parlamentul îl 
alege pe Președintele Comisiei sau când 
votează în a doua lectură din cadrul 
procedurii legislative ordinare. 



Consiliul European 
Rol: 

•  stabilirea priorităţilor şi direcţiei politice generale a UE  

• abordarea problemelor complexe sau sensibile care nu 
pot fi rezolvate prin cooperare interguvernamentală la un 
alt nivel. 

• Deşi poate influenţa stabilirea agendei politice a UE, nu 
are puterea de a adopta acte legislative. 

În cadrul Consiliului European se reunesc 
şefii de stat sau de guvern din fiecare ţară 
a UE, preşedintele Comisiei şi 
preşedintele Consiliului European care 
prezidează reuniunile si Inaltul 
Reprezentant pentru politica externă şi de 
securitate comună  



Președintele Consiliului European 
 

• este responsabil pentru convocarea și 
prezidarea reuniunilor Consiliului European și 
impulsionarea activității sale. 

• Reprezintă Uniunea în relația cu lumea 
exterioară. 

• Împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate, 
reprezintă interesele Uniunii în probleme de 
afaceri externe și de securitate. 

• este ales de Consiliul European pentru un 
mandat de doi ani și jumătate, care poate fi 
înnoit o singură dată.  

• Președinția Consiliului European este o 
funcție cu normă întreagă; președintele nu 
poate avea concomitent o funcție la nivel 
național. 
 
 



Cum adoptă decizii Consiliul European 

• adoptă majoritatea deciziilor sale prin consens.  

• În anumite cazuri totuși se aplică majoritatea calificată, cum ar fi în 
cazul alegerii președintelui sau al numirii Comisiei și al Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate. 

• Atunci când Consiliul European decide prin vot, doar șefilor de stat 
sau de guvern le este permis să voteze. 
 



Consiliul Uniunii Europene  

 

Rol: 

1.Adoptă legislaţia europeană.  Consiliul şi Parlamentul au ultimul cuvânt cu 
privire la actele legislative propuse de Comisie. 

2.Coordonează politicile economice generale ale statelor membre.  

3.Semnează acorduri între UE şi alte ţări - Consiliul semnează, în numele UE, 
acorduri în domenii diverse: mediu, comerţ, dezvoltare, industrie textilă, pescuit, 
ştiinţă, tehnologie şi transport. 
4.Aproba bugetul annual al UE 

5.Elaborează politicile externă şi de apărare ale UE. 
6.Coordonează cooperarea dintre instanţele judecătoreşti şi forţele de 
poliţie din ţările membre.  

 

 

 





Consiliul UE 
• Membrii Consiliului: Consiliul nu este format din membri 

permanenţi.  

• Prezidarea reuniunilor Consiliului: Consiliul care îi reuneşte pe 
miniştrii afacerilor externe este prezidat permanent de 
aceeaşi persoană, respectiv Înaltul Reprezentant pentru 
politica externă şi de securitate comună. 

• Toate celelalte reuniuni sunt prezidate de ministrul de 
resort din ţara care deţine preşedinţia UE în momentul 
respectiv.  
 



Preşedinţiile Consiliului UE în perioada 2014-
2020 

 
Tara 

 
Perioada 

 
Grecia 

ianuarie-iunie 2014 

 
Italia 

iulie-decembrie 2014 

 
Letonia 

ianuarie-iunie 2015 

 
Luxemburg 

iulie-decembrie 2015 

 Țările de jos (Olanda) 
ianuarie-iunie 2016 

 
Slovacia 

iulie-decembrie 2016 

 
Malta 

ianuarie-iunie 2017 

 
Regatul Unit 

iulie-decembrie 2017 

 
Estonia 

ianuarie-iunie 2018 

 
Bulgaria 

iulie-decembrie 2018 

 
Austria 

ianuarie-iunie 2019 

 
Romania 

iulie-decembrie 2019 

 
Finlanda 

ianuarie-iunie 2020 



Consiliul UE – 
sistemul de vot 

Dublă majoritate:  

•55 % din statele membre, adică 
16 țări din 28; 
• statele membre care reprezintă 
65 % din populația 
UE, adică aproximativ 329 de 
milioane dintr-o populație de 
aproximativ 506 milioane. 

•În plus, pentru ca să se blocheze 
adoptarea unei decizii, este 
nevoie ca cel puțin patru țări, 
reprezentând peste 35 % din 
populație, să voteze împotrivă. 
 
 



Pina in 2014, fiecare tara avea un număr de 
voturi în Consiliul UE 

Țara Număr voturi 

Germania, Franța, Italia, Regatul Unit 29 

Spania, Polonia 27 

Romania 14 

Țările de jos (Olanda) 13 

Belgia, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Portugalia 12 

Suedia, Bulgaria, Austria 10 

Croaţia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia 7 

Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg, Slovenia 4 

Malta 3 

TOTAL 352 



Funcții Consiliu 
• Eurogrupul - promovarea creșterii economice și a stabilității financiare în 

zona euro prin coordonarea politicilor economice 

 
 
 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) are 
rolul de minister de externe și de serviciu diplomatic 
pentru Uniune. Înaltul Reprezentant conduce serviciul, 
care este compus din experți transferați de la Consiliu, 
din statele membre și de la Comisia Europeană. UE 
are delegații în majoritatea țărilor lumii, iar acestea fac 
parte din SEAE. Ele colaborează strâns cu 
ambasadele naționale ale statelor membre ale UE în 
materie de PESC. 

Politica externă și de securitate comună 
(PESC) - definește politica externă și de 
securitate comună, ținând seama de 
interesele strategice ale Uniunii și se 
asigură că punerea acesteia în aplicare 
este coerentă și eficientă. În acest scop, 
poate face apel la resursele naționale și 
ale Uniunii. 



COMISIA EUROPEANĂ 

Principalele competenţe ale Comisiei sunt:   

•de iniţiativă:   

•de execuţie:  

•de control: -„gardian al tratatelor”  
•de reprezentare: Comisia  reprezintă interesele UE pe plan extern și se 
exprimă în numele tuturor ţărilor UE în cadrul organismelor internaţionale 
precum OMC.  

 



Organizarea si 
functionarea CE 

• Personalul Comisiei este 
organizat pe departamente, 
cunoscute sub denumirea de 
direcții generale (DG) și 
servicii (de exemplu, Serviciul 
Juridic și Serviciul 
Traduceri).  

• fiecare DG este responsabilă 
pentru un anumit domeniu de 
politică – de exemplu, DG 
Comerț, DG Concurență – și 
este condusă de un director 
general, care răspunde în fața 
unuia dintre comisari. 
 



Comisia Europeana 
Componenţă:  Comisia este o echipa formată din 28 de comisari, câte 

unul din fiecare stat membru, este desemnată o dată la cinci ani.  
 

• De la 1 noiembrie - Jean-Claude Junker este presedintele CE 

• Comisarii   

Funcționare: Activitatea de zi cu zi a Comisiei este asigurată de membrii 
personalului (cca 23 000 de angajaţi) - administratori, jurişti, economişti, traducători, 
interpreţi, secretari etc - organizaţi în departamente numite „direcţii generale” (DG) 
sau servicii ale Comisiei.  

Comisia se reuneşte la 
Bruxelles o dată pe 
săptămână, de obicei în 
ziua de miercuri 

http://ec.europa.eu/about/ds_ro.htm


Alte INSTITUŢII ALE UE 

• Curtea Europeană de Justiţie 

• controlează legalitatea actelor instituțiilor 
Uniunii Europene; 

• se asigură că statele membre își îndeplinesc 
obligațiile rezultate din tratate și 

• interpretează dreptul Uniunii la solicitarea 
instanțelor naționale. 

- sediul la Luxemburg 

http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/court-justice/index_ro.htm 



Ce face CEJ? 

• Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre 
soluționare. Cele mai frecvente patru tipuri de cauze sunt: 

• 1. HOTĂRÂREA PRELIMINARĂ 

• 2. PROCEDURILE DE CONSTATARE A NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR 

• 3. ACȚIUNILE ÎN ANULARE 

• 4. ACȚIUNILE ÎN CONSTATAREA ABȚINERII DE A ACȚIONA 
 
 
 



Curtea Europeană de Conturi 



Curtea Europeană de Conturi 
 • verifică modul în care sunt administrate fondurile europene,  

Rolul său este:  

• de a controla  legalitatea operaţiunilor bugetului comunitar şi 
corespondenţa acestuia cu programul anual de gestionare a sa,  

• de a îmbunătăţi gestiunea financiară a UE şi  
• de a prezenta rapoarte cu privire la folosirea banilor publici.  

 



Cum funcționează Curtea de Conturi 
Europeană 

 • Curtea este constituită din 28 membri, provenind din cele 28 de state 
membre, cu un mandat de şase ani. Membrii Curţii îşi aleg un Preşedinte, cu 
un mandat de trei ani. Curtea de Conturi numără aproximativ 800 de angajaţi 
(auditori, traducători şi administratori) 

• Curtea de Conturi Europeană este organizată în camere, care pregătesc 
rapoartele și avizele care urmează să fie adoptate de către CCE. Camerele 
beneficiază de sprijinul unui personal calificat provenit din toate statele 
membre. 
 

Funcționare: Curtea de Conturi nu 
poate acorda sancţiuni în cazul 
descoperirii de nereguli sau fraude , ci 
doar informează organismele 
comunitare competente - Oficiului 
European de Luptă 
Antifraudă (OLAf) 
 



Banca Centrală Europeană  (BCE) 

Scopul Băncii Centrale Europene este: 
•să menţină stabilitatea preţurilor (adică să 
ţină inflaţia sub control), mai ales în ţările 
care utilizează euro 
•să menţină stabilitatea sistemului financiar, 
asigurându-se că pieţele şi instituţiile sunt 
supravegheate corespunzător. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm


BCE 

Totodată, BCE: 
•fixează ratele de referinţă ale dobânzilor pentru zona euro şi ţine 
sub control masa monetară 

•gestionează rezervele valutare ale zonei euro, cumpără şi vinde 
valută atunci când este necesar pentru a menţine echilibrul ratelor 
de schimb 

•se asigură că instituţiile şi pieţele financiare sunt supravegheate 

corespunzător de către autorităţile naţionale şi că sistemele de plăţi 
funcţionează corect 

•autorizează băncile centrale ale ţărilor din zona euro să emită 
bancnote 

•monitorizează evoluţia preţurilor şi evaluează riscul pe care aceasta 
îl poate reprezenta pentru stabilitatea zonei euro. 

 



Rolul Băncii Centrale Europene este: 
 BCE stabileşte cadrul cooperării dintre 

băncile centrale ale celor 18 state 
membre (la 1 ianuarie 2015, Lituania 
devine cel de-al 19-lea stat membru) care 
au adoptat moneda unică şi alcătuiesc 
împreună zona euro. Cooperarea 
existentă la nivelul acestui grup restrâns 
poartă numele de „eurosistem”.   
Obiectivele acestui sistem sunt: 
•definirea şi implementarea politicii 
monetare a zonei euro; 
•derularea operaţiunilor externe; 
•păstrarea şi administrarea rezervelor 
Statelor Membre; 
•promovarea unui sistem eficient de plăţi. 

http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.ro.html


 



Organizarea 
 • Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale este 

alcătuit din guvernatorii celor 28 de bănci centrale naționale, 
împreună cu președintele și vicepreședintele BCE. 

•  Comitetul executiv al BCE este alcătuit din președintele BCE, 
vicepreședintele și alți patru membri – toți fiind numiți de către 
Consiliul European prin majoritate calificată pentru un mandat de opt 
ani. Comitetul executiv este responsabil pentru aplicarea politicii 
monetare, operațiunile zilnice ale băncii, pregătirea reuniunilor 
Consiliului guvernatorilor, precum și exercitarea unor competențe 
delegate de către Consiliul guvernatorilor. 

• Consiliul guvernatorilor BCE este alcătuit din șase membri ai 
Comitetului executiv al BCE și guvernatorii băncilor centrale naționale 
din cele 19 state membre ale zonei euro; împreună, aceștia alcătuiesc 
Eurosistemul. Consiliul guvernatorilor este principalul organ de 
decizie al BCE și se reunește de două ori pe lună 



Banca Europeană de Investiţii  (BEI) 

•  Sarcina Băncii Europene de Investiții este de a lua bani cu împrumut 
de pe pieţele de capital şi de a acorda credite cu dobândă scăzută 
pentru proiecte privind îmbunătăţirea infrastructurii, furnizarea de 
electricitate sau ameliorarea normelor de mediu atât în ţări din UE cât 
şi în ţări vecine sau în ţări curs de dezvoltare. 

• finanţează proiectele de 
investiţii ale UE şi sprijină 
întreprinderile mici prin 
intermediul Fondului 
European de Investiţii 
(FEI).  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_ro.htm


Organ consultativ al Uniunii Europene 
 

• reprezintă un forum unic de consultare, dialog și consens între 
reprezentanți din diferite sectoare ale „societății civile organizate”, 
incluzând organizațiile patronale, sindicatele, grupuri precum 
asociațiile profesionale și comunitare, organizațiile de tineret, 
organizațiile de femei, de consumatori, de militanți pentru protecția 

mediului și multe altele.  

• Astfel, CESE are un rol de legătură între instituțiile UE și cetățenii 
UE, promovând o societate mai participativă, favorabilă incluziunii 
și, prin urmare, mai democratică în cadrul Uniunii Europene. 
 



Cum funcționează CESE 

• CESE este alcătuit din 353 de membri din cele 28 de state 
membre ale UE.  

• Membrii sunt numiți de Consiliu pentru un mandat de cinci ani, 
pe baza propunerilor din partea statelor membre, dar lucrează 
în mod independent pentru CESE, în interesul tuturor 
cetățenilor UE.  

• Membrii CESE se reunesc de 9 ori pe an în sesiuni plenare 
organizate la Bruxelles, în cadrul cărora avizele sunt aprobate 
prin vot cu majoritate simplă.  
 
 



Ce face CESE 
 

 

CESE îndeplinește trei sarcini principale: 

•emite avize destinate Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei Europene; 
•se asigură că organizațiile societății civile își exprimă 
punctele de vedere la Bruxelles și că se îmbunătățește 
gradul de conștientizare a acestora cu privire la impactul 
UE asupra vieții cetățenilor din UE; 
•sprijină și consolidează societatea civilă organizată, atât 
în UE, cât și în afara acesteia. 
 



• Comisia și Parlamentul European au obligația de a consulta CoR cu privire la 
proiectele legislative în domenii de politică care privesc direct autoritățile 
locale și regionale – de exemplu, protecția civilă, schimbările climatice și 
energia.  

• Dacă se ignoră consultarea obligatory adecvată în cadrul procesului 
legislativ, CoR are dreptul de a înainta o acțiune la Curtea de Justiție. 

•  CoR poate, de asemenea, să emită din proprie inițiativă avize referitoare la 
chestiuni de interes. 
 
 



Cum funcționează CoR 
 

• Membrii Comitetului sunt politicieni aleși la nivel local sau regional, care 
reprezintă întreaga gamă de activități guvernamentale locale și regionale 
din cadrul UE. Aceștia pot fi președinți regionali, parlamentari regionali, 
consilieri locali sau primari ai orașelor mari. Aceștia trebuie să dețină cu 
toții o funcție politică în țara lor de origine.  

• Șapte comisii de specialitate, alcătuite din membri CoR și acoperind 
diverse domenii de politică, pregătesc sesiunile plenare: 
Comisia pentru politica de coeziune teritorială (COTER); 
Comisia pentru politica economică și socială (ECOS); 
Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE); 
Comisia pentru educație, tineret, cultură și cercetare (EDUC); 
Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE); 
Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale 

(CIVEX); 

Comisia pentru resurse naturale (NAT). 
 



 Mediatorul European - este echivalentul 
unui Avocat al Poporului la nivel 
comunitar 

 este numit de Parlament pe o durată de 
cinci ani.  



 Ombudsmanul European  

• Ombudsmanul European investighează plângerile primite de 
la cetățeni, întreprinderi și organizații din UE care 
semnalează cazuri de administrare defectuoasă din partea 
instituțiilor, organismelor, birourilor sau agențiilor UE - 
încălcarea legislației, nerespectarea principiilor bunei 
administrări, încălcarea drepturilor omului.  

 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_ro.htm


Muțumim pentru atenție!!! 

Echipa EU4CONS 
Pentru alte detalii, informatii sau consulatațiii ne 

puteți contacta pe email eu4cons@gmail.com 

 

mailto:eu4cons@gmail.com

