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Recenzie 
 

la cursul universitar „Dreptul european al afacerilor”  
elaborat de Ilie DEMERJI, doctor, conf., univ. şi Maria DEMERJI, doctor, 

conf.,univ. 
 

Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai de succes construcţii din 
istoria omenirii, îndeosebi a dreptului internaţional. Succesul ei se datorează, în mare 
măsură, sistemului instituţional unic în lume şi modului său de funcţionare. Statele 
membre ale Uniunii Europene rămân naţiuni suverane independente, dar suveranitatea 
tuturor este reunită pentru a obţine o putere şi o influenţă mondială pe care niciuna 
dintre ele nu ar putea să o realizeze pe cont propriu. În prezent, succesul dezvoltării 
Uniunii Europene este determinat de principiile pe care aceasta le are la bază, cum ar fi: 
stabilitate politică, siguranţă, securitate, prosperitate economică şi socială. 

Cursul universitar „Dreptul european al afacerilor” cuprinde 12 capitole, în 
care sunt abordate şi analizate teme cu privire la particularităţile dreptului european 
al afacerilor, semnificaţia tratatelor şi rolul instituţiilor europene, caracteristica Pieţii 
Unice Europene şi cele patru libertăţi fundamentale, societăţile comerciale şi noile 
forme juridice de activitate economică, reglementările juridice în domeniul 
concurenţei, sistemul financiar şi politicile Uniunii Europene, inclusiv politica de 
protecţie a consumatorilor în cadrul Uniunii Europene, etc. 

Lucrarea este bine structurată şi are o consecutivitate adresată a temelor tratate, 
ceea ce facilitează perceperea materialului. Pe lângă conţinutul textului principal, care 
este expus într-un mod clar şi precis, autorii lucrării prezintă, pentru fiecare temă, 
obiectivele propuse, cuvintele-cheie, concluzii şi întrebări de autoevaluare şi discuţie. La 
sfârşitul lucrării sunt prezentate teste de evaluare a cunoştinţelor. 

Acest curs universitar este destinat studenţilor, masteranzilor şi tuturor 
cetăţenilor care doresc să cunoască mai bine tematica analizată în lucrare. 

Suportul surselor bibliografice utilizate în lucrare este destul de vast şi variat, 
incluzând legislaţia europeană şi cea naţională, monografii, manuale şi lucrări didactice. 

Consider că cursul universitar „Dreptul european al afacerilor” este elaborat într-
un mod reuşit, corespunde cerinţelor actuale şi poate fi recomandat pentru publicare. 

 

Olesea PLOTNIC, doctor habilitat,  
profesor universitar 
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INTRODUCERE 
 

Uniunea Europeană reprezintă o familie de State democratice care 
cooperează întreele pentru a ameliora nivelul de trai a cetățenilor săi și pentru a 
construi o lume mai bună. Succesele Uniunii se datorează, în mare măsură, 
modului său de funcționare.  

Statele membre ale Uniunii Europene sunt națiuni suverane independente, 
dar suveranitatea tuturor este reunită pentru a obține o putere și o influență 
mondială pe care niciuna dintre ele nu ar putea să o realizeze pe cont propriu. 

Pe parcursul evoluției sale, Uniunea Europeană a adus cetățenilor săi 
stabilitate politică, siguranță, securitate, justiție corectă, prosperitate economică 
și socială. Ea a creat o Piață Unică Europeană ce cuprinde un spațiu fără 
frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor 
și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu prevederile tratatelor. 

În toate activitățile sale, Uniunea Europeană respectă principiul egalității 
cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor, orga-
nelor, oficiilor și agenților sale. 

Uniunea Europeană cuprinde o Uniune vamală, care reglementează 
totalitatea schimburilor de mărfuri și care implică interzicerea, între Statele 
membre, a taxelor vamale la import și la export, precum și adoptarea unui Tarif 
Vamal Comun în relațiile cu țări terțe. 

Libertatea de stabilire presupune accesul la activități independente și 
exercitarea acestora, precum și constituirea și administrarea întreprinderilor și, 
în special, a societăților comerciale, inclusiv a Grupului European de Interes 
Economic și a Societății Europene. 

Politica în domeniul concurenței reprezintă un domeniu de competență 
exclusivă a Uniunii Europene. Obiectivele economice ale politicii de concurență 
sunt reprezentate de creșterea eficienței, precum și de protejarea consumatorilor și 
producătorilor mici față de impactul unor concentrări de putere economică. De 
asemenea, politica de concurență urmărește sprijinirea Pieții Unice Europene, 
care ar putea fi afectată de agenți economici cu putere economică considerabilă. 

Cursul universitar „Dreptul european al afacerilor” este elaborat în confor-
mitate cu programul de învățământ universitar, aprobat în cadrul departa-
mentului „Drept”, al Facultății „Economie Generală și Drept” a ASEM. 
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Lucrarea se adresează, în egală măsură, atât studenţilor de la facultăţile 
Drept, Bussiness şi Administrarea Afacerilor, Relaţii Economice Internaţionale 
şi Management, cât și agenților economici și specialiștilor, interesați de a 
cunoaște legislația Uniunii Europene în domeniul afacerilor. 

 
Autorii: Ilie DEMERJI, dr., conf.,univ. 

Maria DEMERJI, dr., conf., univ. 
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Capitolul 1 
PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI EUROPEAN  

AL AFACERILOR 
 

1. Noțiunea și caracteristica generală a dreptului european al 
afacerilor 

2. Izvoarele dreptului european al afacerilor 
3. Principiile dreptului european al afacerilor 

 
 
Obiective: 

 De a caracteriza structura dreptului Uniunii Europene 
 De a determina definiția și trăsăturile specifice ale dreptului european al 

afacerilor 
 De a cunoaște izvoarele și clasificarea lor în dreptul european al 

afacerilor 
 De a clasifica principiile dreptului Uniunii Europene și activitățile lor în 

spațiul european 
 De a analiza principiile specifice dreptului european al afacerilor 

 
Cuvinte–cheie : normă de drept, activitate economică, reglementare, persoană 
fizică, persoană juridică, izvor primar, izvor derivat, jurisprudență, supremație, 
principiu, competență. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept comunitar al afacerilor, ASEM, 
Chișinău, 2013  

2. Dușca Anca Ileana, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, Editura 
Universul Juridic, București, 2016 

3. Șandru Daniel, Societățile comerciale în Uniunea Europeană, Editura 
Universitară, București, 2006 

4. Кашкин С.Ю., Прово Европеиского Союза, Москва,2014 
5. Бирюков М., Европеиское право, Москва, 2013. 
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1. Noțiunea și caracteristica generală a dreptului 
european al afacerilor 

 
Dreptul european al afacerilor este o ramură a dreptului Uniunii 

Europene, care reprezintă totalitatea normelor de drept, stabilite de Tratatele de 
constituire a Uniunii Europene, de Tratatele de modificare a acestora și normele 
elaborate și adoptate de instituțiile Uniunii, precum și Tratatele încheiate de 
Uniunea Europeană cu Statele terțe și din jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene cu privire la Piața Unică Europeană, care include cele patru 
libertăți de circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor, 
moneda unică “euro” și regulile de concurență. 

Dreptul european al afacerilor este o parte componentă a dreptului 
Uniunii Europene, ca sistem de drept propriu construcției europene, alături de: 

 Dreptul institutional al UE – reprezintă un ansamblu de norme 
juridice, care reglementează activitatea instituțiilor europene, relațiile 
juridice din cadrul UE, precum și dintre UE și statele membre, 
relațiile juridice dintre instituțiile UE și instituțiile naționale ale 
statelor membre în vederea realizării obiectivelor Uniunii Europene. 

 Dreptul vamal al UE – reprezintă un ansamblu de norme juridice, 
care reglementează comerțul în spatiul UE și cele dintre statele 
membre ale UE și statele terțe. 

 Dreptul bancar al UE – reprezintă un ansamblu de norme juridice, 
care reglementează relațiile în domeniul serviciilor bancare. 

 Dreptul concurenței al UE – reprezintă un ansamblu de norme 
juridice, care reglementează competiția dintre comercianți pentru 
atragerea clientelei. 

 Dreptul mediului al UE – reprezintă un ansamblu de norme juridice, 
care reglementează același nivel de protectie a mediului pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, etc.  

Dreptul european al afacerilor cuprinde activitățile economice desfășurate 
de persoanele fizice sau juridice. El are următoarele finalități:  

1. Eficiența economică  
2. Democrația economică. 
Eficiența economică  
Din conținutul preambului Tratatului privind UE rezultă că Dreptul 

european al afacerilor are ca finalitate progresul economic și social, consolidarea 
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economiilor naționale și asigurarea convergenței acestora, crearea unei Uniuni 
Economice și Monetare. 

Democrația economică  
Satisfacerea consumatorilor și a utilizatorilor finali este un obiectiv 

democratic. 
Definiție: Dreptul european al afacerilor reprezintă legislația UE, care 

reglementează regulile cu privire la activitatea agenților economici și a Statelor 
membre în spatiul Pieții Unice Europene. 

Conform Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană oferă cetățenilor 
săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul 
căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri 
adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, 
prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen. 

Uniunea Europeană a instituit o Piață internă, care acționează pentru dezvol-
tarea durabilă a Europei. Ea este întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe 
stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de 
competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progress 
social, precum și pe un nivel înalt de protectie și de ameliorare a calității mediului. 

Cele patru libertăți de circulație în cadrul Uniunii Europene permit 
tuturor operatorilor economici să profite de o Piață de peste 500 milioane de 
locuitori. Întreprinderile au libertatea să-și aleagă locul unde își vor stabili sediul, 
locul de producție sau direcţie, precum și să-și organizeze fluxurile afacerilor sau 
cele financiare. 

Construcția europeană implică o competiţie multiplă între întreprinderi, 
între state și între legislație. 

Dreptul UE simplifică și armonizează regulile aflate în conflict și le 
orientează în sens democratic, protejând consumatorii împotriva aplicării legilor 
naționale care le sunt străine. 

 
 

2. Izvoarele dreptului european al afacerilor 
 
Dreptul european al afacerilor se bazează pe aceleași fundamente juridice 

ale construcției europene, și anume: 
1. Izvoarele primare, reprezentate de tratatele institutive și cele modi-

ficatoare. 
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2. Izvoarele derivate, reprezentate de actele normative, emise de in-
stituțiile UE. 

3. Jurisprudența Curții de Justiție a UE. 
Izvoarele primare (principale sau originare) includ: 
 Tratatele de constituire a Comunităților Europene (CECO, CEE și 

CEEA); 
 Tratatul de constituire a Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht 

din 1992); 
 Tratatele modificatoare (Tratatul de Fuziune de la Bruxelles din 

1965, Actul Unic European din 1986, Tratatul de la Amsterdam din 
1997 și Tratatul de la Nice din 2001); 

 Tratatul de Reformă a UE de la Lisabona din 2007. 
Din această categorie de izvoare a dreptului european al afacerilor mai fac 

parte Acordurile (Tratatele) de aderare a Statelor candidate la Uniunea Europeană. 
Izvoarele derivate reprezintă totalitatea actelor unilaterale ale insti-

tuțiilor UE. Aceste sunt: regulamentul, directiva și decizia, care au putere 
juridică obligatorie, iar recomandarea și avizul au un caracter recomandativ. 

Articolul 288 din TFUE prevede: “Pentru exercitarea competențelor UE, 
instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări și avize”. 

Regulamentul are aplicabilitate generală. El este obligatoriu în toate 
elementele sale și se aplică direct în fiecare Stat membru UE. 

Directiva este obligatorie pentru fiecare Stat membru destinatar cu privire 
la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența în ceea 
ce privește forma și mijloacele aplicate pentru atingerea acestui rezultat. 

Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică 
destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceștia. 

Recomandările și avizele nu sunt obligatorii. Ele au un caracter consul-
tativ. Acestea permit instituțiilor UE să-și prezinte punctele de vedere în fața 
statelor membre sau chiar a persoanelor fizice și juridice. 

Jurisprudența Curții de Justiție a UE. Curtea de Justiție a UE, conform 
art. 19 din TFUE, cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalele 
specializate. Ea asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea 
Tratatelor și normelor de drept, emise de către instituțiile UE. 

Tratatul de la Lisabona menționează rolul Statelor membre la vegherea și 
respectarea dreptului UE. Același art.19 din TFUE prevede că, statele membre 
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stabilesc căile de recurs necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională 
efectivă în domeniile acoperite de dreptul UE. 

Conform art. 275 din TFUE, Curtea de Justiție poate decide cu privire la 
legalitatea deciziilor care impun măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice 
sau juridice. 

Curtea de Justiție rezolvă disputele dintre statele membre, dintre Uniune 
și Statele membre, dintre instituțiile UE. 

Ea constată încălcarea de către un Stat membru a obligațiilor care îi revin 
în virtutea tratatelor. 

Curtea de Justiție se pronunță asupra trimiterilor prejudiciale ale 
jurisdicțiilor naționale, cu privire la interpretarea sau validarea dispozițiilor de 
drept ale UE. Ea rezolvă recursurile împotriva Tribunalului. 

 
 

3. Principiile dreptului european al afacerilor 
 
Principiile reprezintă dispoziții cu caracter fundamental, care determină 

esența, conținutul și ordinea de aplicare a normelor sistemului de drept1.  
În cadrul sistemului legislativ al UE există un șir întreg de principii care 

servesc ca bază pentru luarea deciziilor, îndeosebi atunci când unele acte 
sunt neclare sau există un conflict între mai multe categorii de acte. Unele 
dintre aceste principii sunt înscrise în tratate (de exemplu, principiul 
subsidiarității și principiul proporționalității), alte derivă din practica UE și a 
instituțiilor sale, în special Curtea de Justiție a UE. În funcție de rolul lor, 
principiile generale ale dreptului UE, pot fi de acțiune (se regăsesc în 
acțiunile și politicile UE) și de aplicare (utilizate de instanțele judecătorești 
pentru punerea în aplicare a dreptului UE). Aceste principii se referă și la 
dreptul european al afacerilor. 

Din categoria principiilor de acțiune fac parte: 
1. Principiul atribuirii competențelor 
UE acționează numai în domeniile și în măsura în care Tratatele i-au 

atribuit competențe în domeniu și numai acolo unde acest lucru este necesar 
pentru realizarea obiectivelor. 

                                                           
1  С. Ю. Кашкин, Право Европейского Союза, Москва, 2014, pag. 39 
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Conform Tratatului de la Lisabona, competența care nu este atribuită 
Uniunii Europene, este realizată la nivel național 2. 

2. Principiul solidarității în cadrul UE 
UE a fost creată pentru beneficiul comun al tuturor Statelor membre și al 

cetățenilor lor, drept pentru care Statele membre trebuie să acționeze solidar 
pentru a asigura repartizarea echitabilă și uniformă a beneficiilor care decurg din 
participarea la Uniune. 

3. Principiul egalității, nediscriminării și garantării drepturilor fundamentale 
UE promovează prin acțiunile și politicile sale respectul pentru drepturile 

omului și egalitatea între persoane și combate orice fel de discriminare. 
4. Principiul subsidiarității 
UE acționează în limitele competențelor care îi sunt atribuite prin tratat. 

În domeniile ce nu țin de competența sa exclusivă, Uniunea nu intervine decât 
dacă obiectivele avute în vedere nu pot fi realizate de o manieră suficientă și 
eficace de către Statele membre. 

5. Principiul proporționalității 
Pentru a lua o decizie în cadrul UE se verifică în prealabil dacă măsura este 

necesară și potrivită cu obiectivele la care încearcă să răspundă, evaluare ce ia în 
calcul toate interesele, încercând să evite astfel eventualele abuzuri. 

Din categoria principiilor de aplicare fac parte: 
1. Principiul supremației dreptului UE față de dreptul național 
În caz de conflict între legea națională și dreptul UE, norma de drept a UE 

este cea care se aplică în toate cazurile. 
2. Principiul aplicabilității directe 
Actele normative ale UE nu necesită măsuri de transpunere în legi 

naționale, ele fiind aplicabile direct. 
3. Principiul efectului direct 
Ca o consecință a principiului aplicabilității directe, din momentul 

adoptării lor, normele de drept a UE conferă cetățenilor UE drepturi care pot fi 
revendicate prin acțiuni în justiție. 

4. Principiul recunoașterii reciproce 
În lipsa armonizării legislației, pentru facilitarea consolidării Pieței Unice 

Europene, Statele membre ale UE recunosc reciproc normele juridice naționale 
în anumite domenii, în special în cele care se referă la libertatea de mișcare a 
mărfurilor, serviciilor și persoanelor. 

                                                           
2  Бирюков М. Европейское право, Москва, 2013, pag. 91 
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Referitor la societățile comerciale, autorul român Daniel Șandru 
menționează următoarele principii: 

1. Principiul libertății comerțului 
Conținutul acestui principiu se aplică dreptului de a constitui societăți 

comerciale, alegerii formei juridice a acestora, înființării de filiale, stabilirii 
obiectului de activitate etc. De asemenea, în materia insolvenței libertatea 
comerțului este garantată prin realizarea unei proceduri colective. 

2. Principiul libertății convențiilor 
Conform acestui principiu, asociații unei societăți comerciale au o mare 

libertate în realizarea actului constitutiv, precum și în stabilirea clauzelor sale, 
cum ar fi: 

 Libertatea în stabilirea mărimii dividentelor; 
 Alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor 

(art. 98 alin. (1)) 
3. Principiul concurenței loiale 
Conform acestui principiu, societățile comerciale trebuie să respecte atât 

reglementările ce se referă la combaterea concurenței neloiale cât și prevederile 
legii concurenței. Societățile comerciale trebuie să respecte și prevederile 
imperative ale legislației din domeniul protecției consumatorului. 

4. Principiul bunei-credințe 
Cooperarea dintre asociați, precum și dintre societate, prin reprezentanții 

acesteia, și terți trebuie să fie guvernată de principiul bunei-credințe. 
Principiul bunei-credințe își găsește o aplicabilitate mai mare în materia 

societăților de persoane, deoarece în acest caz primează înțelegerea între 
asociați, iar efectele nerespectării acestui principiu pot fi, în ultima instanță, 
excluderea asociatului3 . 

 Principiile specifice ale dreptului european al afacerilor sunt: 
1. Principiul supremației dreptului Uniunii Europene față de dreptul 

național În caz de conflict între legea națională și dreptul UE, norma de 
drept a UE este cea care se aplică în toate cazurile. Regelemntările juridice 
ale UE au aplicabilitate directă și obligă particularii, agenții economici și 
autoritățile să se conformeze cu normele de drept europene. 

2. Principiul cooperării loiale În temeiul acestui principiu, Uniunea 
Europeană și Statele membre se respectă și se ajută reciproc pentru a 

                                                           
3  Șandru Daniel, Societățile comerciale în Uniunea Europeană, Editura Universitară, București 

2006, pag. 69 
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realiza obiectivele stabilite în tratate. Statele membre facilitează 
îndeplinirea de către UE a misiunilor sale și se abțin de la orice măsură 
care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii Europene. 
Ele au obligația de a asigura buna funcționare a Pieții Unice Europene. 

3. Principiul subsidiarității Conform acestui principiu, Uniunea Europeană 
acționează în domeniul în care nu are competență exclusivă, doar atunci, 
când obiectivele în cauză nu pot fi realizate de o manieră suficientă și 
eficace de către Statele membre ale UE. Instituțiile UE aplică principiul 
subsidiarității în conformitate cu protocolul privind aplicarea principiului 
subsidiarității și proporționalității. 

4. Principiul libertății de a desfășura activități economice în cadrul 
Uniunii Europene Libera circulație a persoanelor presupune pentru 
resortisanții Statelor membre dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul 
Uniunii Europene, dreptul de ședere în alte State membre decât statul lor 
de origine, dreptul de a accede la activități economice în Statul de primire, 
ceea ce presupune nu doar accesul la activitățile salariale, dar și accesul la 
activitățile independente și la exercitarea acestora, precum și la 
constituirea și administrarea întreprinderilor și , în special, a societăților, în 
condițIile definite pentru resortisanții proprii de legislația țării de stabilire. 

5.  Principiul recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică oricărui 
resortisant al unui Stat membru, inclusiv membrilor profesiilor 
liberale, care doresc să exercite o profesie reglementată într-un Stat 
membru, altul decăt cel în care și-a obținut calificările profesionale, fie 
cu titlu independent, fie cu titlu salariat. 

 6.  Principiul nedescriminării Libera circulație a persoanelor, care are ca 
temei juridic nediscriminarea sau principiul egalității de tratament, 
presupune pentru resortisanții Statelor membre: 

a) dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul Statelor membre ale UE 
b) dreptul de ședere în alte State membre decât Statul lor de origine 
c) dreptul de a avea aceleași drepturi și obligații ca cetățenii Statului 

de primire 
d) dreptul de a accede la activități economice în Statul de primire. 

7.  Principiul concurenței loiale în spațiul Uniunii Europene Articolul 101 
din TFUE interzice înțelegerile între întreprinderi, ceea ce înseamnă că: 
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a) trebuie să existe două sau mai multe întreprinderi, între care să se 
realizeze un acord de voință 

b) înțelegerile sunt orice fel de acorduri încheiate cu intenția de a 
coordona comportamentul întreprinderilor pe Piața internă. 

Conform articolului 102 din TFUE, este incompatibilă cu Piața internă și 
interzisă, în măsura în care poate afecta comerțul dintre Statele membre, 
folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții 
dominante deținute pe Piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia. 
Întreprinderile care se află în poziție dominantă, au obligația de a nu exercita 
abuziv puterea economică pe care o dețin pe Piața internă. 

 
 

Concluzii 
 

Dreptul european al afacerilor reprezintă legislația UE, care reglemen-
tează regulile cu privire la activitatea economică a Statelor membre în spațiul 
Pieții Unice Europene. 

Particularitățile dreptului UE sunt primatul, aplicabilitatea imediată și 
efectul direct al dreptului Uniunii Europene. 

Izvoarele dreptului european al afacerilor sunt izvoarele primare, 
reprezentate de tratatele institutive și cele modificatoare, izvoarele derivate, 
reprezentate de actele normative, emise de instituțiile UE, și jurisprudența Curții 
de Justiție a Uniunii Europene. 

Principiile specifice dreptului european al afacerilor sunt principiul 
supremației dreptului UE față de dreptul național, principiul cooperării loiale, 
principiul subsidiarității principiul libertății de a desfășura activități economice în 
cadrul UE, principiul recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale, principiul 
nediscriminării, principiul concurenței loiale în spațiul Uniunii Europene. 

 
Întrebări de autoevaluare și discuție: 

1. Definiți dreptul european al afacerilor. 
2. Care sunt izvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene? 
3. Caracterizați regulamentul, directiva și decizia. 
4. Care sunt componentele Curții de Justiție a UE în cazul disputelor? 
5. Determinați principiile specifice ale dreptului european al afacerilor. 
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Capitolul 2 
SEMNIFICAŢIA TRATATELOR PENTRU 

CONSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE 
 

1.  Proiecte de unificare a continentului european  
2.  Etapele evoluției construcției europene  

 
Obiective: 

 De a cunoaște personalitățile care au lansat ideea de unificare a conti-
nentului european 

 De a înțelege semnificația Declarației Schuman din 9 mai 1950 
 De a determina meritul CECO în domeniul politic și în domeniul economic 
 De a analiza obiectivile creării Comunității Economice Europene și a 

Comunității Europene A energiei Atomice 
 De a evedenția obiectivul principal și reformele Actului Unic European  
 De a caracteriza obiectivele Uniunii Europene, conform Tratatului de la 

Maastricht  
 De a analiza prevederile esențiale ale Tratatului de la Amsterdam 
 De a argumenta necesitatea reuniunii Consiliului European de la Nice 
 De a menționa prevederile esențiale ale Tratatului de la Lisabona 

 
Cuvinte- cheie: unificare europeană, evoluție conflictuală, reconciliere, obiectiv 
politic, popoarele Europei, Planul Marshall, integrare europeană, tratat, comunitate, 
instituție, organ, solidaritate, construcție europeană. 
 

Bibliografia obligatorie: 
1. Demerji Ilie, Demerji Maria, Dreptul Uniunii Europene, ASEM, 

Chișinău, 2017 
2. Fuerea Augustin, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, 

București, 2016 
3. Ciochină – Barbu Ioan, Dreptul instituțional al Uniunii Europene, 

Editura Wolters-Kluver, București,2010 
4. Craig Paul, Dreptul Uniunii Europene, Editura Hamangiu, București, 2009 
5. Rusu Ioana Eleonora, Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H.Beck, 

București, 2009 
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1. Proiecte de unificare a continentului european  
 
Ideea de unificare europeană își are originea în antichitate și a evoluat de-a 

lungul secolelor. Printre personalitățile care au lansat ideea de unificare a conti-
nentului european putem menționa: 

 Pierre Dubois (1250-1320) – jurist francez; 
 Dante Alighieri (1265-1321) – poet italian; 
 Guillaume d’Occam ( 1299-1350) – filozof englez; 
 Irji Podebrada ( 1420 – 1471) – rege a Boemiei; 
 Maximillen Sully (1560-1641) – politician francez; 
 William Penn ( 1644- 1718) – prezicător englez; 
 Wilhelm Gottfried Leibniz 9 1646-1716) – filosof și savant german; 
 François Voltaire ( 1694 – 1778) – scriitor francez; 
 Jean-Jacque Rousseau ( 1712-1778) – filosof și scriitor francez; 
 Jeremy Bentham ( 1748 – 1832) – filosof și jurist englez; 
 Saint- Simon (1760-1825)- socialist utopist francez; 
 Johann- Kaspar Bluntschli (1808-1881)-jurist istorician elvețian; 
 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)- socialist francez; 
 Victor Hugo 1802-1885) – scriitor francez. 
Continent al unor popoare aspirând dintotdeauna la identitate națională 

și la afirmarea lor economică, politică și culturală, Europa a cunoscut o evoluție 
conflictuală, caracterizată de rivalități comerciale, coloniale, și războaie, ca 
manifestări ale naționalismelor violente ce le-au dominat existența4. 

În secolul XX, în perioada dintre cele două războaie, apar două perso-
nalități care sunt adevărați adepți ai unității Europei: Contele Richard 
Coudenhove–Calergi și Aristide Briand. 

Contele Richard Coudenhove –Calergi (1894-1972), diplomat 
austriac, născut la Tokyo, a fost fondatorul mișcării paneuropene. În publicațiile 
sale ,, Manifestul paneuropean” și „Scrisoare deschisă parlamentarilor francezi”, 
el propune o alianță politică, militră și economică între toate Statele democratice 
europene pentru a păstra independența Europei. 

Aristide Briand (1862- 1932), om politic francez, de 25 de ori ministru 
(cel mai des al Afacerilor externe) și de 11 ori Președinte al Consiliului, este 

                                                           
4  Pascariu Carmen Gabriela, Uniunea Europeană, Editura Economică, București 1999, pag.11 
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adeptul reconcilierii franco-germane. El a fost unul dintre animatorii Societății 
Națiunilor cu sediul la Geneva, care în anul 1946 a fost înlocuită cu Organizația 
Națiunilor Unite (ONU). În anul 1926, el a primit Premiul Nobel pentru Pace. 
La 5 septembrie 1929, el ține un discurs, la Geneva, în cadrul Societății 
Națiunilor, în care expune următoarea idee: „ Eu cred că între popoarele care 
sunt geografic grupate și popoarele Europei, trebuie să existe un fel de legătură 
federală...Evident, că asociația va acționa, mai ales în domeniul economic. 
Aceasta-i întrebarea cea mai arzătoare...Însă, eu sunt sigur, de asemenea, că și din 
punct de vedere politic și social, legătura federală, fără a știrbi suveranitatea a 
nici uneia dintre Națiuni, care ar putea face parte dintr-o astfel de asociaţie poate 
să fie benefică”. 

Climatul specific începutului de deceniu patru face ca proiectul Briand să 
fie lipsit de finalitate. A rămas, totuși, ca moment de referință, un fel de debut în 
planul procesului de constituire a Comunității Europene5. 

Redactat de poetul și diplomatul Saint John-Perse, memorandumul 
asupra „ Organizării unui regim de uniune federală europeană” este prezentat un 
an mai târziu, dar nu este susținut. Ideea unității europene se stinge în gândirile 
protecționiste ale Statelor care au fost cuprinse de marea criză economică din 
1929 și de teama de a se vedea limitate de suveranitate națională. 

O nouă formă de speranță a luat naștere din ruinele celui de-al Doilea 
război mondial. Cei care au opus rezistență totalitarismului în timpul războiului 
erau hotărâți să pună capăt antagonismului internațional și rivalităților în Europa 
și, astfel, să creeze condițiile necesare unei păci durabile. 

Winston Churchil (1874-1965), om politic britanic, prim-ministru 
(1940-1945 și 1951-1955), lider al partidului conservator, la 19 septembrie 
1946, în cadrul unei Conferințe de la Zurich, a lansat un apel la reconcilierea 
franco-germană și la unitatea continentului european. El era ferm convins că 
unitatea europeană poate fi realizată doar după soluționarea conflictului istoric 
franco-german. 

George Marshall, general și om politic american, Șeful Statului-major al 
armatei (1939-1945), Secretar de Stat al Președintelui Truman (1947-1948), a 
dat numele său planului american de ajutor și redresare economică a Europei. 

Planul Marshall, inițiat la 5 iunie 1947, s-a înscris perfect în ideea de 
unitate europeană. Acest plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Europa 

                                                           
5  Pascariu Carmen Gabriela, Uniunea Europeană, Editura Economică, București, 1999, pag.17. 
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putea fi realizat cu succes doar prin cooperarea Statelor europene. Declanșarea 
războiului rece în anul 1946, apoi eșecul Conferinței de la Moscova din aprilie 
1947, blocada Berlinului au făcut ca Statele Europei Centrale și de Est, aflate sub 
ocupație sovietică, să fie excluse din Planul Marshall. 

Europa, eliberată de nazism, s-a scindat din nou în două părți. Din acest 
moment, procesele integraționiste se vor realiza separat: în Europa de Vest va fi 
creată Piața Comună și Uniunea Europeană, iar în Europa de Est va fi realizată 
integrarea economică socialistă, care a avut la bază Consiliul de Ajutor Eco-
nomic Reciproc (CAER), instituit în anul 1949. 

Primele încercări de unificare a Statelor Europei de Ves într-un climat de 
război rece, care au marcat primii ani de după cel de-al Doilea război mondial, s-
au manifestat succesiv pe un triplu plan: 

 În plan militar: În martie 1948, a fost creată Uniunea Occidentală, 
care devine Uniunea Europei Occidentale (UEO), în octombrie 1954. 
Franța, Marea Britanie, țările Benelux, Germania Federativă și Italia 
sunt State fondatoare ale UEO. 

La 4 aprilie 1949, la Washington, este semnat Tratatul de alianță a 
Atlanticului de Nord (NATO) de către Belgia, Canada, Danemarca, Statele 
Unite ale Americii, Norvegia, Olanda și Portugalia. Această organizație militară a 
fost creată pentru asigurarea securității a Statelor membre. 

 În plan economic: În aprilie 1948, a fost creată Organizația Europeană 
de Cooperare Economică, care a avut ca scop distribuirea între Statele 
membre (Austria, Belgia, Danemarca, Islanda, Italia, Luxemburg, 
Grecia, Franța, Irlanda, Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Suedia, 
Elveția și Turcia) a ajutorului acordat de SUA în cadrul Planului 
Marshall. Odată cu aderarea Statelor-Unite și a Canadei (Convenția de 
la Paris din 14 decembrie 1960, intrată în vigoare la 30 septembrie 
1961), OECE se transformă în Organizația de Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE). 

 În plan politic: La 5 mai 1949, la Strasbourg, a fost creat Consiliul 
Europei cu scopul de a promova unitatea, cooperarea în Europa, de a 
proteja drepturile omului și de ameliora condițiile de viață ale europenilor. 

Un rol important în promovarea ideii de integrare europeană le-a revenit 
părinților-fondatori a Uniunii Europene: Jean Monnet și Robert Schuman. 

Jean Monnet (1888-1979) ocupă un rol important în istoria con-
temporană. Economist francez, el este considerat unul din principalii promotori 
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a ideii europene. În anul 1945, el este numit Comisar general al Planificării. 
Cunoscând limitele modernizării Franței într-un cadru strict național, el 
constată că nici Consiliul Europei și nici OECE nu ar putea integra Europa din 
punct de vedere economic și politic. El este cel care lansează dupa cel de-al 
Doilea război mondial ideea „ Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului”. 

Robert Schuman(1886-1963), ministru al Afacerilor externe, este omul 
politic francez, împuternicit de Statele aliate să găsească o soluție la construcția 
relațiilor cu Germania. El este cel care își asumă responsabilitatea politică a 
planului de integrare europeană, propus de Jean Monnet. În baza acestui 
document, „ Memorandumul Monnet”, Robert Schuman a redactat celebra sa 
Declarație din 9 mai 1950: „ Pacea mondială nu ar putea fi salvgardată fără 
eforturi creatoare în măsura primejdiilor care o amenință. 

Contribuția pe care o Europă organizată și activă poate s-o aducă 
civilizației este indispensabilă menținerii relațiilor pacifice. Demonstrând că, 
timp de mai bine de 20 de ani, este liderul unei Europe unite, Franța a avut 
întotdeauna obiectivul primordial de a servi pacea. Europa nu a fost făcută: noi 
am avut război. 

Europa nu se va face dintr-o dată, nici într-o construcție de ansamblu: ea 
se va face prin realizări concrete creând la început o solidaritate reală. 
Apropierea națiunilor europene necesită ca opunerea seculară dintre Franța și 
Germania să fie eliminată; acțiunea ce trebuie întreprinsă, trebuie să se refere, în 
primul rând, la Franța și la Germania. 

În acest scop, guvernul francez propune de a demara imediat acțiunea 
într-un domeniu limitat însă decisiv. 

Guvernul francez propune ca toată producția de cărbune și oțel să fie 
plasată sub controlul unei Înalte Autorități comune, într-o organizație deschisă 
pentru participare și altor State din Europa. 

Punerea în comun a producțiilor de cărbune și oțel va asigura imediat 
stabilirea bazelor comune de dezvoltare economică, ca prima etapă a Federației 
europene, și va chimba destinul acestor regiuni, care timp îndelungat au fost 
destinate fabricării de arme și ele însuși au fost cele mai constante victime. 

Solidaritatea de producere, care va fi, astfel, constituită, va da dovadă că 
orice război între Franța și Germania devine nu numai greu de imaginat, dar și, 
din punct de vedere material, imposibil. Stabilirea acestei unități puternice de 
producție, deschise pentru toate țările care vor dori să participe la aceasta, 
finalizând cu furnizarea pentru toate țările participante a elementelor funda-
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mentale a producției industriale în aceleași condiții, vor crea o bază reală pentru 
unificarea lor economică. 

Această producție va fi oferită întregii lumi, fără deosebire și exclusivitate, 
pentru a contribui la ridicarea nivelului de viață și la progresul lucrărilor pașnice. 
Europa va putea, cu mijloace sporite, să continue realizarea uneia dintre sarcinile 
sale principale: dezvoltarea continentului african. 

Astfel, va fi realizată, într-un mod simplu și rapid, fuziunea intereselor 
indispensabile pentru constituirea unei comunități economice și introduce 
fermentul unei comunități mai largi și mai profunde între țările care, timp 
îndelungat, s-au opus prin divizări sângeroase. Prin punerea în comun a 
producției de bază și instituirea unei Înalte Autorități, deciziile căreia vor lega 
Franța, Germania și celelalte țări care vor adera, această propunere va realiza 
primul fundament concret al unei Federații europene indispensabile pentru 
instalarea unei păci veșnice”. 

Acest proiect de integrare europeană, conceput de Jean Monnet și susținut 
politic de Robert Schuman, a fost salutat de Cancelarul german, Konrad Adenauer 
(1876-1967), iar Statele Benelux și Italia și-au declarat intenția de participare. 

 
 

2. Etapele evoluției construcției europene 
 
Prima etapă a construcției europene se referă la constituirea Comunității 

Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), prin semnarea Tratatului de la 
Paris pe data de 18 aprilie 1951, care a intrat în vigoare la 23 iulie 1952. 

Conform Declarației Schuman, principalul obiectiv al CECO a fost de a 
asigura în cel mai scurt termen: 

 modernizarea producției și ameliorarea calității sale; 
 furnizarea, în condiții identice, a cărbunelui și a oțelului pe piața 

franceză și germană, cât și pe piețele celorlalte State aderente; 
 dezvoltarea exportului comun către alte State; 
 egalizarea condițiilor de viață a muncitorilor din aceste industrii. 
Dintre dispozițiile Tratatului de la Paris trebuie reținute: 
1. Durata Tratatului de 50 de ani, în care Statele membre nu aveau posi-

bilitatea de a părăsi Comunitatea; 
2. Apropierea politicilor țărilor membre în vederea atingerii scopului 

propus; 
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3. Tratatul avea ca scop crearea unei piețe comune a cărbunelui și 
oțelului înlăturând obstacolele puse în calea schimbului (de exemplu, 
taxe vamale, contingentări)6 . 

Conform articolului 4 din Tratat, sunt interzise: 
1. Taxele la import și export ori taxele având efect echivalent și restri-

cțiile cantitative privind circulația produselor; 
2. Măsurile și practicile discriminatorii între producători, între cumpă-

rători și consumatori, în special în privința prețurilor și condițiilor de 
livrare ori a tarifelor și condițiilor de transport, precum și măsurile 
care împedică libera alegere de către cumpărător a furnizorului; 

3. Subsidiile și ajutoarele acordate de către State ori taxele speciale 
impuse de State; 

4. Proiectele restrictive care tind spre împărțirea și exploatarea pieței. 
La 10 februarie 1953 se deschide Piața Comună a cărbunelui, iar la 10 mai 

se deschide Piața Comună a Oțelului. 
Instituțiile CECO au fost: 

a. Înalta Autoritate – organ executiv permanent, împuternicit să asigure 
obiectivele fixate. 

b. Consiliul special de Miniștri – organ de control cu privire la activitatea 
Înaltei Autorități. 

c. Asambleea Parlamentară – instituție compusă din parlamentari ai 
Statelor membre, care îndeplinea o funcție de supraveghere a 
activității Înaltei Autorități, având printre prerogativele sale și 
revocarea din funcție a membrilor acesteia. 

d. Comitetul Consultativ – organ împuternicit de a da avize Înaltei Auto-
rități. 

e. Curtea de Justiție – instituție ce asigură respectul dreptului în 
înterpretarea și aplicarea dispozițiilor Tratatului și a regulamentelor 
de executare. 

Statele semnatare au instituit o supranaționalitate limitată, prin delegarea 
către CECO a unora din prerogativele lor. Jean Monnet a fost primul președinte 
al Înaltei Autorități și, prin urmare primul președinte al unei Europe unite7. 

                                                           
6  Duscă Anca Ileana, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, Editura Universul Juridic, 

București 2016, pag.13 
7  Molle W., Economia integrării europene, Editura Epigraf, 2009, pag.56 
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Anexele I, II și III ale Tratatului CECO individualizează obiectul 
Tratatului, adică produsele în privința cărora acestea se aplică. Astfel, Anexa I 
enumeră produsele, care fac parte din categoria cărbunelui și oțelului, iar Anexa 
II și III precizează condițiile de aplicare ale tratatului la produsele feroase și la 
oțeluri speciale. 

Meritul CECO a fost dublu: 
 În domeniul politic, a favorizat reconcilierea și cooperarea franco-

germană și a deschis calea către o Europă comunitară. 
 În domeniul economic, CECO a contribuit la redresarea Europei prin 

liberalizarea producției și a schimburilor de materii prime ( cărbune și 
oțel) necesare pentru industrie. A fost permisă reducerea barierilor 
tarifare, abolirea subvențiilor, fixarea prețurilor și colectarea fondurilor 
prin impunerea unor impozite asupra producției cărbunelui și a oțelului. 

A doua etapă a construcției europene se referă la Tratatele de la Roma de 
constituire a Comunității Economice Europene și a Comunității Europene a 
Energiei Atomice. 

Fiind convinși, prin exemplul CECO, de realitatea integrării economice, 
fondatorii ei au ajuns la concluzia privind necesitatea extinderii integrării la alte 
domenii ale economiei. În consecință, pe data de 25 martie 1957, la Roma, au 
fost semnate de aceleași șase State fondatoare ale CECO (Franța, Germania, 
Italia, Belgia, Olanda, și Luxemburg) încă două tratate: Tratatul Comunității 
Economice Europene și Tratatul Comunității Europene a Energiei Atomice. 
Ambele tratate au intat în vigoare la 1 ianuarie 1958. 

La originea Tratatului CEE stau Conferința de la Messina, din 1955, și 
raportul elaborat de ministrul de externe al Belgiei Paul-Henri Spaak, în 1956. 

Tratatul CEE și-a fixat obiective importante, care au fost enumerate în 
preambulul său: 

 determinate să pună bazele unei uniuni mult mai strânse între popoa-
rele europene; 

 decise să asigure, printr-o acțiune comună, progresul economic și 
social al popoarelor, eliminând barierele care divizau Europa; 

 hotărâte să-și unească eforturile pentru îndeplinirea scopului lor 
inițial; 

 să desemneze cu scop esențial al eforturilor lor ameliorarea constantă 
a condițiilor de viață și de muncă a popoarelor lor; 

 preocupate să consolideze unitatea economiilor lor și să asigure 
dezvoltarea armonioasă a acestora, reducând decalajele dintre 
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diferitele regiuni și reducerea rămânerii în urmă a regiunilor mai 
puțin favorizate; 

 hotărâte să întărească, prin constituirea acestui ansamblu de resurse, 
apărarea păcii și libertății și cheamă celelate popoare ale Europei care 
împărtășesc idealul lor să se asocieze eforturilor lor. 

În vederea realizării acestor obiective, articolul 3 din TCEE a stabilit 
următoarele politici: 

1. eliminarea în relațiile dintre Statele membre a taxelor vamale, recum 
și a restricțiilor cantitative, la importuri și exporturi de bunuri, ca și a 
oricăror alte măsuri cu efect echivalent; 

2. stabilirea unui tarif vamal comun și a unei Politici comerciale comune 
în relațiile cu Statele terțe, nemembre ale Comunității; 

3. înlăturarea, în relațiile dintre Statele membre, a obstacolelor în calea 
liberei circulații a persoanelor, serviciilor și capitalurilor; 

4. adoptarea unei Politici comune în domeniul transportului; 
5. crearea unei Politici coordonate în domeniul concurenței comerciale; 
6. elaborarea de Politici coordonate în domeniul bancar; 
7. apropierea legislațiilor naționale; 
8. constituirea Fondului Social European; 
9. crearea unei Bănci Europene de Investiții; 
10. crearea Comitetului Economic și Social. 
Politica regională a inervenit în anul 1973, odată cu crearea Fondului 

European de Dezvoltare Regională (FEDER). Tratatul CEE a accelerat etapa de 
relansare a creșterii și a reprezentat fundamentul economic care a făcut din 
Europa una din cele mai mari puteri comerciale. CEE se bazează pe o structură 
instituțională similară celei a CECO – un Parlament european, un Consiliu, o 
Comisie și o Curte de Justiție. 

Comunitatea Economică Europeană a fost instituită pe o perioadă ne-
determinată. 

Tratatul Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA) a stabilit 
următoarele obiective: 

1. dezvoltarea folosirii pașnice a energiei atomice; 
2. coordonarea programelor de cercetare științifică în domeniu; 
3. crearea unei Piețe comune pentru materialele și echipamentele 

nucleare, cât și pentru capitalurile legate de domeniul nuclear; 
4. punerea la punct a tehnologiilor nucleare; 
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5. facilitarea investițiilor în domeniul nuclear; 
6. stabilirea normelor comune privind securitatea furnizării și folosirii 

combustibililor nucleari; 
7. contribuirea, prin stabilirea condițiilor necesare formării și creșterii 

rapide a industriilor nucleare, la creșterea nivelului de viață în Statele 
membre. 

Motivul pentru care a fost instituită CEEA s-a bazat, în preponderență, pe 
deficitul de energie al Statelor membre, rămânerea în urmă a acestora, în 
momentul respectiv, față de alte State, precum SUA, Anglia și URSS, și faptul că 
trebuia să-și dezvolte sectorul energetic nuclear pentru interesele naționale și 
regionale comune. 

CEEA are un sistem instituțional similar cu cel al CECO: Parlamentul 
European, Consiliul de Miniștri, Comisia și Curtea de Justiție. 

Din 1957, începe unificarea instituțională la nivel comunitar, concretizată 
prin Convenția, anexată Tratatelor de la Roma, cu privire la unele instituții 
comune pentru cele trei Comunități. Această Convenție prevedea existența unei 
Curți de Justiție unice, a unui Parlament unic, a unor organe de control comune 
celor trei Comunități și a unui Comitet Economic și Social ca organ comun 
pentru cele două Comunități. 

La 8 aprilie 1965, la Bruxelles, a fost semnat Tratatul de Fuziune, prin care 
s-a decis unificarea și unicitatea instituțiilor celor trei Comunități Europene. 
Acest tratat a intrat în vigoare la 1 iulie 1967. 

Începând cu această dată, Comunitatea Europeană dobândește perso-
nalitate juridică, ceea ce îi permite să beneficieze de un regim de privilegii și 
imunități caracteristice organizațiilor internaționale. 

Un alt domeniu de unificare, asupra căruia Statele membre au convenit, 
prin Tratatul de Fuziune din 8 aprilie 1965, a fost domeniul bugetar. În locul 
bugetelor separate pe cele trei Comunități Europene s-a introdus un buget unic. 

Noul sistem instituțional al Comunităților Europene, la acea perioadă, se 
prezenta, după cum urmează: 

 Consiliul de Miniștri – instituția decizională; 
 Comisia Europeană – instituția executivă; 
 Parlamentul European – instituția de control politic; 
 Curtea de Justiție a Comunităților Europene – puterea judecătorească8. 

                                                           
8 Fuerea Augustin, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București 2016, pag.17 
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A treia etapă a construcției europene se referă la Actul Unic European, 
semnat la 17 februarie 1986 de Franța, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, 
Anglia, Irlanda, Spania și Portugalia, iar la 28 februarie 1986 – de Italia, 
Danemarca și Grecia. Acest tratat a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. 

Obiectivul principal al AUE a fost crearea unei Piețe interne unice, care să 
fie funcțională începând cu 1 ianuarie 1993. El determină condițiile liberei 
circulații a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor. 

AUE a reprezentat cea mai importantă revizuire a Tratatelor Comu-
nităților Europene. El a extins competențele Comunității Europene la mai multe 
domenii, precum cercetare, tehnologie și mediu. 

AUE a relansat construcția europeană atât din punct de vedere economic, 
prin realizarea Pieții Interne, punerea în aplicare a unei Politici de cercetare și 
tehnologizare și întărirea Sistemului Monetar European, cât și din punct de 
vedere instituțional, prin extinderea votului cu majoritate calificată, mărirea 
competențelor Parlamentului European și dezvoltarea unui spațiu social. 

Reformele introduse prin AUE, s-au referit, cu precădere, la instituțiile 
Comunităților Europene. AUE a consfințit oficial existența juridică a Consiliului 
European, care este o reuniune a șefilor de Stat și de guvern. 

Pentru a realiza o mai mare democratizare a procesului legislativ, AUE a 
mărit capacitatea de influență a Parlamentului European asupra Consiliului, prin 
introducerea sistemului de cooperare. El a atribuit Parlamentului European 
dreptul de a autoriza încheierea Acordurilor de Asociere și a Tratatelor de 
aderare la Comunitățile Europene. 

Reformele instituționale s-au referit și la Curtea de Justiție a 
Comunităților Europene. A fost creat Tribunalul de Primă Instanță, ca instituție 
complementară Curții de Justiție, competențele căreia se refereau atât la 
persoanele juridice cât și la persoanele fizice. 

AUE a stabilit cooperarea Statelor membre în scopul realizării unei 
Uniuni Economice și Monetare, mărirea competențelor Comunităților în 
materie de Politică socială, coordonarea Fondurilor structurale cu Banca Euro-
peană de Investiții și alte instrumente financiare. 

AUE a introdus, pentru prima dată, într-un tratat, reglementarea „ 
Cooperării Politice Europene în materie de Politică externă printr-un regim 
extraordinar de drept internațional” (art.30 AUE). Acest articol 30 al AUE a pus 
bazele viitoarei „Politici Externe și de securitate Comună (PESC), care va fi pusă 
în aplicare de Tratatul de la Maastricht”. 
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A patra etapă a construcției europene se referă la Tratatul de la Maastricht, 
care a fost semnat la 7 februarie 1992, la Maastricht, de către conducătorii celor 12 
State membre ale Comunității Europene (Franța, Germania, Marea Britanie, 
Belgia, Italia, Luxemburg, Olanda, Spania, Danemarca, Portugalia, Irlanda și 
Grecia) și a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. 

În Tratat sunt determinate structura Uniunii Europene, principiile, 
obiectivele și sarcinile sale, este caracterizat sistemul instituțional și sunt numite 
componentele Uniunii Europene9. 

Conform articolului A din TUE, Uniunea se întemeiază pe Comunitățile 
Europene, completate de politicile și formele de cooperare instituite de Tratatul 
de la Maastricht. Aceasta are misiunea de a organiza, într-un mod coerent și 
solidar, relațiile dintre Statele membre și dintre popoarele acestora. 

Conform articolului B din titlul I, Uniunea își stabileşte următoarele obiective: 
1. promovarea unui progres economic și social echitabil și durabil, în 

special prin crearea unui spațiu fără frontiere interne, prin întărirea 
coeziunii economice și sociale și prin stabilirea unei Uniuni 
Europene și Monetare, incluzând, în perspectivă, o monedă unică; 

2. afirmarea identității sale pe scena internațională, în special, prin 
punerea în aplicare a unei Politici Externe și de Securitate Comună; 

3. întărirea protecției drepturilor și intereselor resortisanților Statelor 
membre prin instituirea unei cetățenii a Uniunii Europene; 

4. dezvoltarea unei cooperări strânse în domeniul Justiției și Afacerilor 
Interne; 

5. menținerea integrală a acquis-ului comunitar și dezvoltarea acestuia 
cu scopul de a examina în ce măsură politicile și formele de cooperare 
instituite prin acest tratat, ar trebui revizuite, în vederea asigurării 
eficacității mecanismelor și instituțiilor comunitare. 

Uniunea Europeană, creată prin Tratatul de la Maastricht, se bazează 
pe următoarii trei piloni: 

Pilonul 1 – Comunitățile Europene; 
Pilonul 2 – Politica Externă și de Securitate Comună; 
Pilonul 3 – Cooperarea în domeniul Justiției și Afacerilor Interne. 

Este important de menționat că, odată cu apariția Uniunii Europene, nu 
dispar Comunitățile Europene, deoarece UE nu le substituie, ci adaugă acestora 

                                                           
9 Энтин Л. М., Европейское право, Издательство Норма, Москва, 2013, стр.37 
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cele două dimensiuni politice (PESC și JAI), astfel spus, le completează în plan 
politic. Instituțiile comune ale celor trei Comunități devin comune și pentru 
Uniunea Europeană. 

Tratatul de la Maastricht a oficializat și a pus în aplicare o Politică Externă 
și de Securitate Comună a Uniunii Europene. 

Obiectivele PESC sunt: 
 apărarea valorilor comune, a intereselor fundamentale și a inde-

pendenței Uniunii; 
 consolidarea securității Uniunii și a Statelor membre, sub toate 

formele; 
 menținerea păcii și întărirea securității internaționale, în conformi-

tate cu principiile Cartei organizației Națiunilor Unite, precum și cu 
principiile Actului Final de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la 
Paris; 

 promovarea cooperării internaționale; 
 dezvoltarea și consolidarea democrației și a Statului de drept, precum 

și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; 
Instrumentele de punere în aplicare a obiectivelor PESC sunt: 

1. instituirea unei cooperări sistematice între Statele membre în 
conducerea politicii lor; 

2. punerea în aplicare, în mod treptat, a acțiunilor comune în domeniile 
în care Statele membre au interese comune importante; 

Cooperarea polițenească și cea judiciară vizează realizarea unei acțiuni 
comune în materia prevenirii și luptei împotriva criminalității (terorismul, 
traficul de ființe umane, traficul ilegal de droguri și arme, corupție și fraude), 
rasismului și xenofobiei și să ofere tuturor cetățenilor un spațiu de libertate, 
securitate și justiție10. 

Obiectivul principal al Tratatului de la Maastricht a fost crearea Uniunii 
Economice și Monetare în trei etape: 

Prima etapă (1 iulie 1990-31 decembrie 1993) prevedea crearea unei 
Piețe unice a capitalurilor, adică să se asigure liberalizarea financiară necesară, 
prin înlăturarea totală a controlului schimburilor comerciale dintre Statele 
membre și convergența politicilor economice. 

                                                           
10 Fuerea Augustin, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București 2016, pag.18 
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Etapa a doua ( 1 ianuarie 1994- 31 decembrie 1998) vizează crearea 
Institutului Monetar European (IME), cu sediul la Francfurt. Rolul IME a fost 
de a întări cooperarea dintre Băncile centrale naționale și coordonarea politicilor 
monetare ale Statelor membre pentru a asigura stabilitatea prețurilor. De 
asemenea, IME a pregătit instrumentele și procedurile necesare aplicării Politicii 
monetare unice în cursul celei de-a treia etape. IME a fost desființat în anul 
1998, când a fost creată Banca Centrală Europeană ( BCE). 

Etapa a treia ( începând de la 1 ianuarie 1999) se referă la stabilirea 
irevocabilă a cursurilor de schimb și introducerea monedei unice „ euro” pe 
piețele financiare internaționale și pentru plățile electronice. 

Pe 1 ianuarie 2002, bancnotele și monedele euro au fost puse în circulație 
în Statele membre ale Zonei euro, înlocuind vechile monede naționale. Etapa de 
tranziţie, în care cele două monede au circulat în paralel, a luat sfârșit pe data de 
28 februarie 2002. 

La 1 ianuarie 1999, Zona euro cuprindea 11 State membre: Austria, Italia, 
Belgia, Finlanda, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Germania și 
Spania. 

Pe parcurs, la Zona euro au aderat următoarele State membre ale UE: 
 Grecia – în 2001; 
 Slovenia – în 2007; 
 Cipru – în 2008; 
 Malta – în 2008; 
 Slovacia – în 2009; 
 Estonia – în 2011; 
 Letonia – în 2014; 
 Lituania – în 2015. 

Pe lângă aceste 19 State din UE, care au adoptat euro ca monedă unică, 4 
„micro-State”, prin acordurile monetare încheiate cu vecinii lor, sunt și ele 
atașate la Zona euro: Andorra, Monaco, San Marino și Vatican. 

Tratatul de la Maastricht, prin articolul 8 din titlul II, a instituit cetățenia 
Uniunii Europene. Este cetățean al UE orice persoană care are cetățenia unui 
Stat membru al UE. 

TUE atribuie statut de instituție a UE Curții de Conturi, care controlează 
toate conturile referitoare la veniturile și cheltuielile create de UE. De asemenea, 
TUE a creat Comitetul Regiunilor, organ consultativ, și a instituit funcția de 
Mediator European. 
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Prin crearea Uniunii Europene, a fost edificată cea mai mare piață din 
lume. UE devine una dintre cele mai puternice forțe la nivel mondial. 

A cincea etapă a construcției europene se referă la Tratatul de la 
Amsterdam, semnat la 2 octombrie 1997 și intrat în vigoare la 1 mai 1999. 

Este important de menționat evenimentele care au loc după 
adoptarea Tratatului privind Uniunea Europeană: 

 Intrarea în vigoare , la 1 ianuarie 1994, a Acordului pentru crearea 
unui Spațiu Economic European (SEE) care cuprinde Statele 
membre ale UE și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), 
mai puțin Elveția, datorită opoziției poporului elvețian la participarea 
la SEE. 

SEE reprezintă o zonă economică, în care funcționează cele patru libertăți 
fundamentale: libera circulație a produselor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor. 

 Adoptarea Strategiei de preaderare pentru Statele asociate din 
Europa Occidentală la reuniunea Consiliului European de la Essen 
din 9-10 decembrie 1994. Instrumentele Strategiei au fost dialogul 
structurat, în cadrul căruia în domeniul economic și financiar s-a 
stabilit un dialog multilateral între UE și țările asociate și acordurile 
europene – în această privință dialogul fiind bilateral, între UE și 
fiecare dintre țări11. 

Tratatul de la Amsterdam aduce o consolidare textelor constituitive ale 
Europei comunitare, restructurând Tratatul Uniunii Europene (TUE) și 
Tratatele Comunităților Europene (TCE). 

Prevederile Tratatului de la Amsterdam redefinesc fundamentele Uniunii 
Europene, prin spijinirea a patru piloni: 

 Pilonul I, se referă la drepturile fundamentale și la justiție. Curtea de 
Justiție are competența de a controla acțiunea instituțiilor europene 
față de respectarea principiilor CEDO și de a sancționa Statele 
membre. Principiile CEDO sunt completate cu o dispoziție generală 
asupra nediscriminării (naționalitate, sex, religie, rasă, handicap, 
orientare sexuală). 

 Pilonul II se referă la cetățeanul Uniunii Europene. Politicile de 
angajare devin o preocupare de interes comun. 

                                                           
11 Dușcă Anca, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, Editura Universul Juridic, București 

2016, pag.16 
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 Pilonul III se referă la Politica Externă și de Securitate Comună a 
Uniunii Europene. 

 Pilonul IV se referă la modificările instituționale ce se impun din 
perspectiva extinderii Uniunii Europene12. 

Obiectivul principal al Tratatului de la Amsterdam a fost reajustarea 
Tratatului de la Maastricht. Tratatul aduce modificări în patru domenii importante: 

1. Cetățenia și drepturile fundamentale; 
2. Înființarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție; 
3. Promovarea unei Politici Externe și de Securitate Comună; 
4.  Reforma instituțiilor în vederea extinderii Uniunii Europene. 

Tratatul de la Amsterdam a introdus un capitol privind ocuparea forței de 
muncă. Aplicarea politicii de cupare a forței de muncă rămâne, în mare parte, în 
responsabilitatea Statelor membre. Consiliul European examinează situația 
ocupării forței de muncă în cadrul UE și adoptă concluzii pe baza unui raport 
anual comun al Consiliului UE și al Comisiei Europene. Consiliul UE 
examinează acțiunile întreprinse de guvernele Statelor membre în favoarea 
ocupării forței de muncă și, dacă este necesar, trimite recomandări acestora. 

Tratatul consfințește principiul general al nediscriminării, adică al egalității de 
tratament. Uniunea Europeană combate orice formă de discriminare, iar acțiunile 
sunt întreprinse de către Consiliul UE, prin decizii adoptate în unanimitate pe baza 
unei propuneri a Comisiei Europene și după consultarea Parlamentului European. 
Dispozițiile privind cooperarea polițienească și judiciară se aplică, îndeosebi, în 
domeniul prevenirii și combaterii rasismului și xenofobiei. 

În plan instituțional, rolul Parlamentului European este consolidat prin 
extinderea procedurii de codecizie la noi domenii, precum cheltuelile PESC, 
cooperarea polițienească și judiciară penală și perspectiva de extindere a UE. 

Consiliul European definește principiile și orientările generale ale PESC, 
inclusiv în materie de apărare. El stabilește strategiile comune care vor fi puse în 
aplicare de către Uniunea Europeană, în domeniile în care Statele membre au 
interese comune importante. 

 Consiliul UE recomandă Consiliului European strategii comune și le 
pune în aplicare, în special, prin adoptarea unor acțiuni și poziții comune. 
Consiliul asigură unitatea și eficiența Uniunii Europene. 

                                                           
12 Demerji Ilie, Demerji Maria, Anghelinici Olesea, Dreptul Comunitar European, ASEM, 

Chișinău, 2006, pag.35 
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Tratatul de la Amsterdam a mărit numărul de domenii unde Consiliul 
votează cu majoritate calificată. Regula majorității calificate reprezintă modul de 
vot care se bazează pe o pondere a voturilor Statelor membre și stabilirea unui 
minimum de voturi și de State pentru adoptarea unui text al Consiliului UE. 

Prin Tratatul de la Amsterdam a fost instituit postul de Înalt Reprezentant 
al UE pentru Poilitica Externă și de Securitate Comună. De asemenea, au fost 
mărite împuternicirile Curții de Justiție a UE și a a Curții de Conturi Europene. 

Tratatul a introdus politica de acordare a dreptului de azil și politica 
privind imigrația. De asemenea, este pusă în aplicare politica privind cooperarea 
juridică în materie civilă și anumite domenii penale care devin probleme ale 
Uniunii Europene. 

În domeniul comerțului exterior, competențele Uniunii Europene au fost 
extinse cu proprietatea intelectuală. Tratatul de la Amsterdam a introdus clauza 
flexibilității, care permite unei majorități de State membre să angajeze o cooperare 
întărită cu condiția de a respecta scopurile, principiile și procedurile specifice UE 
și de a permite celorlalte State de a se alipi la acestea în orice moment. 

A șasea etapă a construcției europene se referă la Tratatul de la Nice, care 
a fost semnat la 26 februarie 2001 de către conducătorii celor 15 State membre 
ale UE (Franța, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, 
Irlanda, Anglia, Grecia, Portugalia, Spania, Austria, Filanda și Suedia) și a intrat 
în vigoare la 1 februarie 2003. 

Obiectivul principal al Tratatului de la Nice a fost reforma sistemului 
instituțional în perspectiva extinderii Uniunii Europene. 

Prevederile esențiale privind reformele instituționale sunt următoare: 
1. Începând cu anul 2005, Comisia Europeană trebuie să aibă câte un 

reprezentant din fiecare Stat membru al Uniunii Europene. 
2. Începând cu anul 2004, este prevăzută o nouă repartiție a locurilor în 

Parlamentul European; 
3. Președintele Comisiei Europene a primit competențe suplimentare. 
4. Votul cu majoritate calificată a fost extins la 30 de noi domenii. 
5. Parlamentului European i s-a atribuit competența de a aproba Pre-

ședintele și membrii Comisiei Europene. 
Printre reformele materiale putem menționa: 

1. Desfășurarea unei cooperări mai eficiente în domeniul justiției. 
2. Extinderea unor dispoziții privind libera circulație a persoanelor, 

bunurilor și problema vizelor. 
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3. Dezvoltarea Politicilor de protecție socială în Statele membre ale UE. 
4. Adoptarea Cartei Europene a Drepturilor fundamentale. 
5. Adoptarea Statutului partidelor politice. 

Este important de menționat că articolul 17 din TUE a fost înlocuit cu 
următorul text: 

„Politica Externă și de Securitate Comună cuprinde toate aspectele 
referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv definirea progresivă a unei Politici de 
apărare comune, care ar putea conduce la o apărare comună. Consiliul 
recomandă Statelor membre să adopte o decizie în acest sens, în conformitate cu 
cerințele lor constituționale. 

Definirea progresivă a unei Politici de apărare comună este susținută, în 
măsura în care Statele membre consideră potrivit, de cooperarea lor în materie 
de armament. 

Aspectele vizate de acest articol includ misiunile umanitare și de evacuare, 
misiunile de menținere a păcii și misiunile cu forțe combative pentru gestionarea 
crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii”. 

Tratatul de la Nice cuprinde, de asemnea, dispoziții importante destinate 
să facă mai eficient sistemul jurisdicțional comunitar, prin prevederea 
posibilității de a crea jurisdicții specializate13. 

A șaptea etapă a construcției europene se referă la Tratatul privind 
stabilirea unei Constituţii pentru Europa, care a fost semnat, oficial, de către 
toate Statele membre ale UE, în cadrul Conferinței interguvernamentale de la 
Roma din 29 octombrie 2004. 

Tratatul constituțional cuprindea patru părți, precedate de un preambul, 
la care se adaugă o serie de protocoale. Partea I reglementa aspectele 
fundamentale ale UE: definiția, obiective, structură, competențe. Partea a II-a 
îngloba Carta Drepturilor Fundamentale. Partea a III-a reglementa politicile și 
funcționarea UE. Partea a IV-a conținea dispoziții finale ale Tratatului. 

Sintagma din titlu era ,,Constituţia pentru Europa”, ceea ce presupunea 
vocația juridică a UE de a cuprinde toate Statele continentului. Atribuirea, în 
mod expres, a unui statut constituțional noului Tratat reprezenta un element de 
noutate, subliniind tențința către o integrare din ce în ce mai accentuată nu 
numai în domeniul economic, dar și în plan politic. 

                                                           
13 Jacque Jean Paul, Droit institutionnel de l’Union europeenne, Editions Dalloz, Paris 2012, pag.12 
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Obiectivul Tratatului constituțional a fost crearea unei Europe extinse, 
mai eficiente, mai democratice și mai transparente, care să servească cetățenii 
europeni. 

Constituţia pentru Europa clarifica rolurile care reveneau principalelor 
instituții ale UE. 

Tratatul constituțional trebuia să reprezinte un tratat internațional, un 
text constituțional și un izvor al Dreptului Uniunii Europene. 

Reforma, care trebuia să fie realizată urmărea următoarele obiective 
principale: 

 De a simplifica construcția internă a Uniunii Europene, adică de a 
lichida structura celor trei piloni; 

 De a mări eficacitatea luării de decizii, la nivel european, prin 
reducerea numărului de chestiuni, asupra cărora Statele membre 
dispuneau de dreptul de veto; 

De a democratiza întreg procesul de funcționare a Uniunii Europene prin 
extinderea prerogativelor Parlamentului European, cu implicarea în acest proces 
a parlamentelor naționale și a cetățenilor Uniunii Europene14. 

Constituţia pentru Europa prevedea: 
1. O mai mare precizare a valorilor Uniunii care țin de respectul 

demnității umane, de libertate, de democrație, de egalitate, de Statul 
de drept, de asemenea, de respectul drepturilor omului (art. I-2), 
respectul bogăției culturale și lingvistice a Uniunii, care trebuie să 
vegheze la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european 
(art.I-3); 

2. Confirmarea principiului de liberă circulație a persoanelor (art.I-4); 
3. Reluarea definiției cetățeniei UE fără a o modifica (art. I-10); 
4. Crearea unei „ Curți de Justiție a UE” ce va include Curea de Justiție, 

un Tribunal și Tribunale specializate (art.I-29); 
5. Consfințirea alegerii unui Mediator European (art.I-49); 
6. Raționalizarea și simplificarea procedurilor legislative: codecizia, 

numită procedură legislativă ordinară, se extinde la noi domenii 
(art.III-396). 

Conform prevederilor Constituției pentru Europa, Uniunii Europene i se 
atribuia personalitate juridică. Ea devenea subiect de drept internațional15. 

                                                           
14 Кашкин Сергей, Право Европейского Союза, Москва 2015, стр.32 
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Tratatul constituțional a fost ratificat numai de 18 State – Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, România, Slovenia și Spania. Conform experților, 
încă patru State erau gata să facă același lucru. 

La 29 mai 2005, aproximativ 55% de votanți la referendumul din Franța 
au spus „nu” Constituției. Cu două zile mai târziu, la 1 iunie 2005, cetățenii din 
Olanda au dat, de asemenea, un vot negativ. 

În concluzie, menționăm că Constituția pentru Europa merita să fie 
ratificată de către toate Statele membre, deoarece ea simplifica și reamenaja 
Tratatele comunitare existente, la acea perioadă, incluzând, în același timp, 
inovațiile instituționale și politice necesare pentru funcționarea eficientă a 
Uniunii Europene. 

A opta etapă a construcției europene se referă la Tratatul de la 
Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 de către conducătorii celor 27 de State 
membre, și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. 

Tratatul de la Lisabona are menirea să asigure o mai bună funcționare a 
Uniunii Europene, transformând-o în cea mai dinamică și cea mai competitivă 
economie din lume. 

Din punct de vedere al structurii, acest tratat reunește trei texte cu aceiași 
valoare juridică: Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind Funcțio-
narea Uniunii Europene și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 

Prevederile esențiale introduse de Tratatul de la Lisabona sunt: 
1.  Conform articolului 1 din TUE, Tratatul de la Lisabona instituie o 

Uniune Europeană, căreia Statele membre îi atribuie competențe 
pentru realizarea obiectivelor lor comune. 

Obiectivele UE sunt: promovarea păcii, oferirea unui spațiu de libertate, 
securitate și justiție, instituirea unei Piețe Unice Europene, promovarea unității 
economice, sociale și teritoriale și solidaritatea între Statele membre, instituirea 
Uniunii Economice și Monetare, respectarea diversității culturale și lingvistice, 
afirmarea și promovarea valorilor, intereselor și a bunăstării cetățenilor Uniunii 
Europene. 

2.  Conform aticolului 47 din TUE, Uniunea are personalitate juridică. Uniu-
nea devine succesoarea Comunității Europene în dreptul internațional. 

                                                                                                                                                

15 Бирюков М, Евроейское право, Москва 2013, стр.40 
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3.  Tratatul de la Lisabona specifică faptul că, Statele membre sunt cele 
care atribuie competențe Uniunii Europene în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite de comun acord. El stabilește trei mari compe-
tențe europene: 
a. Competențele exclusive ale UE; 
b. Competențele partajate între UE și Statele membre; 
c. Competențele de sprijinire, de coordonare și completare a acțiunii 

Statelor membre. 
Competențele exclusive ale UE se aplică în următoarele domenii16: 
 Uniunea vamală; 
 Stabilirea normelor privind concurența necesară funcționării Pieții 

Interne; 
 Politica monetară pentru Statele membre a căror monedă este euro; 
 Conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul Politicii comune 

privind pescuitul; 
 Politica comercială comună; 
 Încheierea tratatelor internaționale. 

Competențele partajate între UE și Statele membre se aplică în urmă-
toarele domenii: 

 Piața internă; 
 Politica socială; 
 Coeziunea economică, socială și teritorială; 
 Agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice 

ale mării; 
 Mediul; 
 Protecția consumatorilor; 
 Transporturile; 
 Rețelele transeuropene; 
 Energia; 
 Spațiul de libertate, securitate și justiție; 
 Obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, 

pentru aspectele definite în Tratat. 
Competențele de sprijinire, de coordonare și completare a acțiunii 

Statelor membre se aplică în următoarele domenii: 
                                                           
16 Кашкин С. Ю., Право Евроейского Союза, Изд-во „Проспект”, Москва, 2014, стр.152 



40                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

 Protecția și îmbunătățirea sănătății umane; 
 Industria; 
 Cultura; 
 Turismul; 
 Educația, formarea profesională, tineretul și sportul; 
 Protecția civilă; 
 Cooperarea administrativă. 

4. Din punct de vedere al arhitecturii UE, dispare structura de piloni. 
5. Din punct de vedere instituțional, Tratatul de la Lisabona aduce 

următoarele reforme :  
 Consiliul European dobândește calitatea de instituție a UE; 
 Este instituit postul de Președinte al Consiliului European, cu un 

mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată; 
 Este creat postul de Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica 

de Securitate, care este și Vice-Președinte al Comisiei Europene; 
 Este creat Serviciul European de Acțiune Externă, care are misiunea 

de a susține activitatea Înaltului Reprezentant; 
 Este limitat numărul membrilor Parlamentului European la 750+1 

(președintele); 
 Este întărit rolul Parlamentului European în desemnarea Comisiei 

Europene; 
 Banca Centrală Europeană dobândește calitatea de instituție a UE; 

Este prevăzută posibilitatea și condițiile retragerii Statelor membre din 
componența Uniunii Europene (art.50 din TUE). 

  
 

Concluzii 
Ideea unificării contintului european a fost promovată de personalități, 

precum Dante Alighieri, Francois Voltaire, Jean-Jacque Rousseau, Victor Hugo, 
Aristide Briand, Winston Churchil ș.a.. 

Un rol important în promovarea ideii de integrare europeană le-a revenit 
părinților-fondatori ai Uniunii Europene: Jean monnet, Robert Schuman, Konrad 
Adenauer. 

Proiectul de integrare europeană, conceput de Jean Monnet și susținut 
politic de Robert Schuman, a fost salutat de Cancelarul german Konrad 
Adenauer, iar statele Benelux și Italia și-au declarat intenția de participare. 
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CECO a favorizat reconcilierea și cooperarea franco-germană și a contri-
buit la redresarea Europei prin liberalizarea producției și a schimburilor de 
materii prime necesare pentru industrie. 

CEE a pus bazele unei uniuni mult mai strânse între popoarele europene, 
a desemnat ca scop esențial al eforturilor lor ameliorarea constantă a condițiilor 
de viață și de muncă a cetățenilor. 

CEEA a dezvoltat folodirea pașnică a energiei prin instituirea Pieții 
comune nucleare. 

AUE a reprezentat cea mai importantă revizuire a Tratatelor Comu-
nităților Europene. El a creat o Piață internă unică care a devenit funcțională 
începând cu 1 ianuarie 1993. 

AUE a creat Tribunalul de Primă Instanță, ca instituție complementară 
Curții de Justiție. 

Tratatul de la Maastricht din 1992 a creat Uniunea Europeană, întemeiată 
pe Comunitățile Uniunii Europene. În tratat sunt determinate structura Uniunii 
Europene, principiile, obiectivele și sarcinile sale, este caracterizat sistemul 
instituțional și sunt numite componentele Uniunii Europene. 

Tratatul de la Maastricht a oficializat și a pus în aplicare o Politică Externă 
și de Securitate Comună (PESC) a Uniunii Europene. 

El a creat Comitetul Regiunilor, a instituit funcția de Mediator European 
și a mărit împuternicirile Curții de Conturi Europene. 

Tratatul de la Amsterdam din 1997 reprezintă o etapă intermediară în 
construcția europeană. El a revizuit Tratatul de la Maastricht și a pus în aplicare 
mecanismul de disciplină bugetară care a însoțit instituirea monedei “euro” la 1 
ianuarie 1999. 

Tratatul de la Amsterdam a pus în aplicare o politică privind asigurarea 
locuriloe de muncă, o politică de acordare a dreptului de azil și a unei politici 
privind imigrația. 

Tratatul de la Nice din 2001 a efectuat reforma instituțională în per-
spectiva extinderii Uniunii Europene. Tratatul prevede sporirea prerogativelor 
Președintelui Comisiei Europene, o nouă repartiție a locurilor în Parlamentul 
European și reorganizarea Curții de Conturi a UE. 

Tratatul de la Lisabona din 2007 a instituit o Uniune Europeană căreia 
Statele membre i-au atribuit competențele pentru realizarea obiectivelor lor 
comune. Uniunea Europeană este dotată cu personalitate juridică și este 
succesoarea Comunității Europene în dreptul international. 
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Întrebări de autoevaluare și de discuție: 
 

1.  Explicați conținutul celebrei Declarații a lui Robert Schuman cu privire la 
proiectul de integrare europeană. 

2.  Care au fost obiectivele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului? 
3.  Enumerați motivele necesității adoptării Tratatului de la Roma din 1975 cu 

privire la crearea Comunității Economice Europene și a Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

4.  Numiți obiectivul principal și reformele Actului Unic European. 
5.  Care sunt obiectivele Uniunii Europene, conform Tratatului de la Maastricht? 
6.  Enumerați obiectivele și reformele realizate prin Tratatul de la Amsterdam 

din 1997. 
7.  Explicați necesitatea semnării Tratatului de la Nice din 2001 cu privire la 

perfecționarea instituțiilor Uniunii Europene și numiți reformele prevăzute 
de acest tratat. 

8.  Numiți obiectivele UE conform Tratatului de la Lisabona. 
9.  Care sunt competențele exclusive ale Uniunii Europene? 
10.  Enumerați prevederile esențiale ale Tratatului de la Lisabona. 
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Capitolul 3 
ROLUL INSTITUȚIILOR EUROPENE CU PRIVIRE  

LA REALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI POLITICILOR 
UNIUNII EUROPENE 

 
1.  Parlamentul European 
2.  Consiliul European 
3.  Consiliul Uniunii Europene 
4.  Comisia Europeană 
5.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
6.  Banca Centrală Europeană 
7.  Curtea de Conturi Europeană. 

 
Obiective: 

 De a caracteriza organizarea și funcționarea Parlamentului European 
 De a adetermina atribuțiile esențiale ale Parlamentului European 
 De a cunoaște rolul și competențele Consiliului European 
 De a se familiariza cu funcționarea și atribuțiile Consiliului Uniunii Europene 
 De a determina atribuțiile Comisiei Europene și misiunea Înaltului 

Reprezentant pentru Afaceri externe și Politica de securitate 
 De a menționa rolul și competențele Curții se Justiție a Uniunii Europene 
 De a aprecia rolul și competențele Băncii Centrale Europene 
 De a aneliza rolul și atrbuțiile Curții de Conturi Europene și a Media-

torului European 
 
Cuvinte-cheie : sufragiu, drept de vot, alegeri, deputat, grup politic, legislativ, 
instituție strategică, putere de decizie, relații externe, comisar european, organ 
executiv, proiect legislativ, judecător, avocat general, raportor, tribunal, politica 
monetară, control financiar, buget. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Demerji ilie, Demerji Maria, Dreptul Uniunii Europene, ASEM, Chișinău, 
2017 
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2. Fuerea Augustin, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, 
București, 2016 

3. Bovaru Ana Daniela, Rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, Editura 
Universală, București, 2011 

4. Revenco Beatricia, Dreptul Uniunii Europene, Editura Nova-Imprim, 
Chișinău, 2010. 

5. Obsedorff Henri, l’Union Europeenne, Editions PUG, Grenoble, 2010. 
 
 
Uniunea Europeană dispune de un sistem instituțional unic în lume, bine 

structurat, în care se regăsesc ideile și concepțiile care au generat apariția acestui 
tip nou de organizație internațională. 

Conform Tratatului de la Lisabona din 2007, Uniunea Europeană are 
șapte instituții: 

a. Parlamentul European 
b. Consiliul Uniunii Europene 
c. Comisia Europeană 
d. Curtea de Justiție a UE 
e. Banca Centrală Europeană 
f. Curtea de Conturi Europeană 

 
 

1. Parlamentul European 
 
Rolul Parlamentului European este de a reprezenta interesele cetățenilor 

Statelor membre ale UE. Conform articolului 10 din TUE, funcționarea Uniunii 
Europene este fondată pe democrația reprezentativă. Deciziile sunt luate în mod 
deschis și cât mai aproape de cetățeni. 

Componența politică a Parlamentului European reprezintă o imagine destul 
de fidelă a multipartitismului, care stimulează democrațiile Statelor membre. 

Partidele politice, la nivel european, contribuie la formarea conștiinței politice 
europene și la expresia voinței cetățenilor Uniunii Europene. Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene atribuie competență Parlamentului European și 
Consiliului pentru a defini statutul partidelor politice la nivel european. 

Conducerea Parlamentului European cuprinde: Președintele, Vice-
Președinții, Conferința Președinților, Biroul și chestorii. 
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Comisiile Parlamentului European sunt: 
1. Comisia pentru Afaceri externe 

a) Subcomisia pentru drepturile omului 
b) Subcomisia pentru securitate și apărare 

2. Comisia pentru dezvoltare 
3. Comisia pentru comerț internațional 
4. Comisia pentru bugete 
5. Comisia pentru control bugetar 
6. Comisia pentru Afaceri economice și monetare 
7. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
8. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
9. Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
10. Comisia pentru Piața internă și protecția consumatorilor 
11. Comisia pentru transport și turism 
12. Comisia pentru dezvoltare regională 
13. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
14. Comisia pentru pescuit  
15. Comisia pentru cultură și educație 
16. Comisia pentru Afaceri juridice 
17. Comisia pentru libertăți civile, justiție și Afaceri interne 
18. Comisia pentru Afaceri constituționale 
19. Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
20. Comisia pentru petiții 
În rezultatul revizuirii tratatelor, puterile Parlamentului European au 

crescut considerabil. În prezent, Parlamentul European îndeplinește urmă-
toarele atribuții esențiale: 

 Parlamentul European adoptă legi UE. 
 Parlamentul European adoptă bugetul UE și verifică permanent 

gestionarea finanțelor publice. 
 Parlamentul European are competența de control democratic al UE 

și, în special, al Comisiei Europene. 
 Parlamentul European este gardianul libertăților și al democrației, 

atât în Europa, cât și în lume. 
 Parlamentul European are obligația de a aproba acordurile interna-

ționale încheiate de UE și de a participa la elaborarea politicii de 
dezvoltare și ajutor umanitar a UE. 
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Parlamentul European dispune, de asemenea, de un drept de control 
complet asupra Serviciului de Acțiune Externă, creat de Tratatul de la Lisabona. 
Acest serviciu diplomatic vizează să asigure coerența Politicii externe a Uniunii, 
atât pe plan politic, cât și economic și militar. 

Deputații europeni, prin activitatea lor, contribuie la dezvoltarea, prospe-
rarea, solidaritatea și democrația Uniunii Europene.  

Parlamentele naționale contribuie activ la funcționarea eficientă a Uniunii 
Europene17. 

 
 

2. Consiliul European 
 
Rolul Consiliului European este de a determina orientările și prioritățile 

politice ale Uniunii Europene. Prin Tratatul de la Lisabona, Consiliului 
European i s-a atribuit statutul juridic de instituție a Uniunii Europene.  

Consiliul European are următoarea componență: 
 Șefii de stat sau de guvern a Statelor membre; 
 Președintele Consiliului European; 
 Președintele Comisiei Europene; 
 Înaltul Reprezentant pentru Afaceri externe și politica de securitate. 

Consiliul European este instituția strategică a Uniunii Europene. Ea 
identifică subiectele generale pe care Consiliul UE le va aborda în cadrul 
fiecăruia dintre domeniile politice aflate sub responsabilitatea sa.  

Consiliul European impulsionează Uniunea în dezvoltarea sa și determină 
orientările și prioritățile politice generale. El nu exercită funcție legislativă ( art. 
15 din TUE). 

În cadrul funcțiilor sale de natură constituțională, Consiliul European 
joacă un rol esențial în materie de revizuire a tratatelor (art. 48 din TUE). 

De asemenea, Consiliul European are misiunea de a se pronunța asupra 
aderărilor noilor State membre (art.49 din TUE). Conform articolului 50 din 
TUE, Consiliul European stabilește orientările în baza cărora va fi negociată 
retragerea din Uniunea Europeană a unui Stat membru. El stabilește lista 
formațiunilor Consiliului UE și rotația președințiilor (art. 236 din TFUE). El 
poate modifica numărul membrilor Comisiei Europene (art.17 din TUE).  
                                                           
17 Бирюков М.М., Европейское право, Издательство статут, Москва 2013, стр.135 
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Consiliul European intervine în numirea titularilor de cele mai importante 
funcții. El propune Parlamentului European un candidat la președenția Comisiei 
Europene și adoptă lista membrilor Comisiei care va fi supusă investiturii 
parlamentare. El alege Înaltul Reprezentant pentru PESC. El numește 
președintele și membrii Directoriului Băncii Centrale Europene. De asemenea, 
Consiliul European joacă un rol de apel în materie de securitate socială, de 
cooperare polițienească, fiindcă el poate fi sesizat și să decidă sau nu de a 
permite adoptarea unei legislații18. 

În prezent, Consiliul European a devenit un element de neînlocuit a 
construcției Uniunii Europene. Prin orientările sale generale, el trasează 
perspectivele de evoluție și de acțiune a Uniunii. Prin arbitrajele sale, el elimină 
eventualele blocaje în activitatea Uniunii. Prin schimburile de opinii și dialog 
între șefii de stat sau de guvern, el contribuie la formarea unei conștiințe 
comune. Transformarea sa într-o instituție și crearea unei președinții 
permanente confirmă locul Consiliului European în sistemul instituțional al 
Uniunii Europene. Reuniunile regulate ale Consiliului European constituie 
deseori etape decisive pentru avansarea construcției Uniunii Europene. 

 
 

3. Consiliul Uniunii Europene 
 
Rolul Consiliului Uniunii Europene este de a reprezenta și de a apăra 

interesele Statelor membre ale UE. 
Consiliul este compus din câte un reprezentant al fiecărui Stat membru, la 

nivel ministerial, abilitat să angajeze Guvernul acestui Stat membru, pe care îl 
reprezintă și să exercite dreptul de vot (art. 16 din TUE). Acest ministru poate fi 
asistat de funcționari printre care se află reprezentantul permanent sau 
reprezentantul permanent adjunct al Statului membru. 

Conform Tratatului de la Lisabona, cele zece formațiuni funcționale ale 
Consiliului sunt: 

1. Afaceri Generale; 
2. Afaceri Externe; 
3. Afaceri Economice și Financiare; 
4. Justiție și Afaceri Interne; 

                                                           
18 Jacqué Jean Paul, Droit institutionnel de l’UE, Edition Dalloz, Paris, 2012, pag.296 
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5. Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori; 
6. Competitivitate (Piața internă, industrie și cercetare); 
7. Transporturi, Telecomunicații și Energie; 
8. Agricultură și Pescuit; 
9. Mediu; 
10. Educație, Tineret și Cultură. 
Consiliul Afacerii Generale asigură coerența lucrărilor diferitor formațiuni 

ale Consiliului . El pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește 
aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele 
Consiliului European și cu Comisia. 

Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii Europene, 
în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, și asigură 
coerența acțiunii Uniunii ( art.16 din TUE). 

Președinția este exercitată pe rând, de fiecare Stat membru, pe o durată de 
șase luni, în ordinea stabilită de Comisie, care hotărăște în unanimitate. 

Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă 
și bugetară. El exercită funcții de determinare a politicilor și de coordonare, 
conform condițiilor prevăzute de tratate. 

Consiliul asigură coordonarea politicilor UE. El dispune de puterea de 
decizie și conferă Comisiei, în actele pe care le adoptă, competențele de exe-
cutare a regulilor pe care el le stabilește. 

Consiliul poate lua decizii, calificate constituționale, ca de exemplu acelea 
privind alegerea membrilor Parlamentului European la sufragiul universal. 

Consiliul elaborează Politica Externă și de Securitate Comună, pe baza 
liniilor strategice stabilite de Consiliul European. 

Consiliul „ Afaceri Economice și Financiare” are competențe pentru 
coordonarea politicilor economice, supravegherea economică, controlul politicii 
bugetare și de finanțe publice a Statelor membre. 

Consiliul stabilește statutul funcționarilor Uniunii Europene. El are 
puterea de aprobare a negocierilor, purtate de către Comisie, în beneficiul 
Uniunii Europene.  

Consiliul încheie acorduri internaționale în numele Uniunii Europene. 
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4. Comisia Europeană 
 
Rolul Comisiei Europene este de a promova interesul general al Uniunii 

Europene. 
Comisia asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de 

instituții în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii 
sub controlul Curții de Justiție a UE. Aceasta execută bugetul și gestionează 
programele. Comisia exercită funcții de coordonare, de executare și de 
administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția 
Politicii Externe și de Securitate Comună, aceasta asigură reprezentarea externă 
a UE. Comisia adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, 
în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale. 

Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea 
Comisiei, cu excepția cazului în care tratatele nu prevăd altfel (art. 17 din TUE). 

Comisia Europeană este principala instituție executivă a UE, care exercită 
administrarea operativă cotidiană a activităților Uniunii. Ca instituție 
administrativă și politică, Comisia Europeană nu este doar gestionarul acțiunilor 
UE, dar, prin competențele și misiunile pe care le are, ea este artizanul 
procesului de integrare europeană. Ea participă la luarea tuturor deciziilor 
importante și obligatorii pentru Uniunea Europeană. 

Comisia Europeană, instituție importantă a UE, întruchipează în sine un 
început supranațional în construcția europeană. Ea este chemată șă supravegheze și 
să asigure realizarea sarcinilor și obiectivelor integrării europene19. 

Comisia Europeană este independentă de guvernele Statelor membre. Ea 
întruchipează „ ideea europeană”, întrucât membrii săi, deși sunt desemnați de 
guvernele Statelor membre, nu au nici o obligație față de acestea, promovând 
doar interesele Uniunii Europene. Fiind organul executiv al UE, Comisia 
Europeană este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului European 
și a Consiliului. 

Reieșind din prevederile articolului 17 din TUE, putem menționa 
patru funcții principale ale Comisiei Europene: 

1. Comisia asigură respectarea legislației UE, împreună cu Curtea de 
Justiție a UE. Ea are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se 
aplică în mod adecvat în toate Statele membre. 

                                                           
19 Энтин Л. М., Европейское право, Издательство Норма, Москва, 2013, стр.163 
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2. Comisia poate să propună proiecte legislative Parlamentului European și 
Consiliului. Ea organizează audieri, solicită opiniile societății civile și 
consultă rapoarte ale experților din cadrul comisiilor specializate. 

3. Comisia administrează și aplică politicile și bugetul Uniunii Europene. 
Comisia și Curtea de Conturi Europeană au ca obiectiv asigurarea 
unui management financiar optim. 

4. Comisia reprezintă Uniunea Europeană la nivel internațional, cu 
excepția Politicii Externe și de Securitate Comună. Ea este un purtător 
de cuvânt important al UE la nivel internațional. Comisia este vocea 
Uniunii Europene la reuniunile la nivel înalt și în organizațiile 
internaționale. 

 
 

5. Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 
Rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene este de a asigura respectarea 

dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor. 
Curtea de Justiție a UE cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și 

Tribunalele specializate. 
Componența: Curtea de Justiție a UE este compusă din câte un judecător 

pentru fiecare Stat membru și este asistată de avocați generali. 
Judecătorii și avocații generali sunt desemnați de comun acord, de 

guvernele Statelor membre ale UE. 
Atribuțiile Curții de Justiție a UE sunt: 

1. CJUE controlează respectarea de către Statele membre a obligațiilor 
impuse de către tratate; 

2. CJUE exercită un control de legalitate a actelor instituțiilor UE, cât și 
un control cu privire la inacțiunea unor instituții; 

3. CJUE decide asupra interpretării tratatelor, asupra validității și 
interpretării actelor aprobate de instituțiile UE; 

4. CJUE rezolvă disputele dintre Statele membre, dintre Uniunea 
Europeană și Statele membre, dintre instituțiile UE; 

5. CJUE rezolvă recursurile împotriva Tribunalului; 
6. CJUE este competentă să controleze delimitarea dintre compe-

tențele Uniunii Europene și Politica Externă și de Securitate 
Comună. 
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6. Banca Centrală Europeană 
 
Banca Centrală Europeană este succesorul institutional al Institutului 

Monetar European, care i-a trimis atribuțiile sale la 1 iunie 1998. Tratatul de la 
Lisabona din 2007 atribue BCE statutul de instituție a Uniunii Europene. 

Rolul BCE este de a controla, prin intrumente și porceduri financiar-
bancare, politica monetară unică a Uniunii Europene, pentru a asigura sta-
bilitatea prețurilor, supravegherea sistemului monetar European și utilizarea 
monedei euro. 

Organele de conducere ale BCE sunt: 
1. Directorul, care este compus din șase membri : președintele, vice-

președintele și patru alți membri. Membri Directoriului sunt numiți de 
comun accord de către guvernele Statelor membre la nivel de șefi de 
State sau de guverne, la recomandarea Consiliului și după consultarea 
Parlamentului European și a Consilului guvernatorilor. Acești membri 
sunt personalități cu autoritate și experiență profesională în domeniile 
monetar sau bancar. Mandatul lor este de o durată de opt ani și nu 
poate fi reînnoit. Numai resortisanții Statelor membre pot fi membri ai 
Directoriului20.  

2. Consilil guvernatorilor, care este compus din membrii Directoriului și 
guvernatorii Băncilor centrale naționale ale Statelor membre din Zona 
Euro. Misiunea Consiliului este să determine Politica monetară a 
Zonei Euro și să fixeze ratele dobânzilor pentru Băncile comerciale 
care doresc să Împrumure fonduri de la BCE. 

3. Consiliul general, care este compus din președintele BCE, vice-
președintele BCE și guvernatorii Bancilor centrale naționale din toate 
Statele membre ale UE. Consiliul general contribuie la pregătirile în 
vederea extinderii Zonei Euro. 

Banca Centrală Europeană are personalitate juridică și în această calitate 
dispune de propriul capital statutar și rezerve21. 

BCE este singura instituție abilitată să autorizeze emisiunea de monedă 
euro. Aceasta este independentă în exercitarea competențelor și în administrarea 

                                                           
20 Oberdorff Henri, L’Union europeenne, Edition PUG, Grenoble, 2010, page.179 
21 Кашкин С., Право Eвропеисково Cоюза, Mосква, 2014, стр. 104 



52                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

finanțelor sale. Insituțiile, organelle, oficiile și agențiile Uniunii Europene, 
precum și guvernele Sratelor membre, respectă această independență. 

BCE și Băncile centrale naționale constituie Sistemul European al 
Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menți-
nerea stabilității prețurilor. SEBC sprijină politicile economice generale în 
cadrul UE pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii Europene. 

 
 

7. Curtea de Conturi Europeană 
 
Curtea de Conturi Europeană este o instituție de control a finanţelor 

publice în cadrul Uniunii Europene.Ea a fost create prin Tratatul de la Bruxelles 
din 22 iulie 1974 și a fost pusă în aplicare în anul 1977. Curtea de Conturi 
Europeană este independent de responsabilii gestiunii financiare în cadrul 
instituțiilor europene și reprezintă contribuabilii Uniunii Europene22.  

Necesitatea creării acestei instituții a fost determinată de creșterea 
importului a volumului finanțelor comunitare, de diversitatea surselor și a 
cheltuielilor acestora, de complexitatea operațiunilor pe care gestiunea lor le 
impunea, precum și a gestionării creditelor bugetare. 

Tratatul de la Maastricht din 1992 i-a atribuit statutul de instituție a 
Uniunii Europene, consolidând, astfel, independența și competențele ei. 

Tratatul de la Amsterdam din 1997 a conferit Curții de Conturi Europene 
puterea de a raporta Parlamentului European și Consiliului orice nereguli 
financiare. Responsabilitățile sale în materie de audit au fost extinse la toți pilonii 
și fondurile Uniunii Europene. Aceasta a avut ca efect întărirea rolului Curții de 
Conturi Europene în materie de iregularități și de măsuri antifraudă. 

Independența Curții de Conturi Europene în raport cu alte instituții ale 
Uniunii Europene și statele membre garantează obiectivitatea activității sale de 
audit. Curtea de Conturi Europeană are deplină libertate în ceea ce privește 
organizarea și planificarea activității sale de audit, precum și publicarea rapoartelor23. 

Rolul Curții de Conturi Europene este de a verifica dacă resursele 
financiare ale UE, care provin de la contribuabili, sunt cheltuite în mod legal și 
cu economie, în vederea realizării obiectivelor cărora le sunt destinate. 

                                                           
22 Rimbault Guy, Le dictionnaire de L’Union Europeenne, Edition Ellipses, Paris, 2000, page.98 
23 Bărbulescu Iordan Gheorghe, Dicționar explicative trilingv al Uniunii Europene, Editura 

Polirom, Iași, 2009, pag. 286 
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Curtea de Conturi Europeană este constituită din câte un membru a 
fiecărui Stat membru al UE, numit de Consiliul pentru un mandat de şase ani, 
care poate fi reînnoit. 

Atribuțiile Curții de Conturi Europene, conform articolului 285 din 
TFUE, sunt: 

1. Curtea de Conturi Europeană controlează toate conturile referitoare 
la veniturile și cheltuielile Uniunii Europene, precum și ale oricărui 
organism creat de Uniunii Europeană. 

2. Curtea de Conturi Europeană examinează legalitatea și regularitatea 
veniturilor și cheltuielilor și asigură buna gestionare financiară. 

3. Curtea de Conturi Europeană efectuează un control separat, dacă 
este necesar la fața locului, a instituțiilor, organismelor sau a 
persoanelor fizice și juridice, care beneficiază de finanțe ce provin din 
bugetul Uniunii Europene. 

Curtea de Conturi Europeană a fost creată pe data de 25 iunie 1975, prin 
Tratatul de la Bruxelles cu privire la modificările dispozițiilor financiare. În calitate 
de organ unic de control financiar a Comunităților Europene, ea a înlocuit fosta 
Comisie de control a CEE și Euratom și Comisarul de Conturi a CECO.  

Tratatul de la Maastricht din 1992 privind crearea Uniunii Europene i-a 
atribuit statutul instituției, consolidând, astfel, independența și competențele ei. 

Tratatul de la Amsterdam din 1997 a conferit Curții de Conturi Europene 
puterea de a raporta Parlamentul European și Consiliului orice nereguli 
financiare. Responsabilitățile sale în materie de audit au fost extinse la toți pilonii 
UE și la fondurile Comunității. Aceasta a avut ca efect întărirea rolului Curții de 
Conturi Europene in materie de iregularități și de măsuri antifraudă. 

Independența Curții de Conturi Europene în raport cu alte instituții ale 
Uniunii Europene și cu Statele membre garantează obiectivitatea activității sale de 
audit. Curtea de Conturi Europeană are deplină libertate în ceea ce privește 
organizarea și planificarea activității sale de audit, precum și publicarea rapoartelor24. 

Curtea de Conturi Europeană, cu sediul la Luxemburg, este compusă din 
câte un membru din fiecare Stat membru al UE, numiți în funcție de către 
Consiliul UE, după consultarea cu Parlamentul European, pentru o perioadă de 
șase ani, mandat care poate fi reînnoit. Din componența sa, membrii aleg 
Președintele Curții de Conturi Europene pentru o perioadă de trei ani, cu 
posibilitatea de reînnoire. 
                                                           
24 Bărbulescu Iordan Gheorghe, Dicționar explicativ trilingv a UE, Editura Polirom, Iași 2009, pag.286 
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Conform articolului 286 din TFUE, membrii Curții de Conturi 
Europene sunt aleși dintre personalități, care au aparținut sau aparțin, în Statul 
lor respectiv, la instituțiile de control de această natură, sau care posedă o 
calificare specială în acest domeniu. Ei trebuie să prezinte garanții de 
independență și de competență. Ei beneficiază de garanții statutare, precum sunt 
imunitățile, pentru a proteja independenţalor și exercițiul misiunilor în interesul 
general al Uniunii Europene. 

Membrii Curții de Conturi Europene nu au dreptul să solicite sau să 
accepte instrucțiuni de la nici un guvern. Ei se abțin de la orice act incompatibil 
cu apartenența lor la Curtea de Conturi Europeană. Pe durata funcției lor, 
membrii Curții de Conturi Europene nu pot exercita nici o altă activitate 
profesională, fie ea remunerată sau neremunerată. La preluarea funcției, ei se 
angajează solemn să respecte obligațiile, care rezultă din funcția respectivă, mai 
ales datoria de a manifesta onestitate și comportament ireproșabil 

Consiliul UE, hotărând cu majoritatea calificată, stabilește condițiile de 
angajare,inclusiv remunerațiile indemnizațiile și pensiile Președintelui și ale 
membrilor Curții de Conturi Europene. 

Atribuțiile Curții de Conturi Europene sunt: 
1. Curtea de Conturi Europeană controlează toate conturile referitoare la 

veniturile și cheltuielile Uniunii Europene, precum și ale oricărui 
organism creat de UE. Ea furnizează Parlamentului European și 
Consiliului o declaratie de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor 
și la regularitatea operațiilor. Ea asistă Parlamentul European în 
exercițiul funcțiilor sale de control a executării bugetului UE, precum 
publicarea rapoartelor de audit si de aviz. 

2. Curtea de Conturi Europeană examinează legalitatea și regularitatea 
veniturilor și cheltuielilor și asigură buna gestionare financiară. Este 
vorba de a știi dacă fondurile au fost utilizate de o manieră economică, 
eficientă și eficace. Astfel, ea semnalează orice iregularitate . 

3. Curtea de Conturi Europeană efectuează un control separat, dacă este 
necesar, la fața locului, a instituțiilor,organismelor sau persoanelor 
fizice și juridice, care beneficiază de finanțe ce provin din bugetul 
Uniunii Europene. Pentru a realiza aceste controale, Curtea de 
Conturi Europeană cooperează cu instituțiile naționale de control a 
Statelor membre, într-un climat de încredere și de respect a 
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independenței fiecărei instituții. Această cooperare este cu Curtea de 
Conturi Națională sau cu Inspecția generală de finanțe. 

Orice document sau informație necesară îndeplinirii misiunii sale se 
comunică Curții de Conturi Europene, la cererea sa,de către celelalte instituții 
ale Uniunii Europene, de către orice organ, oficiu sau agenție care gestionează 
venituri sau cheltuieli, în numele UE, de către persoanele fizice sau juridice care 
beneficiază de vărsăminte de la buget și de către instituțiile naționale de control. 

Curtea de Conturi Europeană se reunește în colegiul complet de apro-
ximativ două ori pe lună pentu a dezbate și adopta diferite documente, cum ar fi: 

 Rapoartele anuale, în care sunt prezentate rezultatele auditurilor 
financiare și de conformitate realizate de Curte cu privire la bugetul 
UE și la fondurile europene de dezvoltare. 

 Rapoarte speciale, care prezintă rezultatele unor audieri ale 
performanței sau ale unor audieri de conformitate selectate ce au ca 
obiect domenii specifice de cheltuieli sau de politici ori aspecte 
bugetare sau de gestiune ; 

 Documente de analiză, cum ar fi analizele panoramice și notele de 
informare; 

 Avize cu privire la actele legislative sau modificate care au un impact 
semnificativ asupra gestiunii financiare; 

 Rapoarte anuale specifice, care se referă la agențiile , organismele 
descentralizate și întreprinderile comune ale Uniuni Europene. 

Curtea de Conturi Europeană prezintă, anual, un raport de audit pentru 
anul financiar anterior. Parlamentul European examinează acest raport, în 
detaliu, înainte de a hotărî dacă aprobă sau nu modul în care Comisia Europeană 
a gestionat bugetul. În caz afirmativ , Curtea de Conturi Europeană trimite 
Consiliului și Parlamentului European o declarație prin care confirmă că banii 
contribuabililor europeni au fost utilizați în mod adecvat.  

Dacă auditorul descoperă fraude sau nereguli, acesta informează OLAF –
Oficiul European de Luptă Antifraudă care este un departament al Comisiei 
Europene cu un statut special .  

Membrii Curții de Conturi Europene, în executarea atribuțiilor lor, sunt 
totalmente independenți și pot fi demişi din funcție numai de către Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene . 
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Concluzii 

 
Parlamentul European este singura adunare parlamentară multinațională 

din lume și singura instituție a Uniunii Europene aleasă în mod direct de 
cetățeni. Rolul Parlamentului European este de a reprezenta interesele 
cetățenilor statelor membre ale UE. 

Consiliul European este o instituție foarte specifică, rezultatul unei 
practice îndelungate de reuniuni, utilizate de mai multe ori, pentru a debloca 
dificultățile majore în construcția europeană. Rolul acestei instituții este de a 
determina orientările și prioritățile politice ale Uniunii Europene. 

Consiliul UE este o instituție investită cu o reală putere de decizie. Rolul 
Consiliului este de a reprezenta și de a apăra interesele Statelor membre ale UE. 

Comisia Europeană este principala insituție executivă a Uniunii 
Europene care exercită administrarea operativă a activităților UE. Rolul acestei 
instituții este de a promova interesul general al Uniunii Europene. 

Curtea de Justiție a UE se află în centrul ordinii juridice a Uniunii 
Europene și favorizează Europa prin aplicarea corectă a sistemului său de drept. 
Rolul Curții de Justiție a UE este de a asigura aplicarea, integrarea și respectful 
dreptului UE pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 

Banca Centrală Europeană reprezintă cea mai înaltă autoritate monetară 
din Zona Euro. Rolul BCE este acela de a controla, prin instrumente și 
procedure financiar-bancare, politica monetară unică a Uniunii Europene, 
pentru a asigura stabilitatea prețurilor, supravegherea Sistemului Monetar 
European și utilizarea monedei euro. 

Curtea de Conturi Europeană este instituția care controlează toate 
conturile cu privire la veniturile și cheltuielile Uniunii Europene. Rolul Curții de 
Conturi Europene este de a verifica dacă resursele financiare ale UE, care provin 
de la contribuabili, sunt cheltuite în mod legal și cu economie, în vederea 
atingerii obiectivelor cărora le sunt destinate. 

 

Întrebări de autoevaluare și de discuție: 
1. Care este rolul și atribuțiile Parlamentului European? 
2. Analizați organizarea și funcționarea Parlamentului European. 
3. Caracterizați componenţa și competențele Consiliului European. 
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4. Numiți formațiunile și atribuțiile Consiliului Uniunii Europene. 
5. Care este rolul și semnificația Comisiei Europene în cadrul sistemului 

institutional al Uniunii Europene? 
6. Numiți competențele Președintelui Comisiei Europene și a Înaltului 

Reprezentat pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. 
7. Determinați competențele Curții de Justiție a UE. 
8. Caracterizați acțiunile formulate în fața Curții de Justiție a UE. 
9. Care este rolul și competențele Băncii Centrale Europene? 
10. Determinați atribuțiile Curții de conturi Europene. 
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Capitolul 4 

SISTEMUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE 
 

1.  Evoluţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
2.  Componenţa, rolul şi competenţele Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 
3.  Acţiunile şi procedura în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
4.  Componenţa, competenţele şi procedura în faţa Tribunalului a 

Uniunii Europene 
5.  Componenţa, competenţele şi procedura în faţa Tribunalului 

Funcţiei Publice a Uniunii Europene 
 
 

Obiective: 
 De a menționa rolul și evoluția Curții de Justiție, de la origine până în 

prezent  
 De a analiza modalitatea de constituire şi componența Curții de Justiție 

a Uniunii Europene  
 De a determina competențele Curții de Justiție a Uniunii Europene  
 De a aprecia rolul Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice 
 De a caracteriza acțiunile și procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 
 

Cuvinte - cheie: instanță supranațională, aplicare, interpretare, judecător, 
avocat general, control, legalitate, judecarea cauzelor, tribunal, deliberare, 
judecătorul raportor, grefierul, Marea Cameră, complet de judecată. 
  
Bibliografia obligatorie: 

1.  Bovaru Ana daniela, Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, editura 
Universală, Bucureşti, 2011 

2.  Chilea Dragoş, Dreptul Uniunii Europene, Editura Europolis, Constanţa 1999 
3.  Manolache Octavian, Drept comunitar, Justiţia comunitară, Bucureşti, 1999 
4.  Voicu Marin, Jurisdicţii şi proceduri judiciare în Uniunea Europeană, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
5.  Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept comunitar european, ASEM, 

Chişinău, 2006 
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1. Evoluţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
 
Apariţia şi dezvoltarea Curţii de Justiţie este în strânsă legătură cu apariţia 

şi evoluţia proiectului european, care a dus la crearea şi consolidarea Uniunii 
Europene.  

În celebra sa Declaraţie din 9 mai 1950 Robert Schuman a propus în 
cadrul creării structurii instituţionale a viitoarei Comunităţi integraţioniste 
CECO „căile necesare pentru a ataca deciziile” Înaltei Autorităţi. Această 
propunere a stat la baza creării instituţiei jurisdicţionale a Comunităţii25  

Prin Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului, semnat la Paris pe data de 18 aprilie 1951 şi intrat în vigoare la 25 iulie 
1952, a fost creată Curtea de Justiţie CECO. Conform articolului 15 din 
Tratatul de la Paris, Curtea de Justiţie trebuia să asigure respectarea dreptului în 
interpretarea şi aplicarea Tratatului şi a Regulamentului de executare. 

Ulterior, Tratatele de la Roma, care au instituit Comunitatea Economică 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, prevăd crearea a câte 
o Curte de Justiţie, cu acelaşi rol în fiecare Comunitate. Însă, în paralel cu 
semnarea celor două tratate, la 25 martie 1957, a fost semnată şi ,, Convenţia cu 
privire la unele instituţii comune a Comunităţilor Europene ”, care prevede ca 
cele trei Comunităţi să aibă o Curte de Justiţie unică, care să îşi exercite 
atribuţiile stabilite de fiecare tratat, conform reglementărilor fiecăruia dintre ele. 

Instituţie comună a celor trei Comunităţi, Curtea de Justiţie, cunoscută 
drept Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene sau Curtea Europeană de 
Justiţie, ori Curtea de Justiţie de la Luxemburg, este guvernată de dispoziţii 
aproape identice, care sunt înscrise în fiecare dintre Tratatele care instituie cele 
trei Comunităţi, precum şi în protocoalele adiţionale. Ea a fost concepută ca 
instituţie comună pentru a facilita unitatea de aplicare şi interpretare a 
Tratatelor şi pentru a favoriza rezolvarea eventualelor conflicte de competenţă 
dintre Comunităţi. 

Tratatele de la Roma aduc competenţe suplimentare pentru Curtea de 
Justiţie. În funcţie de specificul cauzei, temeiul de drept era un Tratat sau altul, în 
funcţie de ramura de colaborare la care se referea problema supusă judecăţii sale. 

Este pentru prima dată când persoanele fizice şi juridice se puteau adresa 
unei instanţe supranaţionale în nume propriu şi nu al Statului în care îşi au 

                                                           
25 Бирюков М.М., Европейское право, Изд- во Статут, Москва 2013, стр. 199 
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domiciliul sau sediul. Dimpotrivă, ele se pot, chiar, îndrepta împotriva acelui 
Stat, dacă de la organele acestuia au rezultat în mod direct sau indirect decizii, 
care prejudiciază acele persoane. 

În cadrul Euratom, 
Curtea de Justiţie dobân-
deşte competenţe nelimitate 
în evaluarea licenţelor date 
de Comisie sau în acţiuni 
deschise de persoane îm-
potriva sancţiunilor pronun-
ţate de Comisie. În cadrul 
CEE, Curtea de Justiţie 
poate să se pronunţe în toate 
diferendele legate de Banca 
Europeană de Investiţii. 

Activitatea Curţii de Justiţie se amplifică, pe măsură ce proiectul unificării 
trece de la un domeniu economic, riguros definit, la sfera întregii activităţi 
economice, diversificând atât ramurile de aplicare, cât şi instrumentele de lucru. 
Acest proces se va derula continuu, reacţionând şi adoptând modalităţile de 
intervenţie odată cu extinderea dublă: a Comunităţilor – în urma primului val de 
extindere – dar şi a domeniilor de integrare economică. Din acest motiv, o 
instituţie structurată pentru un domeniu restrâns va face faţă tot mai greu 
dezvoltării Pieţei Comune şi va cere Consiliului înfiinţarea unui Tribunal de 
Primă Instanţă care să degreveze Curtea de Justiţie de o parte din obligaţii. 

Prin Actul Unic European din 1987, se aprobă posibilitatea constituirii 
acestei instanţe, ca nivel de jurisdicţie în cadrul Curţii de Justiţie, fără a deveni 
instituţie separată. Obligaţiunea sa este de a prelua, în special, litigiile 
comerciale, pe cele cu volum mare de informaţii necesare ca probe sau cauzele 
care nu implică întreaga Comunitate. Prin urmare, Curtea de Justiţie se va 
pronunţa, mai mult, în probleme de interpretare/validare a normelor, în 
aspectele constituţionale şi va deveni instanţă de recurs pentru cauzele judecate 
de Tribunal, însă doar pe motive de drept. 

Tratatul Uniunii Europene din 1992 aduce structurarea instituţiilor în 
forma templului cu cei trei piloni şi o bază comună, plasând Curtea de Justiţie în 
această bază, aşa cum, de altfel, funcţiona încă din 1957. De data aceasta, ea va 
deveni instanţa unei Uniuni politice, nu doar a unei Comunităţi economice. 
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Numărul judecătorilor, care a crescut după fiecare extindere, ajunge la 15, iar al 
avocaţilor generali ajunge la 8, rămânând ca regulă întrunirea în plen a Curţii de 
Justiţie pentru majoritatea cauzelor, în timp ce judecata în Camere de trei, cinci 
sau şapte judecători continuă să fie o excepţie. 

Extinderea din 1995, cu aderarea Austriei, Suediei şi Finlandei la Uniunea 
Europeană, ridică un neaşteptat val de neîncredere în justiţia comună şi, chiar, în 
existenţa Curţii de Justiţie, ceea ce se va reflecta în Tratatul de la Amsterdam din 
1997. Cu ocazia lucrărilor pregătitoare au fost exprimate dubii cu privire la 
raportul între creşterea numărului de judecători şi omogenitatea interpretării 
normelor, dar şi cu privire la oportunitatea competenţelor Curţii de Justiţie în 
materii litigioase. S-a propus restrângerea acestora la aspecte strict consti-
tuţionale şi comunitare, aspectele necomunitare rămânând în sarcina Curţilor de 
justiţie naţionale. Textul Tratatului reafirmă competenţele tradiţionale legate de 
controlul de legalitate a actelor emise de Parlamentul European, de Comisia 
Europeană, de Consiliul UE sau de Banca Centrală Europeană, cu excepţia 
recomandărilor şi avizelor, respectiv judecarea cauzelor în care a fost încălcat 
dreptul comunitar. 

Ulterior, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Nice, Consiliul, 
acţionând în unanimitate, pe baza unei propuneri primite din partea Comisiei 
Europene, după consultarea Parlamentului European şi a Curţii de Justiţie, sau 
la solicitarea Curţii de Justiţie însăşi, poate crea complete de judecată pentru o 
audiere şi să determine, în primă instanţă, anumite categorii de acţiuni sau 
proceduri îndeplinite în domenii specifice. Astfel, s-a ajuns ca, la data de 2 
noiembrie 2004, prin Decizia Consiliului nr.2004/752 din 02.11.2004, a fost 
reglementată instituirea Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene, care 
se organizează şi funcţionează pe lângă Tribunalul de Primă Instanţă. 

Principalele evoluţii aduse de Tratatul de la Lisabona în competenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene sunt următoarele: 

1.  Întreg domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie este supus 
Curţii de Justiţie a UE. 

2.  Deşi jurisdicţia Curţii de Justiţie este exclusă în domeniul politicii 
externe, în conformitate cu art.275 din TFUE, Curtea de Justiţie poate 
decide cu privire la legalitatea deciziilor care impun măsuri restrictive 
împotriva persoanelor fizice sau juridice. 

3.  Au fost modificate condiţiile pentru acţiunile în anulare introduse de 
persoanele fizice şi juridice. Dacă înainte condiţiile includeau interesul 
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individual şi direct, în prezent acţiunea este admisibilă dacă este 
introdusă împotriva unui act reglementar ( regulament sau decizie care 
nu este adresată unei persoane), care este de interes direct şi care nu 
presupune măsuri de punere în aplicare. 

4.  Articolul 260 din TFUE prevede că, în cazul în care un Stat membru nu 
şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei 
directive, Comisia poate solicita Curţii de Justiţie impunerea unei 
amenzi odată cu pronunţarea primei hotărâri privind încălcarea 
obligaţiilor, fără ca să fie necesară o a doua acţiune. 

5.  În ceea ce priveşte numirea judecătorilor, Tratatul de la Lisabona 
introduce un element de noutate, în sensul că, dacă în reglementarea 
anterioară guvernul comunica alegerea candidatului său, ceea ce 
presupunea o numire aproape automată, în prezent a fost instituit ,, 
Comitetul „ prevăzut de art. 255 din TFUE, care emite avize asupra 
capacităţii candidaţilor de a exercita funcţiile de judecător şi avocat 
general. Comitetul este format din şapte personalităţi alese dintre foştii 
membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului, dintre membrii 
instanţelor naționale supreme şi din jurişti reputaţi, dintre care unul 
este propus de Parlamentul European. Consiliul UE are competenţa de 
a stabili Regulamentul de funcţionare a Comitetului şi de a decide 
asupra componenţei sale. Comitetul a fost creat prin Decizia 
Consiliului din 25 februarie 2010. 

Conform articolului 19 din TFUE, Curtea de Justiţie a UE cuprinde Curtea 
de Justiţie, Tribunalul şi Tribunalele specializate. 

Curtea de Justiţie ocupă un loc important în construcţia Europei. Ea se 
află în centrul ordinii juridice a Uniunii Europene şi favorizează Europa prin 
aplicarea corectă a sistemului său de drept. Ea asigură respectarea dreptului în 
interpretarea şi aplicarea Tratatelor. 

Tratatul de la Lisabona menţionează rolul Statelor membre pentru a veghea 
la respectarea dreptului Uniunii Europene. Acelaşi art.19 din TFUE prevede că, 
Statele membre stabilesc căile de recurs necesare pentru a asigura o protecţie 
jurisdicţională efectivă în domeniile acoperite de dreptul Uniunii Europene. 

În organizarea jurisdicţiilor Uniunii Europene, alături de jurisdicţiile 
generale, s-a considerat necesară constituirea jurisdicţiei specializate. Astfel, în 
anul 2004, printr-o decizie a Consiliului, a fost creat un Tribunal a Funcţiei 
Publice a Uniunii Europene. 
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2.  Componenţa, rolul şi competenţele Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene 

 
Curtea de Jus-

tiţie a Uniunii Euro-
pene, cu sediul la 
Luxemburg, este for-
mată din câte un 
judecător din fiecare 
Stat membru. Ea este 
asistată de opt avo-
caţi generali. 

Conform art. 
253 TFUE, judecă-
torii şi avocaţii generali sunt aleşi dintre personalităţile ce oferă toate garanţiile 
de independenţă şi reunesc condiţiile, necesare pentru exercitarea funcţiei. Ei 
sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre pentru şase ani. 
Judecătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot fi numiţi din nou. 

Articolul 2 din Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a UE prevede 
că, înainte de a intra în funcţii, judecătorii trebuie să depună jurământ, în şedinţă 
publică, că vor exercita funcţiile lor cu imparţialitate şi nu vor divulga nimic din 
secretul deliberărilor. 

La fiecare trei ani are loc o înlocuire parţială a judecătorilor şi a avocaţilor 
generali, în condiţiile prevăzute de Statutul Curţii de Justiţie a UE. 

Judecătorii desemnează 
dintre ei pe Preşedintele Curţii 
de Justiţie, pentru o perioadă de 
trei ani. Mandatul acestuia 
poate fi reînnoit. Preşedintele 
conduce lucrările Curţii de 
Justiţie, prezidează şedinţele şi 
deliberările în cazul celor mai 
mari complete de judecată. 

Avocaţii generali asistă 
Curtea de Justiţie în activitatea 
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ei. Aceştia au rolul de a prezenta în mod public, cu deplină imparţialitate şi în 
deplină independenţă, concluzii motivate cu privire la cauzele supuse Curţii 
de Justiţie. 

Articolul 252 TFUE prevede că, în cazul solicitării de către Curtea de 
Justiţie, Consiliul UE poate decide, cu unanimitate, creşterea numărului 
avocaţilor generali. Conform Declaraţiei nr.38, anexată Actului final al 
Tratatului de la Lisabona, consacră acordul Statelor ca, în ipoteza în care 
numărul avocaţilor generali este mărit la unsprezece, Polonia, similar Germaniei, 
Franţei, Italiei, Spaniei şi Angliei, să aibă un avocat general permanent şi să nu 
mai participe la sistemul de rotaţie, iar sistemul existent de rotaţie va funcţiona 
prin rotaţia a cinci avocaţi generali, în loc de trei26. 

Grefierul este secretarul general al instituţiei, ale cărei servicii le conduce 
sub autoritatea Preşedintelui Curţii de Justiţie. 

Conform articolului 251 din TFUE, Curtea de Justiţie, poate judeca în 
şedinţă plenară, în Marea Cameră, compusă din cincisprezece judecători şi în 
camere de cinci sau trei judecători. 

Curtea de Justiţie se întruneşte în ședință plenară în cazurile speciale, 
prevăzute de Statutul CJUE, ca de exemplu, pentru procedurile cu privire la 
demiterea din oficiu a Mediatorului european, a unui membru al Comisiei 
Europene sau al Curţii de Conturi Europene, care nu au respectat obligaţiile ce 
le revin şi atunci când apreciază că o cauză prezintă o importanţă excepţională. 
Asambleea plenară cuprinde toţi judecătorii Curţii de Justiţie. 

Curtea de Justiţie se întruneşte în Marea Cameră la cererea unui Stat 
membru sau a unei instituţii, care este parte într-un proces, precum şi în cauzele 
deosebit de complexe sau de importante. 

Pentru fiecare cauză, Marea Cameră este compusă din Preşedintele şi 
Vicepreşedintele Curţii de Justiţie, trei preşedinţi de cameră de cinci judecători, 
judecătorul raportor şi numărul de judecători necesar pentru a fi în număr de 
cincisprezece. Judecătorii şi cei trei preşedinţi de cameră de cinci judecători sunt 
desemnaţi de pe listele existente privind datele fiecărui judecător cu respectarea 
ordinii stabilite în acestea. Pentru fiecare cauză trimisă Marii Camere, punctul 
de plecare pe fiecare dintre aceste liste este numele judecătorului imediat 
următor ultimului judecător desemnat de pe lista în cauză pentru precedenta 
cauză trimisă acestui complet de judecată. 

                                                           
26 Jackué Jean Paul, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Edition Dalloz, Paris 2012, pag. 396 
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Celelalte cauze sunt soluţionate în camere de cinci sau trei judecători. 
Preşedinţii camerelor de cinci judecători sunt aleşi pentru o perioadă de trei ani, 
iar cei ai camerelor de trei judecători sunt aleşi pentru o perioadă de un an. 

Camerele de cinci şi de trei judecători sunt compuse, pentru fiecare cauză, 
din preşedintele camerei, judecătorul raportor şi numărul de judecători necesar 
pentru a fi în număr de cinci şi, respectiv, de trei judecători. Aceşti din urmă 
judecători sunt desemnaţi din lista judecătorilor Curţii de Justiţie cu respectarea 
ordinii stabilite de aceasta.  

Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este de a asigura respectarea 
legislaţiei europene, precum şi interpretarea şi aplicarea corectă a Tratatelor. 
Curtea de Justiţie a UE este o formă de jurisdicţie supremă a ordinii juridice 
comunitare. 

Funcţiile CJUE sunt foarte largi, printre care putem menţiona: 
1.  CJUE controlează legalitatea actelor instituţiilor Uniunii Europene. 
2.  CJUE controlează respectarea de către Statele membre a obligaţiilor 

care le sunt impuse de Tratate. 
3.  CJUE este competentă de a decide asupra interpretării tratatelor, 

asupra validităţii şi interpretării actelor aprobate de instituţiile UE. 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este autoritatea de aplicare şi 

interpretare a dreptului UE. Tratatele care stau la baza Uniunii Europene au 
făcut ca legislaţia UE să primeze asupra legislaţiei naţionale. În domeniile în care 
se aplică legislaţia UE, Curtea de Justiţie de la Luxemburg este Curtea Supremă a 
Uniunii Europene. Conform Tratatului de la Lisabona, competenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene acoperă dreptul Uniunii Europene. 

Astfel, Curtea de Justiţie dobândeşte competenţă preliminară generală în 
domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, în urma dispariţiei pilonilor 
şi a eliminării, prin Tratatul de la Lisabona a articolelor 35 din TUE şi 68 din 
TCE, care prevedeau restrângeri ale competenţei Curţii de Justiţie a UE. 

În primul rând, în ceea ce priveşte cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală, competenţa Curţii de Justiţie a UE de a se pronunţa cu titlu 
preliminar devine obligatorie şi nu mai este subordonată unei declaraţii a 
fiecărui Stat membru, prin care Statul respectiv recunoaşte această competenţă 
şi indică instanţele naţionale care o pot sesiza. Prin Tratatul de la Lisabona, 
domeniul poliţiei şi justiţiei penale intră în dreptul comun şi toate instanţele pot 
sesiza Curtea de Justiţie a UE. Dispoziţiile tranzitorii prevăd că această 
competenţă deplină este aplicabilă, începând cu anul 2014. 
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În al doilea rând, în ceea ce priveşte vizele, dreptul de azil, imigrarea şi alte 
politici referitoare la libera circulaţie a persoanelor (printre altele, cooperarea 
judiciară în materie civilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor), Curtea de 
Justiţie a UE poate fi sesizată de toate instanţele naţionale şi este competentă 
pentru a se pronunţa asupra unor măsuri de ordine publică în cadrul controalelor 
transfrontaliere. În consecinţă, Curtea de Justiţie a UE are competenţă de drept 
comun în acest domeniu, chiar de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
În plus, Carta drepturilor fundametale a Uniunii Europene dobândeşte aceeaşi 
valoare juridică cu cea a tratatelor. Aceasta intră în ,,blocul de constituţionalitate” 
asupra căruia Curtea de Justiţie a UE se poate pronunţa. 

Conform articolului 24 din TUE, Politica Externă şi de Securitate comună 
(PESC) face, în continuare obiectul aplicării unor norme speciale şi al unor 
proceduri specifice. Prin urmare, Curtea de Justiţie a UE nu este competentă să 
controleze aceste dispoziţii şi nici actele adoptate în temeiul acestora, mai puţin 
în două cazuri, şi anume: 

1.  CJUE este competentă să controleze delimitarea dintre competen-
ţele Uniunii şi PESC, a cărei punere în aplicare nu trebuie să aducă 
atingere exercitării competenţelor Uniunii şi atribuţiilor instituţiilor 
privind exercitarea competenţelor exclusive şi partajate ale Uniunii. 

2.  CJUE este competentă să se pronunţe în ceea ce priveşte acţiunile în 
anulare îndreptate împotriva deciziilor care prevăd măsuri restrictive 
împotriva persoanelor fizice sau juridice, adoptate de Consiliu. 

Judecătorii Curţii de Justiţie a UE au misiunea de a asigura uniformitatea 
interpretării şi aplicării dreptului UE în fiecare Stat membru al UE. Pentru 
îndeplinirea acestui rol, Curtea de Justiţie a UE are următoarele competenţe: 

1.  Ea rezolvă disputele dintre Statele membre, dintre Uniune şi Statele 
membre, dintre instituţiile Uniunii Europene. 

2.  Ea constată încălcarea de către un stat membru a obligaţiilor care îi 
revin în virtutea tratatelor. 

3.  Ea exercită un control de legalitate a actelor instituţiilor Uniunii, cât 
şi unul privind inacţiunea unor instituţii. 

4.  Ea se pronunţă asupra trimiterilor prejudiciale ale jurisdicţiilor naţionale, 
cu privire la interpretarea sau validarea dispoziţiilor de drept al UE. 

5.  Ea rezolvă recursurile împotriva Tribunalului. 
Curtea de Justiţie a UE controlează legalitatea legilor şi legilor-cadru euro-

pene, actele Consiliului, ale Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene, precum şi 
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actele Parlamentului European şi ale Consiliului European, care pot produce 
efecte juridice cu privire la terţi. 

Curtea de Justiţie a UE este competentă să judece litigiile privind 
îndeplinirea obligaţiilor Statelor membre care rezultă din Statutul Băncii 
Europene de Investiţii. Consiliul de administraţie al Băncii dispune în această 
privinţă de atribuţiile recunoscute Comisiei Europene. De asemenea, Curtea de 
Justiţie a UE este în drept să judece litigiile privind hotărârile Consiliului guver-
natorilor Băncii Europene de Invstiţii şi hotărârile Consiliului de administraţie al 
Băncii Europene de Investiţii. 

 
 

3.  Acţiunile şi procedura în faţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

 
Curtea de Justiţie a UE pronunţă sentinţe în cazurile care îi sunt înaintate 

spre soluţionare.  
Categoriile de acţiuni, formulate în faţa instanţelor de judecată, sunt 

determinate în actele de constituire şi precizate în Statut şi regulamentele 
procesuale27. 

Cele 5 tipuri de acţiuni, întâlnite frecvent, sunt următoarele: 
1. Acţiunea pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. 
Curtea de Justiţie colaborează cu instanţele judecătoreşti din Statele 

membre, care sunt instanţele de drept comun în materia dreptului Uniunii 
Europene. Pentru a asigura o aplicare efectivă şi omogenă a legislaţiei Uniunii şi 
pentru a evita orice interpretare divergentă, instanţele naţionale pot şi uneori 
trebuie să se adreseze Curţii de Justiţie a UE, solicitându-i să clarifice un aspect 
privind interpretarea dreptului Uniunii, în scopul de a le permite, de exemplu, să 
verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii. Cererea de 
pronunţare a unei hotărâri preliminare poate, de asemenea, avea ca obiect 
controlul validităţii unui act de drept al UE. 

Răspunsul Curţii de Justiţie a UE nu ia forma unui simplu aviz, ci a unei 
hotărâri sau a unei ordonanţe motivate. Instanţa naţională destinatară este ţinută 
de interpretarea dată atunci când soluţionează litigiul aflat pe rolul său. 

                                                           
27 Энтин Л. М., Европеское право, Изд- во Норма, Мосва 2013, стр. 223 
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Hotărârea Curţii de Justiţie a UE este în aceeaşi măsură obligatorie pentru 
celelalte instanţe naţionale sesizate cu o problemă identică. 

2. Acţiunea în constatarea neândeplinirii obligaţiilor 
Această acţiune permite Curţii de Justiţie a UE să controleze respectarea de 

către Statele membre a obligaţiilor care le revin în temeiul dreptului Uniunii 
Europene. Sesizarea Curţii de Justiţie a UE este precedată de o procedură 
prealabilă, iniţiată de Comisie, prin care se dă Statului membru vizat posibilitatea 
de a răspunde motivelor invocate împotriva sa. Dacă această procedură nu 
determină statul membru să îşi îndeplinească obligaţiile, poate fi introdusă la 
Curtea de Justiţie o acţiune privind încălcarea dreptului Uniunii Europene. 

Această acţiune poate fi introdusă fie de Comisie, cazul cel mai frecvent 
întâlnit în practică, fie de un Stat membru. În cazul, în care Curtea de Justiţie a 
UE constată neâdeplinirea obligaţiilor, Statul este obligat să pună imediat capăt 
acestei situaţii. Dacă, în urma unei noi sesizări din partea Comisiei, Curtea de 
Justiţie a UE constată că Statul membru în cauză nu s-a conformat hotărârii sale, 
aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare şi/sau a unor penalităţi cu titlu 
cominatoriu (de constrângere). Cu toate acestea, în cazul în care nu sunt 
comunicate Comisiei măsurile de transpunere a unei directive, poate fi aplicată 
de către Curtea de Justiţie a UE Statului membru vizat, la propunerea Comisiei, 
o sancţiune de constatare a neândeplinirii obligaţiilor. 

3. Acţiunea în anulare 
Prin intermediul acestei acţiuni, reclamantul solicită anularea unui act al 

unei instituţii, al unui organ, al unui oficiu sau al unei agenţii ( de exemplu 
regulament, directivă, decizie). Curtea de Justiţie a UE este singura instituţie 
competentă să soluţioneze acţiunile introduse de un Stat membru împotriva 
Parlamentului European şi/sau împotriva Consiliului ( ce excepţia actelor acestuia 
din urmă în materie de ajutoare de Stat, dumping sau competenţe de executare) 
sau pe cele introduse de o instituţie a UE împotriva unei alte instituţii. 

Tribunalul este competent să judece, în primă instanţă, toate celelalte 
acţiuni de acest tip şi, îndeosebi, acţiunile introduse de persoane private. 

4. Acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona 
Conform articolului 265 din TFUE, prin acest tip de acţiune, numit recurs 

în carenţă, se înţelege sancţionarea eventuală a inacţiunii unei instituţii a Uniunii 
sau a organelor şi organismelor ei. Aceste instituţii, precum Consiliul, Comisia, 
Parlamentul European şi Banca Centrală Europeană, au obligaţia de a adopta 
anumite decizii în anumite situaţii. În caz contrar, Statele membre, celelalte 
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instituţii la ale Uniunii şi, în anumite situaţii, persoanele fizice sau juridice pot 
înainta o plângere prin care solicită Curţii de Justiţie a UE consemnarea, în mod 
oficial, a abţinerii de acţiona. 

Competenţa de a judeca acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona este 
împărţită între Curtea de Justiţie a UE şi Tribunalul, în funcţie de aceleaşi criterii 
precum acţiunea în anulare. 

5. Acţiunea (recurs) în despăgubiri 
Orice persoană fizică sau juridică, care a suferit în urma unei acţiuni sau a 

unei lipse de acţiune din partea instituţiilor Uniunii ori a funcţionarilor acesteia, 
poate intenta o acţiune pentru plata unor despăgubiri în faţa Tribunalului. 

Indiferent de natura cauzei, procedura în faţa Curţii de Justiţie a UE 
include o fază scrisă şi o fază orală, care se desfăşoară în cadrul unei şedinţe publice. 

În prima fază, toate părţile implicate prezintă declaraţii scrise şi jude-
cătorul, numit pentru cazul respectiv, întocmeşte un raport în care rezumă 
aceste declaraţii şi temeiul legal al cazului. 

Faza a doua reprezintă audierea publică. În funcţie de importanţa şi 
complexitatea cazului, audierea poate avea loc în faţa unui complet alcătuit din 
trei, cinci sau 15 judecători ori în faţa Marii Camere. La audiere, avocaţii părţilor 
îşi prezintă cazul în faţa judecătorilor şi a avocatului general, care le pot adresa 
întrebări. Avocatul general îşi susţine punctul de vedere, după care judecătorii 
deliberează şi pronunţă sentinţa. Aceştea nu urmează neapărat punctul de 
vedere al avocatului general. Sentinţele Curţii de Justiţie a UE se adoptă cu 
majoritate şi se pronunţă în cadrul unei audieri publice. Punctele de vedere 
divergente nu se comunică. Deciziile sunt publice în ziua pronunţării lor. 

 
 

4.  Componenţa, competenţele şi procedura în faţa 
Tribunalului 

 
Tribunalul este compus din, cel puţin, câte un judecător din partea fiecărui 

Stat membru. Judecătorii sunt numiţi, de comun acord, de către guvernele 
Statelor membre pentru un mandat de şase ani, care poate fi reînnoit. 
Judecătorii îl aleg, dintre ei, pe Preşedintele Tribunalului pentru o perioadă de 
trei ani. Aceştia numesc un grefier, pentru o perioadă de şase ani. 

Judecătorii îşi exercită funcţiile în deplină imparţialitate şi independenţă. 
Spre deosebire de Curtea de Justiţie a UE, Tribunalul nu dispune de avocaţi 
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generali permanenţi. În mod excepţional, această funcţie poate fi încredinţată unui 
judecător. Cauzele, cu care este sesizat Tribunalul, se judecă de Camere compuse 
din cinci sau din trei judecători sau, în anumite situaţii, de un judecător unic. De 
asemenea, Tribunalul poate judeca o cauză în Marea Cameră (15 judecători) sau în 
şedinţă plenară atunci când dificultatea problemelor de drept sau importanţa 
cauzei justifică această măsură. Mai mult de 80 % dintre cauzele cu care este 
sesizat Tribunalul sunt judecate de camere compuse din trei judecători. 

Tribunalul are competenţele de a judeca: 
1. Acţiuni directe introduse de persoane fizice sau juridice împotriva actelor 

instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii Europene, pre-
cum şi împotriva actelor normative, dacă îi privesc direct, sau, de 
asemenea, împotriva abţinerii de a acţiona a acestor instituţii, organe, 
oficii sau agenţii; 

2.  Acţiuni introduse de Statele membre împotriva Comisiei Europene; 
3.  Acţiuni introduse de Statele membre împotriva Consiliului cu privire 

la actele adoptate în domeniul ajutoarelor de Stat, la măsurile de 
protecţie comercială şi la actele prin care Consiliul exercită compe-
tenţe de executare; 

4.  Acţiuni prin care se urmăreşte obţinerea unor despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate de instituţiile UE sau de funcţionarii acestora; 

5.  Acţiuni ce au la bază contracte încheiate de UE, prin care se atribuie, în 
mod expres, Tribunalului competenţa de judecare; 

6.  Acţiuni în materia mărcilor comerciale comunitare; 
7.  Recursuri împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii 

Europene. 
Deciziile pronunţate de Tribunal pot fi atacate la Curtea de Justiţie a UE, 

în termen de două luni cu recurs limitat la chestiuni de drept. 
Tribunalul dispune de propriul său regulament de procedură. Ca şi în 

cadrul Curţii de Justiţie, procedura cuprinde o fază scrisă şi o fază orală.  
O cerere introductivă, scrisă de un avocat sau de un agent, adresată grefei 

declanşează procedura. Aspectele principale ale acţiunii sunt publicate într-o 
comunicare, în toate limbile oficiale, în Jurnalul Oficial al UE. Cererea 
introductivă este comunicată de către grefier părţii adverse, care dispune de un 
termen pentru a depune un memoriu în apărare. Reclamantul are posibilitatea 
de a prezenta o replică într-un termen determinat, la care pârâtul poate răspunde 
printr-o duplică. 
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Orice persoană, care justifică un interes în soluţionarea unui litigiu, aflat 
pe rolul Tribunalului, precum şi Statele membre şi instituţiile Uniunii Europene 
pot interveni în procedură.  

Intervenientul depune un memoriu, prin care urmăreşte susţinerea sau 
respingerea concluziilor uneia dintre părţi, la care părţile pot, ulterior, să 
răspundă. În anumite situaţii, intervenientul poate să îşi prezinte observaţiile şi 
în cadrul fazei orale. 

În timpul fazei orale are loc o şedinţă publică. În cadrul acesteia, Jude-
cătorii pot adresa întrebări reprezentanţilor părţilor. Judecătorul raportor 
rezumă într-un raport de şedinţă starea de fapt expusă, argumentele fiecărei părţi 
şi, dacă este cazul, argumentele intervenienţilor. Apoi, judecătorii deliberează pe 
baza proiectului de hotărâre, redactat de către judecătorul raportor, iar hotărârea 
se pronunţă în şedinţă publică. 

 
 

5.  Componenţa, competenţele şi procedura în faţa 
Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene 

 
Tribunalul Funcţiei Publice a Uniunii Europene este compus din şapte 

judecători, numiţi de Consiliu pentru o perioadă de şase ani, care poate fi 
reînnoită, după ce se obţine avizul favorabil emis de un Comitet, format din 
şapte personalităţi alese dintre foşti membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribu-
nalului şi dintre jurişti a căror competenţă este notorie. 

Judecătorii Tribunalului Funcţiei Publice desemnează din rândul lor 
Preşedintele, pentru o perioadă de trei ani, care poate fi reînnoită. 

Tribunalul Funcţiei Publice se întruneşte în camere, compuse din trei 
judecători. Cu toate acestea, atunci când dificultatea sau importanţa proble-
melor de drept justifică acest lucru, o cauză poate fi trimisă în faţa plenului. În 
plus, în situaţiile determinate prin Regulamentul său de procedură, Tribunalul 
Funcţiei Publice poate soluţiona cauza în Cameră, compusă din cinci judecători 
sau în complet format dintr-un judecător unic. 

Judecătorii numesc un grefier pentru un mandat de şase ani. Tribunalul 
Funcţiei Publice poate recurge la serviciile Curţii de Justiţie a UE pentru alte 
necesităţi administrative şi lingvistice. 

Tribunalul Funcţiei Publice, în cadrul instituţiei jurisdicţionale, este 
instanţa specializată în materia contenciosului funcţiei publice a UE. 
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Conform articolului 270 din TFUE, Tribunalul Funcţiei Publice 
soluţionează, în primă instanţă, litigiile dintre Uniunea Europeană şi funcţionarii 
săi. Aceste litigii au drept obiect nu numai probleme referitoare la relaţiile de 
muncă propriu-zis (remuneraţie, desfăşurarea carierei, recrutare, măsuri 
disciplinare etc.), dar şi regimul se securitate socială (boală, vârstă, invaliditate, 
accidente de muncă, alocaţii familiale etc.). 

Procedura în faţa Tribunalului Funcţiei Publice se desfăşoară conform 
dispoziţiilor din Statutul Curţii de Justiţie a UE. 

În principiu, procedura cuprinde o fază scrisă şi o fază orală. 
Faza scrisă 
O cerere introductivă, scrisă de un avocat şi adresată grefei, declanşează 

procedura. Cererea introductivă este comunicată de grefier părţii adverse, care 
dispune de un termen pentru a depune un memoriu în apărare. 

Tribunalul Funcţiei Publice poate hotărî că este necesar un al doilea 
schimb de memorii. 

Orice persoană, care justifică un interes în soluţionarea unui litigiu, aflat 
pe rolul Tribunalului Funcţiei Publice, precum şi Statele membre şi instituţiile 
UE pot interveni în procedură. Intervenientul depune un memoriu, prin care 
urmăreşte susţinerea sau respingerea concluziilor uneia dintre părţi, la care 
părţile pot, ulterior, să răspundă. În anumite situaţii, intervenientul poate să îşi 
prezinte observaţiile şi în cadrul fazei orale. 

Faza orală 
În timpul fazei orale, are loc o şedinţă publică. În cadrul acesteia, 

judecătorii pot adresa întrebări reprezentanţilor părţilor şi, dacă este cazul, chiar 
părţilor. Judecătorul raportor întocmeşte un raport pregătitor de şedinţă, care 
conţine elementele esenţiale ale cauzei şi indică aspectele pe care părţile trebuie 
să se concentreze în pledoarii. Acest document este pus la dispoziţia publicului 
în limba de procedură. 

Judecătorul deliberează pe baza proiectului de hotărâre, redactat de către 
judecătorul raportor. 

 

Concluzii 
Apariția și dezvoltarea Curții de Justiție este în strânsă legătură cu apariția 

și evoluția proiectului European, care a dus la crearea și consolidarea Uniunii 
Europene. 

Curtea de Justiție ocupă un loc important în construcția Europei. Ea se 
află în centrul ordinii juridice a Uniunii Europene și favorizează Europa prin 
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aplicarea corectă a sistemului său de drept. Ea asigură respectarea dreptului în 
interpretarea și aplicarea Tratatelor. 

Tratatul de la Lisabona menționează rolul statelor-membre pentru a 
veghea la respectarea dreptului Uniunii Europene. Ele stabilesc căile de recurs 
necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile 
acoperite de dreptul Uniunii Europene. 

Curtea de Justiție poate judeca în ședință plenară, în Marea Cameră și în 
camera de cinci sau trei judecători. 

Competențele Curții de Justiție sunt: 
 Ea rezolvă disputele dintre statele-membre, dintre Uniune și 

statele-membre, dintre instituțiile Uniunii Europene 
 Ea constată încălcarea de către un stat-membru a obligațiilor care îi 

revin în virtutea tratatelor 
 Ea exercită un control de legalitate a actelor instituțiilor UE, cât și 

un control privind inacțiunea unor instituții 
 Ea se pronunță asupra trimiterilor prejudiciale ale jurisdicțiilor 

naționale cu privire la interpretarea sau validarea dispozițiilor de 
drept al Uniunii Europene. 

 
 

Întrebări de autoevaluare și de discuție: 
1. Analizați modalitatea de constituire și componența Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, conform Tratatului de la Lisabona. 
2. Care sunt competențele Curții de Justiție a Uniunii europene? 
3. Caracterizați acțiunile formulate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
4. Care sunt competențele Tribunalului? 
5. Descrieți procedura de adresare în fața Tribunalului 
6. Menționați componența, competențele și procedura în fața Tribunalului 

Funcției publice. 
 



74                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

 

Capitolul 5 
PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ ŞI CELE PATRU 

LIBERTĂŢI FUNDAMENTALE 
  

1. Piaţa Unică Europeană - obiectiv principal al Uniunii Europene; 
2. Libera circulaţie a mărfurilor; 
3. Libera circulaţie a persoanelor şi dreptul de stabilire; 
4. Libera circulaţie a serviciilor; 
5. Libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor. 

 
Obiective: 
 De a cunoaște prevederile esențiale ale Tratatului de la Roma din 1957 cu 

privire la instituirea unei Piețe comune pentru Statele membre ale 
Comunității Economice Europene 

 De a determina acțiunile întreprinse pentru realizarea Pieții comune, 
conform Actului Unic European 

 De a formula definiția Pieții Unice Europene și de a caracteriza compo-
nentele acestui concept, conform Tratatului de la Lisabona din 2007 

 De a analiza regelementările juridice cu privire la cele patru libertăți 
fundamentale 

 
Cuvinte-cheie: Piață comună, Piața Unică Europeană, Uniunea vamală, libera 
circulație, marfă, serviciu, capital, taxă, control, legislația vamală, dreptul de 
stabilire, prestarea serviciilor, operațiuni financiare. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Dușca Ana Ileana, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, Editura 
Universul Juridic, București, 2016. 

2. Fuerea Augustin, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, 
București, 2003. 

3. Craig Paul, Dreptul Uniunii Europene, Editura Hamangiu, București, 2009. 
4. Voiculescu Nicolae, Protecția drepturiloe lucrătorilor, Editura Universitară, 

București, 2016. 
5. Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept comunitar al afacerilor, ASEM, 

Chișinău, 2013. 
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1. Piaţa Unică Europeană - obiectiv principal al Uniunii 
Europene  

 
Tratatul de la Roma din 1957 privind constituirea Comunităţii Eco-

nomice Europene în articolul 2, precizează că Comunitatea are ca obiect 
principal, prin instituirea unei Pieţe comune şi prin apropierea treptată 
politicilor economice ale Statelor membre, să promoveze în întreaga 
Comunitate o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice, o creştere 
accelerată a nivelului de trai şi relaţii mai strânse între Statele pe care le reuneşte. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, Comunitatea Economica Europeană a 
întreprins următoarele acţiuni: 

1) Eliminarea între Statele membre a taxelor şi a restricţiilor canti-
tative la intrarea şi ieşirea mărfurilor; 

2) Stabilirea unui Tarif Vamal Comun şi a unei Politici comerciale 
comune în raport cu Statele terţe; 

3) Eliminarea între Statele membre a obstacolelor care stau în calea 
liberii circulaţii a persoanelor, serviciilor şi captalurilor; 

4) Adoptarea unei Politici comune în domeniul agriculturii; 
5) Adoptarea unei Politici comune în domeniul transporturilor; 
6) Instituirea unui regim care să împiedice denaturarea concurenţei pe 

Piaţa Comună; 
7) Coordonarea politicilor economice ale Statelor membre şi împie-

dicarea dezechilibrelor în balanţele de plăţi ale acestora; 
8) Armonizarea legislaţiilor interne în măsura necesară funcţionării 

Pieţii Comune; 
9) Crearea unui Fond Social European pentru a îmbunătăţi posibi-

lităţile de angajare a lucrătorilor şi ridicarea nivelului de trai; 
10) Crearea unei Bănci Europene de Investiţii, destinată facilitării 

extinderii economice a Comunităţii prin crearea de resurse noi. 
 Responsabile de realizarea acestor acţiuni au fost cele patru instituţii 

create: Parlamentul European, Consiliul de Miniştri, Comisia Comunităţii 
Europene şi Curtea de Justiţie. 

 Pentru atenuarea unor efecte negative, rezultate din aplicarea Tratatului, 
a fost prevăzută o clauză de salvgardare. Aceasta prevedea că, orice Stat membru 
putea cere Comisiei Comunităţii Europene să-i autorizeze adoptarea de măsuri 
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excepţionale, cu scopul de a restabili echilibrul şi de a adapta sectorul sau 
regiunea interesată la economia Comunităţii Economice Europene. 

Actul Unic European, semnat pe 17 februarie 1986 şi intrat în vigoare la 1 
iulie 1987, a cuprins proceduri noi, menite să faciliteze adoptarea legislaţiei 
pentru finalizarea Pieţii Interne a Statelor membre. 

Articolul 14 conţinea următoarele prevederi; 
1) Comunitatea adoptă măsurile pentru instiuirea treptată a Pieţii 

Interne în cursul unei perioade care se încheie la 31 decembrie 1992; 
2) Piaţa Internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera 

circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor este 
asigurată în conformitate cu prevederile Tratatului; 

3) Consiliul , hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, 
defineşte orientările şi condiţiile necesare asigurării unui progres 
echilibrat în toate sectoarele vizate; 

Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la 
1 noiembrie 1993, care a creat Uniunea Europeană, a introdus conceptul de 
Piaţă Unică Europeană: '' Piaţa Unică Europeană reprezintă o zonă fără frontiere 
interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor 
şi capitalurilor ''. 

În interiorul Uniunii Europene, toate controalele la frontieră privind 
bunurile, precum şi controlul vamal al persoanelor au fost eliminate. Poliţia 
(brigăzi antidrog şi de luptă împotriva criminalităţii) desfăşoară activităţi de 
control ori de câte ori este necesar. 

Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 şi intrat în vigoare la 
1 decembrie 2009, în articolele 26 şi 27 TFUE se referă la Piaţa Unică Europeană. 

Conform articolului 26, Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere 
interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a 
capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. 

Conceptul de Piaţă Unică Europeană implică următoarele componente; 
1) Uniunea Vamală; 
2) Piaţa Internă; 
3) Libera concurenţă; 
4) Politica Agricolă Comună; 
5) Politica UE în domeniul transporturilor; 
6) Politica UE în domeniul impozitării; 
7) Politica UE în domeniul protecţiei consumatorilor. 
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Principiile Pieţei Unice Europene sunt: 
1) Principiul liberei circulaţii a mărfurilor; 
2) Principiul liberei circulaţii a persoanelor; 
3) Principiul liberei circulaţii a serviciilor; 
4) Principiul liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor. 

 
 

2. Libera circulaţie a mărfurilor 
 
Libera circulaţie a mărfurilor este strâns legată de Politica Comercială 

Comună a UE, politică pe care o găsim menţionată între policile comune, alături 
de cea din domeniul agriculturii, de cea a transporturilor şi a pescuitului, prin 
Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, semnat la Roma la 25 
martie 1957. 

Libera circulaţie a mărfurilor reprezintă un regim juridic în temeiul căruia 
mărfurile nu se confruntă, la frontiere, cu nici-o restricţie reglementată de către 
un Stat, atât în cazul importurilor cât şi al exporturilor. 

Curtea de Justiţie a CE, în hotărârea sa din 10 decembrie 1968 a definit 
marfa ca fiind “orice bun apreciabil în bani şi susceptibil să facă obiectul unei 
tranzacţii comerciale”. 

Conform art.28 TFUE, principiul liberei circulaţii a mărfurilor se aplică 
mărfurilor originare din Statele membre, precum şi produselor care provin din 
ţări terţe care se află în liberă circulaţie în Statele membre. 

Regulamentul(UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al UE, determină 
teritoriul vamal al Uniunii Europene. 

Conform art.29 TFUE, se consideră că se află în liberă circulaţie într-un 
Stat membru produsele care provin din ţări terţe, pentru care au fost îndeplinite 
formalităţile de import şi pentru care au fost percepute în Statul membru 
respectiv taxele vamale şi taxele cu efect echivalent exigibile care nu au beneficiat 
de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi impuneri. 

Articolul 30 TFUE stabileşte că, între Statele membre sunt interzise taxele 
vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. 

Taxa cu efect echivalent taxei vamale reprezintă orice obligaţie pecuniară, 
indiferent de mărimea, destinaţia şi modul său de aplicare, care nu este o taxă 
vamală, în sensul strict al cuvântului, şi care este impusă în mod unilateral asupra 
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mărfurilor, pentru simplul motiv că acestea traversează o frontieră şi care are ca 
efect scumpirea acestor mărfuri faţă de cele autohtone, similare. 

Taxele care nu se confundă cu taxele cu efect echivalent taxelor vamale sunt: 
1) Taxele interne; 
2) Taxele încasate pentru servicii prestate agenţilor economici; 
3) Taxele solicitate în temeiul unor prevederi ale legislaţiei Uniunii 

Europene. 
Conform art.31 TFUE, taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se 

stabilesc de către Consiliu, la propunerea Comisiei Europene. 
Articolul 32 TFUE, stabileşte faptul că, în executarea misiunilor care îi 

sunt încredinţate, Comisia Europeană are în vedere : 
1) Necesitatea de a promova schimburile comerciale între Statele 

membre şi ţările terţe; 
2) Evoluţia condiţiilor de concurenţă în cadrul UE, în măsura în care 

această evoluţie are ca efect creşterea competitivităţii între-
prinderilor; 

3) Necesităţile UE de aprovizionare cu materii prime şi produse 
semifinite, veghind în acelaşi timp ca între Statele membre să nu fie 
denaturate condiţiile de concurenţă în ceea ce priveşte produsele 
finite; 

4) Necesitatea de a evita perturbări grave în viaţa economică a Statelor 
membre şi de a asigura o dezvoltare raţională a producţiei şi o 
creştere a consumului în cadrul UE. 

 În conformitate cu art.33 TFUE, în cadrul domeniului de aplicare a 
Tratatelor, Parlamentului European şi Consiliul, hotărând conform procedurii 
legislative ordinare, adoptă măsuri în vederea consolidării cooperării vamale 
între Statele membre şi între acestea şi Comisia Europeană. 

Conform articolelor 34 şi 35 TFUE, sunt interzise între Statele membre, 
restricţiile canitative la import şi la export, precum şi orice măsuri cu efect 
echivalent. 

Sunt incompatibile cu prevederile Tratatului privind funcţionarea UE 
următoarele măsuri: 

1) Măsurile privind restricţiile indirecte, la import şi la export. Curtea 
de Justiţie de la Luxemburg consideră incompatibile :  
a) Licenţele de import sau de export; 
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b) Prevederile naţionale care supun mărfurile importate unor 
cerinţe care nu sunt impuse produselor naţionale; 

c) Normele interne discriminatorii. 
2) Masurile privind promovarea sau favorizarea produselor naţionale.  

Printre acestea putem menţiona: 
a) Campania de promovare a achiziţionării produselor naţionale 

în detrimentul celor importate; 
b) Existenţa unor norme care se referă la marcarea originii anu-

mitor produse; 
c) Cerinţele care se referă la modul de prezentare a mărfurilor 

destinate vânzării. 
3) Masurile privind stabilirea preţurilor.  

Un Stat membru al UE nu poate aplica un tratament mai puţin favorabil 
mărfurilor importate decât produselor naţionale prin adoptarea unor norme 
interne prin care sunt stabilite preţurile de vânzare, astfel încât comercializarea 
mărfurilor importate să devină mai dificilă; 

4) Măsurile privind producţia mărfurilor.  
Aceste măsuri se referă la normele naţionale prin care se reglementează 

denumirea, forma, dimensiunea, greutatea sau compoziţia mărfurilor; 
5) Masurile prin care se instituie obligativitatea analizării de către 

importatori a mărfurilor UE. 
În cadrul acestor măsuri se poate solicita importatorilor să verifice, în mod 

sistematic, conformitatea compoziţiei mărfurilor cu indicaţiile furnizorilor 
străini, să efectueze anumite controale chimice în laboratoare sau să obţină 
certificate care sunt eliberate de către Statul de destinaţie. 

6)  Masurile prin care se instituie controale sanitare şi fitosanitare de 
către Statele membre ale UE. 

Controalele efectuate trebuie să fie necesare pentru îndeplinirea obiecti-
velor vizate şi nu trebuie să creeze obstacole în calea importurilor, care să fie 
disproporţionate în raport cu aceste obiective28 .  

Este important de menţionat că există excepţii de la aplicarea principiului 
liberei circulaţii a mărfurilor. Articolul 36 TFUE prevede că, dispoziţiile art.34 şi 
35 nu se opun interdicţiilor sau restricţiilor la import, la export sau de tranzit, 
justificate pe motive de morală publică, de ordine publică, de siguranţă publică, 

                                                           
28 Fuerea Augustin, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 pag.173 
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de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanelor şi a animalelor sau de conservare a 
plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu naţional cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică sau de protecţie a proprietăţii industriale şi comerciale. 
Cu toate acestea, interdicţiile sau restricţiile respective nu trebuie să constituie 
un mijloc de discriminare arbitrară şi nici-o restricţie disimulată în comerţul 
dintre Statele membre. 

 Regulamentul (CE) nr.2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 
privind funcţionarea Pieţii interne în legătură cu libera circulaţie a mărfurilor 
între Statele membre cuprinde următoarele obiective: 

1. Respectarea principiului liberei circulaţii a mărfurilor între Statele 
membre ale UE; 

2. Evitarea obstrucţionării liberei circulaţii a mărfurilor prin acţiuni ale 
unor persoane de drept privat, acţiuni care pot perturba buna 
funcţionare a Pieţii interne ce poate conduce la pierderi serioase 
pentru persoanele afectate; 

3. Necesitatea garantării respectării obligaţiilor care decurg din Tratat 
şi, în special, a bunei funcţionări a Pieţei interne , prin determinarea 
Statelor membre de a se abţine de la măsuri sau comportamente care 
pot să constituie un obstacol în calea schimburilor comerciale şi prin 
adoptarea, de către Statele membre a măsurilor necesare şi 
proporţionale în vederea facilitării liberei circulaţii a mărfurilor pe 
teritoriul acestora; 

4. Garantarea exercitării drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la 
grevă sau libertatea de a intra în grevă; 

5. Respectarea competenţei Statelor membre în ceea ce priveşte 
menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii interne, precum şi 
de a stabili dacă, în ce caz şi ce măsuri sunt necesare şi proporţionale 
pentru facilitarea acestora într-o situaţie dată; 

6. facilitarea unui schimb rapid şi adecvat de informaţii între Statele 
membre şi Comisia Europeană privind obstacolele în calea liberei 
circulaţii a mărfurilor; 

7. determinarea Statului membru pe terioriul căruia apar obstacole în calea 
liberei circulaţii a mărfurilor de a întreprinde toate măsurile necesare 
pentru a restabili libera circulaţie a mărfurilor pe teritoriul său. 

 Libera circulaţie a mărfurilor este indisolubil legată de Uniunea Vamală. 
Conform art.3 TFUE, Uniunea Vamală reprezintă o componenţă exclusivă a 
Uniunii Europene. 
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 Statele membre ale UE nu au competenţa de a adopta reguli privind 
taxele vamale. De asemenea, ele nu au competenţa de a încheia acorduri 
comerciale cu State terţe şi nu au posibilitatea de a acorda scutiri sau reduceri de 
taxe vamale. 

 Uniunea Vmală reglementează totalitatea schimburilor de mărfuri şi 
implică interzicerea, între Statele membre, a taxelor vamale la import şi la export 
şi a oricăror taxe cu efect echivalent. 

 Baza juridică a Uniunii Europene Vamale este Regulamentul nr.450/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a 
Codului Vamal modernizat. Trăsătura principală a Uniunii Vamale este 
stabilirea Tarifului Vamal Comun în relaţiile cu ţările terţe. 

Codul Vamal modernizat cuprinde: 
1. prevederile generale cu privire la domeniul de aplicare a legislaţiei 

Vamale, la misiunea şi la drepturile şi obligaţiile persoanelor în ceea 
ce priveşte legislaţia vamală; 

2. elementele pe baza cărora se aplică taxele de import şi export şi alte 
măsuri privind comerţul cu mărfuri, originea mărfurilor, valoarea în 
vamă; 

3. normele privind statutul vamal, cu privire la plasarea mărfurilor sub 
un anumit regim vamal şi privind verificarea, liberul de vamă şi 
dispunerea asupra mărfurilor; 

4. regimul vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al UE; 
5. punerea în circulaţie şi exonerarea de taxe la import; 
6. regimurile vamale specifice – tranzit, depozitare, destinaţie specială şi 

perfecţionare; 
7. tratamentul vamal al ieşirii mărfurilor din teritoriul vamal al UE – 

mărfuri care părărsesc teritoriul, exportul şi reexportul, exonerarea de 
taxe la export; 

8. Comitetul Codului Vamal şi procedurile care permit Comisiei 
Europene să adopte măsuri de aplicare a Codului Vamal. 

Uniunea Europeană şi-a reformat Codul Vamal modernizat prin 
adoptarea Codului Vamal al UE. Acesta a intrat în vigoare la 9 octombrie 2013 şi 
este aplicabil în întregime de la 1 mai 2016. 

Codul Vamal al UE şi actele delegate şi de punere în aplicare: 
1. Raţionalizează legislaţia şi procedurile vamale; 
2. Oferă companiilor mai multă siguranţă şi uniformitate legislativă; 
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3. Sporesc claritatea pentru funcţionarii vamali din cadrul UE; 
4. Simplifică normele şi procedurile vamale şi facilitează desfăşurarea 

tranzacţiilor vamale mai eficient şi în conformitate cu cerinţele 
moderne; 

5. Finalizează tranzacţia vămilor la un mediu informatizat, în totalitate 
electronic; 

6. Consolidează procedurile vamale mai expeditive pentru companiile 
care respectă normele şi sunt demne de încredere. 

 
 

3. Libera circulaţie a persoanelor şi dreptul de stabilire 
 
Reglementările juridice ale UE privind această libertate fundamentală 

sunt următoarele : 
1. Tratatul privind funcţionarea UE (art.45-55 TFUE); 
2. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe 
teritoriul Statelor membre pentru cetăţenii UE şi membrii familiilor 
acestora; 

3. Regulamentul UE 492/2011 al Parlamentului şi al Consiliului din 5 
aprilie 2011 privind libera circulaţie în cardul UE. 

Libera circulaţie a persoanelor presupune absenţa oricărei discriminări 
bazate pe cetăţenie originară între lucrătorii Statelor membre în ceea ce priveşte 
angajarea, remunerarea şi alte condiţii de muncă şi angajare. În acest sens, 
persoanelor le sunt conferite drepturi pe care le pot valorifica în justiţie în orice 
Stat membru29.  

 Art. 45 TFUE prevede că libera circulaţie a lucrătorilor este garantată în 
cadrul Uniunii Europene.  

Sub rezerva restricţiilor justificate de motive de ordine publică, siguranţă 
publică şi sănătate publică, libera circulaţie a lucrătorilor implică dreptul : 

a) De a accepta ofertele de încadrare în muncă; 
b) De a circula liber, în acest scop, pe teritoriul Statelor membre; 

                                                           
29 Popescu Andrei, Voiculescu Nicolae, Dreptul social European, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti , pag.211 
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c) De şedere într-un Stat membru pentru a desfăşura o acivitate 
salarizată în conformitate cu actele administrative care regle-
mentează încadrarea în muncă a lucrătorilor Statului respectiv; 

d) De a rămâne pe teritoriul unui Stat membru după ce a fost încadrat 
în muncă în acest Stat, în condiţiile care vor face obiectul unor 
regulamente adoptate de Comisia Europeană. 

Conform art.46 TFUE, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului 
Economic şi Social, adoptă, prin directive sau regulamente, măsurile necesare în 
vederea realizării liberei circulaţii a lucrătorilor. 

 Art. 47 TFUE precizează că Statele membre încurajează schimburile de 
lucrători tineri în cadrul unui program comun. 

Potrivit art.48 TFUE, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura ordinară, adoptă în domeniul securităţii sociale, măsurile 
necesare pentru instituirea liberei circulaţii a lucrătorilor, în special prin instituirea 
unui sistem care să asigure lucrătorilor migranţi salariaţi sau care desfăşoară o 
activitate independentă şi a persoanelor aflate în întreţinerea acestora: 

a) Cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de către diferitele 
legislaţii interne, în vederea dobândirii şi păstrării dreptului la 
prestaţii, precum şi pentru calcularea acestora; 

b) Plata prestaţiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriul Statelor 
membre. 

Conform art.49 TFUE, sunt interzise restricţiile privind libertatea de 
stabilire a resortanţilor unui Stat membru pe teritoriul altui Stat membru. 
Această interdicţie se referă şi la restricţiile privind înfiinţarea de agenţii, 
sucursale sau filiale de către resortisanţii unui Stat membru stabiliţi pe teritoriul 
altui Stat membru. 

Prin resortisant al unui Stat se înţelege persoana fizică sau juridică având 
cetăţenia, respectiv naţionalitatea acestui Stat, în conformitate cu legislaţia 
internă a acestuia. 

Din prevederile art.45 şi 48 TFUE rezultă că beneficiari a liberei circulaţii 
a pesoanelor sunt lucrătorii salariaţi. Libera circulaţie a persoanelor este 
condiţionată de cetăţenia persoanei, care trebuie să fie a unui Stat membru al 
UE, şi de exercitarea unei activităţi profesionale sau economice. 

Art. 49,alin.2 TFUE reglementează o altă categorie de beneficiary, şi 
anume societăţile, constituite în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
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vigoare, inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public 
sau privat, cu excepţia persoanelor juridice fără scop lucrativ. 

A treia categorie de beneficiari este reprezentată de membrii familiei 
lucrătorilor migranţi salariaţi sau care desfăşoară o activitate independentă. 

Conform art.2 din Directiva 2004/38, membrii de familie sunt: 
a) Soţul; 
b) Partenerul cu care cetăţeanul UE a contractat un parteneriat 

înregistrat, în temeiul legislaţiei unui Stat membru, dacă, conform 
legislaţiei Statului membru gazdă, parteneriatele înregistrate sunt 
considerate drept echivalent căsătoriei; 

c) Descendenţii direcţi în vârstă de cel mult 21 de ani sau care se află în 
întreţinerea sa, precum şi descendenţii direcţi ai soţului sau ai 
partenerului; 

d) Ascendenţii direcţi care se află în întreţinere şi cei ai soţului sau ai 
partenerului. 

Conform art.7, alin.4 din această Directivă, numai soţul, parenerul 
înregistrat, în înţelesul art.2, alin.2 lit.b, şi copiii, aflaţi în întreţinere, beneficiază 
de dreptul de şedere în calitate de membri de familie ai unui cetăţean al UE ce 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.1 lit.c. Articolul 3 alin.1 se aplică în cazul 
rudeleor directe în linie ascendentă aflate în întreţinerea cetăţeanului UE, 
precum şi celor ale soţului sau ale parenerului înregistrat. 

Libera circulaţie a persoanelor este o realitate în cadrul Uniunii Europene. 
Ea se concentrează în libera circulaţie având drept destinatari lucrătorii, libertate 
care este un drept fundamental pe care jurisdicţiile naţionale trebuie să-l apere. 

Regulamentul (UE) 492/2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în 
cadrul UE prevede că, lucrătorul resortisant : 

1. Are dreptul de a nu fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte State 
membre, faţă de lucrătorii naţionali, pe criterii de cetăţenie, în ceea ce 
priveşte condiţiile de încadrare în muncă şi de muncă şi, în special, în 
ceea ce priveşte remunerarea, concedierea şi, în cazul în care rămâne 
fără un loc de muncă; 

2. Beneficiază de aceleaşi avantaje sociale şi fiscale ca şi lucrătorii 
naţionali; 

3. Are acces la formare în şcoli profesionale şi centre de recalificare, în 
acelaşi temei şi în aceleaşi condiţii ca şi lucrătorii naţionali; 

4. Beneficiază de egalitate de tratament în ceea ce priveşte afilierea la 
organizaţii sindicale şi exercitarea drepturilor sindicale; 
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5. Beneficiază de derptul de a fi ales în organele reprezentative ale 
lucrătorilor din cadrul întreprinderii; 

6. Beneficiază de toate drepturile şi avantajele acordate lucrătorilor 
naţionali în ceea ce priveşte locuinţele, inclusiv dreptul de proprietate 
asupra locuinţei de care are nevoie şi poate, în acelaşi temei ca şi 
resortisanţii acelui Stat, să se înscrie pe lista cererilor de locuinţă, în 
regiunea în care ocupă un loc de muncă, în cazul în care astfel de liste 
sunt ţinute, şi beneficiază de avantajele şi priorităţile care decurg din 
aceasta. 

Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi 
exercitarea acestora, precum şi constituirea şi administarea întreprinderilor şi, în 
special, a societăţilor. 

În conformitate cu art.50 TFUE, în vederea facilitării accesului la 
activităţile independente şi a exercitării acestora, Parlamentul European şi 
Consiliul adoptă directivele privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, precum şi privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale Statelor membre cu 
privire la accesul la activităţile independente şi la exercitarea acestora. 

În ceea ce priveşte profesiile medicale, paramedicale şi farmaceutice, 
eliminarea treptată a restricţiilor este subordonată coordonării condiţiilor de 
exercitare a acestora în diferitele State membre ale UE. 

 
 

4. Libera circulaţie a serviciilor 
 
Libertatea de prestare a serviciilor reprezintă dreptul de a oferi servicii 

persoanelor sau firmelor care îşi au reşedinţa pe teritoriul altor State membre, 
avându-se ca bază un sediu plasat în Uniunea Europeană. 

 Conform art.56 TFUE, sunt interzise restricţiile privind libera prestare a 
serviciilor în cadrul UE cu privire la resortisanţii Statelor membre stabiliţi într-
un alt Stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. 

 Art. 57 TFUE defineşte conceptul de servicii în felul următor : '' În 
înţelesul Tratatelor, sunt considerate servicii prestaţiile furnizate în mod 
obişnuit în schimbul unei remuneraţii, în măsura în care nu sunt reglementate de 
dispoziţiile privind libera circulaţie a mărfurilor, a capitalurilor şi a persoanelor ''. 
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 Serviciile cuprind, în special: 
a) Activităţi cu caracter industrial; 
b) Activităţi cu caracter comercial; 
c) Activităţi artizanale; 
d) Activităţile prestate în cadrul profesiunilor liberale. 

Noţiunea de prestare de servicii este independentă de sectorul economic 
şi se referă la astfel de activităţi, precum: 

 Emisiunile televizate; 
 Publicitatea; 
 Activităţile financiare ale băncilor şi activităţile legate de asigurare; 
 Activităţile de intermediere; 
 Lucrările publice; 
 Transportul şi călătoriile; 
 Profesiunile liberale (medici, avocaţi, arhitecţi, contabili etc.). 

Conform art.58 din TFUE, libera circulaţie a serviciilor în domeniul 
transporturilor este reglementată de dispoziţiile din titlul privind transporturile, care 
precizează că, în transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminările 
care constau în aplicarea de către un transportator , pentru aceleaşi mărfuri şi pe 
aceleaşi rute de transport, a unor tarife şi condiţii de transport diferite în funcţie de 
ţara de origine sau de destinaţie a produselor transportate. 

Comisia Europeană poate examina cazurile de descriminare, din proprie 
iniţiativă sau la solicitarea unui Stat membru, adoptând deciziile pe care le 
apreciază ca fiind necesare. Din motive concurenţiale, este înterzisă, de 
asemenea, aplicarea, de către un Stat membru, a unor tarife şi condiţii care 
includ orice element de sprijin sau de protecţie în beneficiul uneia sau mai 
multor întreprinderi sau industrii anume, pentru transporturi efectuate în cadrul 
Uniunii Europene, excepţie făcând cazul în care există, în acest sens, o 
autorizaţie din partea Comisiei Europene. 

 
 

5. Libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor 
 
 Articolul 63 TFUE impune regula generală în conformitate cu care toate 

restricţiile în calea circulaţiei capitalurilor şi plăţilor între Statele membre, 
precum şi între Statele membre şi ţările terţe, sunt interzise. 

 Conform art.64 TFUE, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la 
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circulaţia capitalurilor, având ca destinaţie ţări 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. 

În opinia Curţii de Justiţie a UE, fluxurile de capital sunt operaţiuni 
financiare care vizează, în principal, plasarea sau investirea sumei în cauză şi nu 
remunerarea unei prestaţii. Plăţile curente reprezintă transferuri de valută care 
constituie o contraprestaţie în cadrul unei tranzacţii aferente. 

Articolul 66 din TFUE menţionează că, în cazul în care, în împrejurări 
excepţionale, circulaţia capitalurilor provenind din ţările terţe sau destinate 
acestora provoacă sau ameninţă să provoace dificultăţi grave în funcţionarea 
Uniunii Economice şi Monetare, Consiliul, la propunerea Comisiei Europene şi 
după consultarea Băncii Centrale Europene, poate adopta, în raport cu ţările 
terţe, măsurile de salvgardare pentru o perioadă de până la şase luni, în cazul în 
care aceste măsuri sunt strict necesare. 

 
 

Concluzii 
Piața Unică Europeană reprezintă o zonă de frotiere interne, în care este 

asifurată libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. 
Acest concept de Piața Unică Europeană cuprinde următoarele componente: 
Uniunea vamală, Piața internă, libera concurență, Politica Agricolă Comună, 
Politica Comercială Comună, Politica UE în domeniul transporturiloe, în 
domeniul impozitării , în domeniul protecției consumatorilor etc.. 

Principiile Pieții Unice Europene sunt: 
 principiul liberei circulații a mărfurilor 
 principiul liberei circulații a persoanelor 
 principiul liberei circulații a serviciilor 
 principiul liberei circulații a capitalurilor și plăților. 

 
 

Întrebări de autoevaluare şi de discuţie: 
1) Apreciaţi importanţa creării Pieţii Interne a Uniunii Europene. 
2) Determinaţi acţiunile întreprinse pentru realizarea Pieţii Comune, con-

form Tratatului de la Roma. 
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3) Numiţi instituţiile responsabile de aplicarea acţiunilor pentru crearea 
Pieţii Comune. 

4) Enumeraţi prevederile Actului Unic European cu privire la finalizarea 
Pieţii Interne a Statelor membre. 

5) Daţi definiţia Pieţii Unice Europene şi numiţi componentele acestui 
concept, conform Tratatului de la Lisabona. 

6) Analizaţi reglementările juridice care se referă la libera circulaţie a 
mărfurilor. 

7) Enumeraţi măsurile care sunt incompatibile cu prevederile Tratatului 
privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). 

8) Numiţi excepţiile de la aplicarea principiului liberei circulaţii a mărfurilor. 
9) Caracterizaţi libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor. 
10) Explicaţi prevederile dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona cu privire la 

libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor. 
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Capitolul 6 
DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE 

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

1. Reglementările juridice ale Uniunii Europene cu privire la 
societățile comerciale. 

2. Grupul European de Interes Economic. 
3. Societatea Europeană. 
4. Activitatea de intreprinzător în Romania 

 
 

Obiective: 
 De a determina obiectivele coordonării dreptului societăților comerciale 
 De a cunoaște regulamentele și directivele Uniunii Europene cu privire 

la societățile comerciale 
 De a defini Grupul European de Interes Economic, de a menționa 

componența și funcționarea lui 
 De a caracteriza modalitățile de constituire, structura și funcționarea 

Societății Europene. 
 
Cuvinte– cheie: reglementare juridică, societate comercială, regulament, directivă, 
Grup European de Interes Economic, Societate Europeană, actul constitutiv, statutul, 
Adunarea generală, administratorul, drepturi, obligații, beneficiu, răspundere, 
dizolvare, lichidare. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Sandru Daniel, Societățile comerciale în Uniunea Europeană, Editura 
Univeritară, București, 2006 

2. Țuțuianu Adrian, Drept societar, Editura Pro-Universitaria, București, 2014. 
3. Gorun Diana, Drept comercial intern și internațional, Editura Pro-

Universitaria, București 2016. 
4. Fuerea Augustin, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, 

București,2003. 
5. Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept comunitar al afacerilor, ASEM, 

Chișinău,2013. 
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1. Reglementările juridice ale Uniunii Europene cu privire 
la societățile comerciale 

 
Coordonarea dreptului Uniunii Europene în materia societăților 

comerciale se întemeiază pe prevederile articolului 50 TFUE, care stabilește 
printre sarcinile Consiliului și ale Comisiei Europene aceea de a coordona 
dreptul societăților în scopul protejării intereselor asociaților și ale terților. 

Articolul 50 TFUE acordă un mandat Consiliului și Parlamentului 
European de a reglementa libertatea de stabilire în anumite domenii de 
activitate pe calea directivelor. Acest mandat vizează coordonarea dreptului 
societăților comerciale. 

Obiectivele coordonării dreptului societăților comerciale sunt: 
1. Facilitarea realizării libertății de stabilire și a Pieței interne; 
2. Acordarea priorității activităților în cazul cărora libertatea de stabilire 

constituie o contribuție utilă la dezvoltarea producției și a schimbu-
rilor comerciale; 

3. Asigurarea unei cooperări strânse între autoritățile naționale compe-
tente pentru a cunoaște aspectele speciale ale diferitelor activități din 
cadrul Uniunii Europene; 

4. Eliminarea obstacolelor pentru societățile comerciale care doresc să 
își extindă activitatea la nivelul Uniunii Europene; 

5. Asigurarea unei protecții a intereselor asociațiilor și terților; 
6. Asigurarea securității tranzacțiilor. 

Conform articolului 53 TFUE, pentru facilitarea accesului la activitățile 
independente și exercitării acestora, Parlamentul European și Consiliul adoptă 
directivele privnd recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor 
titluri oficiale de calificare, precum și privind coordonarea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative ale Statelor membre cu privire la accesul la 
activitățile independente și la exercitarea acestora. 

Armonizarea sistemelor de drept naționale cu privire la societăți s-a 
realizat, în principal, pe calea directivelor. 

Prevederile directivelor, care sunt clare, precise și necondiționate, pot fi 
invocate de particulari în fața jurisdicțiilor naționale împotriva autorităților 
publice. Acest lucru este valabil, conform unei reguli constante a dreptului 
Uniunii Europene. 
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Coordonarea legislației în materia societăților comerciale s-a realizat pe 
calea directivelor și a regulamentelor: 

1. Directiva 2009/101 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind publicitatea și nulitatea. Această directivă a abrogat 
Prima Directivă 68/151/CEE din 9 martie 1968 privind publicitatea, validitatea 
angajamentelor și nulitatea societăților comerciale. 

Publicitatea constituirii societăților comerciale reprezintă unul din 
elementele fundamentale ale protecției creditorilor și partenerilor unei societăți 
comerciale. 

Domeniul de aplicare al directivei cuprinde societățile pe acțiuni, 
societățile în comandită și societățile cu răspundere limitată. 

Obiectul publicității se referă la Actul de constituire și Statutul societății, 
precum și la modificările acestora. Informațiile cuprind: 

a. Identitatea asociațiilor și a societății; 
b. Organele societății, 
c. Persoanele care participă la administrarea, supravegherea sau contro-

lul societății; 
d. Informații financiare; 
e. Acte sau operațiuni care afectează existența societății, precum și 

transferul sediului social, dizolvarea, nulitatea, identitatea lichi-
datorilor etc. 

Publicitatea se realizează prin intermediul unui Registru public (central, 
național, Registrul comerțului sau al societățlor) și prin publicarea informațiilor 
în Buletinul național. 

Conform articolulu 4 din Directivă, publicitatea se realizează în limba 
oficială a fiecărui Stat, însă există posibilitatea publicității voluntare a actelor și a 
informațiilor în orice limbă oficială a UE sau în orice altă limbă. 

Directiva nu stabilește sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de 
publicitate. Statele membre trebuie să prevadă în legislația națională astfel de 
sancțiuni. 

Articolul 8 din Directivă precizează că, dacă sunt îndeplinite anumite acte 
în numele unei societăți în curs de înființare, înainte ca aceasta să fi dobândit 
personalitate juridică și dacă societatea nu își asumă obligațiile ce rezultă din 
actele în cauză, persoanele care le-au îndeplinit sunt responsabile solidar și 
nelimitat pentru acțiunile în cauză, în absența unei clauze contractuale contrare. 
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Conform articolului 12 din Directivă, nulitatea societăților poate fi 
prevăzută în legislația națională în următoarele condiții: 

a. Necesitatea pronunțării nulității prin hotărâre judecătorească. 
b. Nulitatea poate fi pronunțată în cazurile de absență a actului de 

constituire sau nerespectarea formalităților de control preventiv ori 
a formei autentice. 

c. Obiectul de activitate este ilicit sau contrar ordinii publice. 
d. Actul de constituire sau Statutul nu indică denumirea societății, 

aporturile, capitalul social. 
2. Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind constituirea societăților pe acțiuni, menținerea și 
modificarea capitalului acestora. 

Această Directivă a abrogat a Doua Directivă 77/91/CEE din 31 
decembrie 1976 privind organizarea și funcționarea societății pe acțiuni. 

Directiva are ca obiectiv coordonarea prevederilor de drept intern privind 
constituirea societăților pe acțiuni, menținerea, majorarea și reducerea 
capitalului lor pentru a asigura o protecție minimă echivalentă atât pentru 
acționari, cât și pentru creditorii societăților în cauză. 

Directiva prevede conținutul minimal al Statutului/ Actului de constituire 
și publicitatea lui (art. 2-3), răspunderea pentru angajamentele asumate până la 
obținerea autorizației de funcționare (art.4), consecința micșorării numărului 
asociațiilor sub numărul legal (art.5), capitalul minim de 25000 euro (art.6), 
componența capitalului (art.7), condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
acțiunile (art.8-9), evaluarea aporturilor în natură de către un expert 
independent și publicitatea capitalului (art.10), condițiile de distribuire a 
profitului net (art.15-16), reîntregirea capitalului (art.17), cumpărarea de către 
societatea comercială a propriilor acțiuni (art.18-19), restricții în dobândirea 
propriilor acțiuni (art.20-22), mărirea și reducerea capitalui social (at.25). 

3. Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2011 /privind fuziunea societăților pe acțiuni. 

Această directivă a abrogat Directiva a treia 78/855/CEE a Consiliului din 
9 octombrie 1978 privind fuziunile societăților pe acțiuni. 

Directiva are ca obiectiv protejarea intereselor asociațiilor și a terților. Cu 
ajutorul directivei se realizează o coordonare a legislațiilor Statelor membre 
privind fuziunile societăților pe acțiuni și introducerea în dreptul tuturor 
Statelor membre a unor prevederi privind fuziunile. 
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Directiva reglementează fuziunea societăților prin două modalități, și 
anume: prin absorbția uneia sau a mai multor societăți de către o altă societate și 
fuziunea prin constituirea unei noi societăți. 

Conform articolului 3, fuziunea prin absorbție înseamnă operațiunea prin 
care una sau mai multe societăți este/sunt dizolvată/e fără a intra în lichidare 
și transferă toate activele și pasivele ei/lor unei alte societăți, în schimbul 
emiterii către acționarii societății sau ai societăților absorbite de acțiuni la 
societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% 
din valoarea nominală sau, în absența acesteia, din echivalentul contabil al 
acțiunilor astfel emise. 

Conform articolului 4, fuziunea prin constituirea unei noi societăți 
reprezintă operațiunea prin care mai multe societăți sunt dizolvate fără a fi 
lichidate și transferă toate activele și pasivele lor unei societăți pe care o 
constituie, în schimbul emiterii către acționarii lor de acțiuni la societatea nou 
contituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea 
nominală sau, în absența acestea, din echivalentul contabil al acțiunilor astfel 
emise. 

4. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. 

Această Directivă a abrogat a patra Directivă a Consiliului 78/660/CEE 
din 25 iulie 1978 privind bilanțul anual. 

Directiva are ca obiectiv coordonarea prevederilor de drept intern cu 
privire la prezentarea și conținutul situațiilor financiare anuale și ale rapoartelor 
administratorilor, la metodele de evaluare utilizate și la publicarea acestor 
documente pentru anumite tipuri de întreprinderi cu răspundere limitată, în 
vederea protejării acționarilor, asociaților și terților. 

Articolul 3 din Directivă specifică categoriile de întreprinderi și de grupuri: 
1. Microîntreprinderile sunt întreprinderile care, la data bilanțului, au 

următoarel criterii: 
a) Cifra de afaceri: 700000 euro 
b) Numărul de angajați:10 
2. Întreprinderile mici sunt întreprinderile care, la data bilanțului, au 

următoarele criterii: 
a) Cifra de afaceri: 8000000 euro 
b) Numărul de salariați: 50. 
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3. Întreprinderile mijlocii sunt întreprinderile care, la data bilanțului, au 
următoarele criterii: 
a) Cifra de afaceri: 20 000 000 euro. 
b) Numărul de salariați: 250. 

4. Întreprinderile mari sunt întreprinderile care, la data bilanțului, au 
următoarele criterii: 
a) Cifra de afaceri: 40 000 000 euro 
b) Numărul de salariați: 250. 

5. Grupurile mici sunt grupurile constituite din societățile mamă și 
filialele care urmează să fie incluse în consolidare, care, la data 
bilanțului societății-mamă, au următoarele criterii: 
a) Cifra de afaceri: 8 000 000 euro 
b) Numărul de salariați: 50 

6. Grupurile mijlocii sunt grupurile constituite din societățile mamă și 
filialele care urmează să fie incluse în consolidare, care, la data 
bilanțului societății-mamă, au următoarele criterii: 
a) Cifra de afaceri: 20 000 000 
b) Numărul de salariați: 250 

7. Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile mamă și 
filialele care urmează să fie incluse în consolidare, care, la data 
bilanțului societății-mamă, au următoarele criterii: 
a) Cifra de afaceri: 40 000 000 euro 
b) Numărul de salariați: 250. 

5. Directiva 82/891/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1982 privind 
divizarea societăților pe acțiuni. 

Conform Preambului, Directiva 82/891/CEE reglementează următoarele 
aspecte: 

1. Eliminarea restricțiilor la libertatea de stabilire; 
2. Continuarea coordonării în ceea ce privește constituirea societăților 

pe acțiuni, menținerea și modificarea capitalului acestora; 
3. Fuziunea societăților pe acțiuni și a anumitor operațiuni asimilate 

fuziunilor; 
4. Similitudinile care există între operațiunile de fuziune și divizare; 
5. Riscurile ca garanțiile oferite în ceea ce privește fuziunile să fie 

eludate; 
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6. Coordonarea legislațiilor Statelor membre privind divizările 
societăților pe acțiuni, dacă Statele membre permit astfel de 
operațiuni, în scopul protejării intereselor asociațiilor și terților. 

Conform articolului 2, divizarea prin absorbție reprezintă operațiunea prin 
care, după dizolvarea fără intrare în lichidare, o societate comercială transferă 
mai multor societăți comerciale toate activele și pasivele sale în schimbul alocării 
către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile care primesc contribuții 
ca urmare a divizării, denumite societăți beneficiare și, eventual, a unei plăți în 
numerar care nu poate depăși 10 % din valoarea nominală a acțiunilor alocate 
sau, în absența acesteia, din echivalentul lor contabil. 

 Articolul 3 precizează că proiectul de divizare curpinde următoarele 
elemente: 

1. Forma juridică, denumirea și sediul fiecărei societăți implicate în 
divizare; 

2. Rata de schimb a acțiunilor; 
3. Condițiile de alocare a acțiunilor la societățile beneficiare; 
4. Data de la care deținerea acestor acțiuni permite deținătorilor să 

participe la beneficii; 
5. Data de la care tranzacțiile societății divizate sunt considerate din 

punct de vedere contabil ca aparținând uneia sau alteia dintre 
societățile beneficiare. 

6. Drepturile acordate de societățile beneficiare deținătorilor de acțiuni 
care conferă drepturi speciale și deținătorilor de titluri, altele decât 
acțiunile; 

7. Repartizarea activelor și pasivelor care urmează a fi transferate 
fiecăreia dintre societățile beneficiare. 

Conform articolului 21, divizarea prin constituirea de noi societăți 
comerciale reprezintă operațiunea prin care, după ce este dizolvată fără a intra în 
lichidare, o societate comercială transferă către mai multe societăți nou 
constituite toate activele și pasivele sale în schimbul alocării către acționarii 
societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în 
numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor alocate sau, în 
absența aceteia, din echivalentul lor contabil. 

Este important de menționat că, proiectul de divizare este realizat în 
aceleași condiții ca și proiectul pentru divizarea prin absorbție. Pe lângă aceste 
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informații, proiectul de divizare trebuie să cuprindă forma, denumirea și sediul 
fiecăreia dintre noile societăți comerciale. 

Articolul 23 evidențiază divizarea sub controlul unei autorități 
judecătorești. 

În cest context, operațiunile de divizare sunt supuse controlului unei 
autorități judecătorești competente: 

a) Sa convoace o Adunare generală a acționarilor societății divizate 
pentru a se pronunța 

b) Să se asigure că acționarii fiecăreia dintre societățile implicate în 
divizare au primit proiectul de divizare, conturile anuale și rapoartele 
societăților pentru cele trei exerciții financiare anterioare, o declarație 
contabilă, rapoartele organismelor administrative sau de conducere 
ale societăților implicate în divizare. 

6. Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 
mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. 

Această Directivă a modifcat Directiva 83/349 CEE din 13 iunie 1983 
privind bilanțurile contabile pentru grupări de societăți comerciale. 

Articolul 3 din Directivă stabilește ca, auditul legal se efectuează numai de 
către auditorii legali care sunt autorizați de Statul membru care solicită auditul 
legal. În acest context, Statul membru desemnează autoritățile competente 
responsabile pentru autorizarea auditorilor legali și a firmelor de audit. 

Statele membre trebuie să se asigure că toți auditorii legali sunt înscriși 
într-un Registru accesibil publicului. 

Conform articolului 40 din Directivă, Statele membre au obligația să se 
asigure că auditorii legali și firmele de audit, care efectuează auditul entităților de 
interes public, publică pe site-ul lor, în termen de trei luni de la sfârșitul fiecărui 
exercițiu financiar, un raport anual transparent cu privire la rezultatul auditului 
efectuat. 

7. Directiva 89/666/CE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind 
publicitatea sucursalelor înființate într-un Stat membru de anumite forme de 
societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt Stat. 

Această Directivă reglementează condițiile de publicitate care trebuie 
îndeplinite la crearea unei sucursale într-un Stat diferit de cel în care societatea 
comercială este constituită conform regulilor sale. Directiva se referă la dreptul 
de stabilire pe teritoriul Uniunii Europene. 
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 Prevederile Directivei se aplică, în egală măsură, sucursalelor create în 
interiorul unui Stat membru de către societăți constituite într-un Stat care nu 
face parte din Uniunea Europeană. 

Conform preambului, obiectivele Directivei sunt: 
1. De a coordona garanțiile impuse societăților comericale în Statele 

membre, pentru protejarea intereselor asociațiilor și terților; 
2. De a facilita exercitarea libertății de stabilire a societăților comerciale, 
3. De a asigura protecția persoanelor care stabilesc raporturi cu 

societatea comercială prin intermediul sucursalelor, prin adoptarea 
unor măsuri privind publicitatea în Statul membru în care este situată 
sucursala; 

4. De a reglementa sucursalele înființate de societăți comerciale care 
intră sub incidența legislației țărilor terțe și organizate în forme 
juridice comparabile cu cele ale societăților comerciale. 

Scrisorile și notele de comandă utilizate de sucursală trebuie să furnizeze 
aceleași informații ca și scrisorile și notele de comandă utilizate de societate și să 
precizeze Registrul în care este înmatriculată sucursala. 

În conformitate cu articolul 1 din Directivă, actele și informațiile privin 
sucursalele înființate într-un Stat membru de către o societate comercială care 
intră sub incidența legislației unui alt Stat membru și căreia i se aplică 
prevederile UE în materie, sunt publicate conform legislației Statului membru în 
care este situată sucursala. 

Publicitatea se referă la următoarele acte și informații: 
1. Adresa sucursalei, 
2. Activitățile sucursalei; 
3. Registrul la care este păstrat dosarul societății împreună cu numărul 

de înmatriculare în registrul în cauză; 
4. Denumirea și forma societății comerciale, respectiv denumirea 

sucursalei, dacă este diferită de cea a societății; 
5. Numirea, încetarea funcției și identitatea persoanelor care au 

competența de a angaja societatea față de terți și de a o reprezenta în 
justiție: fie ca organ al societății constituit de organ, fie ca 
reprezentanți permanenți ai societății comerciale pentru activitățile 
sucursalei, cu menționarea extinderii comptențelor lor; 

6. Dizolvarea societății comerciale, numirea, identitatea și compe-
tențele lichidatorilor, precum și finalitatea lichidării; 
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7. Închiderea sucursalei. 
8. Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 

septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind societățile 
comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. 

Această Directivă a abrogat Directiva 89/667/CEE din 30 decembrie 1989 
privind societățile cu răspundere limitată cu asociat unic. 

Directiva contribuie la îmbunătățirea următoarelor aspecte: 
1. Crearea societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, prin 

eliminarea neconcordanțelor apărute între legislațiile Statelor membre, 
ca urmare a reformelor introduse în legislațiile anumitor State membre; 

2. Evitarea posibilității Statelor membre de a adopta restricții privind 
accesul la societățile cu asociat unic sau să elimine limitele pentru 
răspunderea asociaților unici; 

3. Limitarea libertății Statelor membre de a adopta norme pentru 
acoperirea riscurilor pe care le-ar putea prezenta societățile cu asociat 
unic ca o consecință a faptului că au un singur asociat, în special 
pentru a asigura vărsarea capitalului subscris. 

Conform articolului 2 din Directivă, o societate poate avea un asociat unic 
la data constituirii sau atunci când părțile sale sociale sunt dobândite de o 
singură persoană. 

În cazul în care o societate comercială devine societate cu asociat unic, prin 
dobândirea de către o singura persoană a tuturor părților sale sociale, indicarea 
acestui fapt, precum și identitatea asociatului unic trebuie să fie transcrise în 
Registrul central, Registrul comercial sau Registrul Societăților comerciale. 

Articolul 5 stabilește că, contractele încheiate între asociatul unic și societatea 
sa reprezentată de el sunt încrise într-un proces verbal. Deciziile luate de către 
asociatul unic, în calitatea sa de Adunare generală, trebuie înregistrate în scris. 

9. Directiva2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind siste-
mul comun al taxei pe valoarea adăugată. 

Articolul 1 din Directivă stabilește sistemul comun privind TVA care se 
aplică până la etapa de vănzare cu amănuntul, inclusiv. 

Conform articolului 2, operațiunile supuse TVA sunt următoarele: 
a) Livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui Stat 

membru de către o persoană impozabilă care acționează ca atare; 
b) Achiziția intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe 

teritoriul unui Stat membru. 
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2. Grupul European de Interes Economic 
 
Pentru a reduce dificultățile de ordin juridic, fiscal sau psihologic, întâm-

pinate de persoanele fizice, de societățile comerciale și de alte entități în 
cooperarea transfrontalieră, Uniunea Europeană a decis să creeze un instrument 
juridic adecvat, sub forma Grupului European de Interes Economic(GEIE) 

Prima propunere privind realizarea unui Grup de Interes Eco-
nomic(GIE), constituit la nivel european, a fost lasnată de Comisia Europeană 
în anul 1973. Modelul preferat de inițiatori era cel de organizare a GIE din 
dreptul francez. 

Mai multe State europene s-au opus, la acea perioadă, unui asemenea 
proiect. Succesul GIE și Statutul său original, consacrat în legislația franceză, au 
condus la necesitatea reglementării acestei instituții pe plan european. După 
discuții foarte detaliate dintre Statele membre, la 25 iulie 1985, a fost adoptat, de 
către Consiliul Comunităților Europene, Regulamentul 2137/1985 privind 
Grupul European de Interes Economic, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L 199 DIN 31 IULIE 1985. 

Grupul European de Interes Economic a apărut din necesitatea de a pune 
la dispoziția operatorilor economici de pe Piața internă un instrument de 
cooperare transfrontalieră specific, adoptat condițiilor Pieții comune. 

Un asemenea tip de cooperare economică s-a dovedit oportun în vederea 
realizării, în cadrul funcționării Pieții comune, a unuia dintre obiectivele CEE și 
anume creșterea unităților de producție. Astfel, Regulamentul 2137/85/CEE al 
Consiliului își găsește temeiul legal în articolul 308 al Tratatului CE. 

Obiectivul urmărit prin reglementarea GEIE consta în crearea unei structuri 
juridice, care ar permite întreprinderilor să promoveze în comun anumite sectoare 
ale activităților lor, păstrându-și autonomia juridică si economică. 

Regulamentul nu definește noțiunea de GEIE. Cu toate acestea, din 
conținutul Regulamentului rezultă că această structură se caracterizează prin 
suplețe, presupune o cooperare între membrii săi și permite acestora să-și 
păstreze independența economică și juridică. 

Definiție: Grupul European de Interes Economic reprezintă un grup dotat cu 
capacitate juridică proprie, creat pe baza unui contract și compus din , cel puțin, 
două persoane fizice sau societăți, care își exercită activitatea lor cu titlu principal sau 
își au administrația centrală în State membre diferite. 
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A. Constituirea Grupului European de Interes Economic  
Pentru constituirea valabilă a GEIE trebuie îndeplinite anumite condiții 

de formă și de fond. Condițiile de formă se referă la contractul încheiat sau actul 
constitutiv și la publicitatea constituirii. 

Regulamentul nu prevede forma pe care trebuie să o îmbrace contractul 
sau actul constitutiv al grupului. 

Regulamentul menționează că contractul sau actul constitutiv trebuie să 
conțină: 

1. Denumirea grupului(aceasta trebuie să fie precedată sau urmată de 
cuvintele ,,Grup European de Interes Economic” sau sigla ,,GEIE” 
exprimate în limba țării unde se află sediul social); 

2. Sediul grupului; 
3. Obiectivul pentru care s-a constituit grupul; 
4. Datele de identificare ale membrilor săi (nume, denumire, formă 

juridică, domiciliul sau sediul social, numărul și locul de înregistrare 
al fiecărui membru); 

5. Durata grupului. 
Publicitatea GEIE se face prin înscrierea în Registrul desemnat de dreptul 

național, publicarea în buletinul oficial național al Statului pe al cărui teritoriu și-
a stabilit sediul și publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 

GEIE trebuie înmatriculat în Statul pe al cărui teritoriu și-a stabilit sediul, în 
Registrul stabilit în acest scop de legislația națională. Mențiunile obligatorii ale 
actului constitutiv trebuie publicate și în buletinul oficial național al Statului în care 
GEIE și-a stabilit sediul. Regulamentul nu prevede sancțiuni pentru nerespectarea 
condițiilor de publicitate, însă lasă Statelor membre libertatea de a le stabili. 

Condițiile de fond se referă la scopul grupului, membrii săi, caracterul 
comunitar și sediul grupului. 

Conform articolului 3 din Regulament, scopul grupului este de a facilita ori 
de a dezvolta activitatea economică a membrilor săi, de a îmbunătăți sau de a 
spori rezultatele acestei activități. Așadar, obiectivul grupului european nu este 
de a urmări realizarea de beneficii pentru el însăși. 

Același articol prevede: 
1. Interdicția de a angaja mai mult de 500 de salariați. 
2. Interdicția de a fi membru al unui alt Grup European de Interes 

Economic. 
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3. Imposibilitatea de a recurge la această formă pentru a efectua tran-
zacții financiare cu administratorii. 

Forma GEIE poate fi utilizată pentru activități de vânzare sau cumpărare 
comune, pentru coordonarea activităților membrilor săi, pentru prezentarea 
ofertelor pe piețe importante, pentru îndeplinirea anumitor activități în lanțul de 
producție al membrilor săi, pentru activități de cercetare, distribuție, publicitate, 
transport. 

Referitor la membrii săi, articolul 4 din Regulament prevede că pot fi 
membri ai unui GEIE numai: 

a) Societățile comerciale și alte entități juridice de drept public sau privat, 
constituite în conformitate cu legislația unui Stat membru și care își 
au sediul statutar sau legal ori administrația centrală în UE; 

b) Persoanele fizice care exercită o activitate industrială, comercială, 
meșteșugărească sau agricolă, o profesiune liberală sau servicii de altă 
natură în cadrul UE. 

Un GEIE trebuie să conțină, cel puțin: 
1. Două societăți sau alte entități juridice, care își au administrația 

centrală în State membre diferite, sau 
2. Două persoane fizice, care își desfășoară activitățile lor principale în 

State membre diferite, 
3. O societate ori o altă persoană juridică și o persoană fizică, dintre care 

prima își are administrația centrală într-un Stat membru, iar cea de-a 
doua își desfășoară activitatea principală în alt Stat membru. 

Stabilind numărul minim de 2 membri, Regulamentul lasă Statelor 
membre libertatea să limiteze numărul de membri ai grupului, prevăzând o 
limită maximă de 20 de membri. 

Un GEIE nu poate fi membru în alt GEIE. GEIE are ca scop exclusiv 
cooperarea economică transfrontalieră în interiorul Uniunii Europene. 
Caracterul european al grupului este fundamental, absența acestuia constituind 
o cauză de dizolvare. 

Sediul GEIE, menționat în actul constitutiv, trebuie să fie situat în 
Uniunea Europeană. 

Sediul trebuie să fie stabilit: 
 acolo unde grupul își are administrația centrală, 
 acolo unde unul din membrii grupului își are administrația centrală sau, 

în cazul unei persoane fizice, unde își desfășoară activitatea principală, cu 
condiția ca grupul să își desfășoare o activitate în acel loc. 
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Este permis transferul de sediu al unui GEIE în interiorul Uniunii 
Europene. 

De la data înregistrării sale, GEIE are o capacitate juridică proprie și poate 
fi titularul drepturilor și obligațiilor de orice natură, poate încheia contracte sau 
alte acte juridice. 

Regulamentul rezervă Statelor membre libertatea de a stabili dacă GEIE 
dobândește sau nu personalitate juridică prin înregistrarea sa în Registrul 
național. 

Regulamentul determină dreptul aplicabil grupului. Astfel, GEIE este 
supus dispozițiilor imperative ale Regulamentului, contractului sau actului 
constitutiv, precum și dreptului național.Regulamentul nu impune existența 
unui capital. Astfel, GEIE se poate constitui fără sau cu aporturi, în numerar sau 
în natură. 

B. Organizarea GEIE 
Membrii GEIE au libertatea de a stabili organizarea internă a structurii 

grupului. Regulamentul prevede doar două organe obligatorii: 
1. Un organ colegial, care reunește pe toți membrii grupului și 
2. Un organ de gestiune sau administrare a grupului 

 
1. Organul de decizie: Adunarea Generală 
În ceea ce privește organul decizional, Adunarea Generală este organul de 

deliberare format din membrii GEIE. 
Fiecare membru dispune de un vot. Actul constitutiv poate să prevadă 

atribuirea mai multor voturi anumitor membri, cu condiția că nici un membru să 
nu dețină majoritatea voturilor. 

Deciziile Adunării Generale se adoptă cu unanimitate în următoarele 
cazuri: 

1) Modificarea obiectului de activitate; 
2) Modificarea numărului de voturi repartizate fiecărui membru; 
3) Prelungirea duratei de activitate a grupului; 
4) Dizolvarea grupului; 
5) Modificarea aportului fiecărui membru la finanțarea grupului; 
6) Modificarea condițiilor prevăzute pentru adoptarea deciziilor. 

Regulamentul garantează fiecărui membru dreptul la informare privind 
activitățile grupului, prin solicitarea de informații de la administrator, precum și 
prin consultarea registrelor și documentelor grupului. 
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2. Organul de gestiune: administratorii 
Administratorii pot fi numiți în momentul constituirii GEIE sau aleși 

ulterior, prin decizia membrilor grupului. 
Pot fi desemnate ca administratori atât persoane fizice, cât și persoane 

juridice. 
Administratorii formează organul de gestiune și de reprezentare al 

grupului. 
Administrarea grupului poate fi asigurată de una sau mai multe persoane, 

chiar și de către o persoană juridică. Nu este obligatoriu ca administratorul să 
aibă și calitatea de membru al grupului. 

Actul constitutiv stabilește condițiile de numire și revocare a 
administratorului, precum și atribuțiile acestuia. 

C. Drepturile și obligațiile membrilor GEIE 
Membrii GEIE au dreptul la beneficii, fie în proporția stabilită în actul 

constitutiv, fie, în lipsă, în părți egale. 
 Membrii grupului au dreptul la informare cu privire la activitatea grupului. 
 Membrii grupului au dreptul de a ceda participațiunea sa sau o parte din 

aceasta fie unui alt membru, fie unui terț. 
 Membrii grupului au obligația de a participa la pierderile înregistrate de 

GEIE, după aceeași schemă de repartizare a beneficiilor. 
D. Răspunderea membrilor GEIE 
Membrii grupului răspund solidar și nelimitat pentru datoriile grupului. 

Legislația națională stabilește consecințele răspunderii. Termenul de prescripție 
pentru acțiunea în răspundere împotriva membrilor GEIE este de 5 ani și curge 
de la data publicării închiderii operațiunilor de lichidare a grupului. 

E. Modificarea componenței GEIE 
Conform art.26 din Regulament, decizia privind primirea de noi membri se ia 

de către membrii grupului cu unanimitate. Fiecare membru nou răspunde, în 
conformitate cu condițiile stabilite în art.24 din Regulament, pentru datoriile 
grupului, inclusiv pentru cele rezultate din acțiunile grupului anterioare intrării sale. 

Calitatea de membru al GEIE încetează prin: demisie, excludere, deces, 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art.4 alin.1 din Regulament, referitoare la 
calitatea de membru. 

Un GEIE poate fi dizolvat prin decizia membrilor luată în unanimitate, 
dacă în contractul constitutiv al grupului nu se prevede altfel. 

Un grup trebuie dizolvat printr-o decizie a membrilor săi care: 
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1. Constată expirarea termenului stabilit în contractul constitutiv al 
grupului sau existența oricărei alte cauze de dizolvare prevăzute în 
contract sau 

2. Constată îndeplinirea obiectivelor grupului sau imposibilitatea de a 
le continua. 

Dacă în termen de trei luni de la apariția uneia din situațiile menționate 
mai sus membrii nu au luat o decizie de dizolvare a grupului, oricare membru 
poate cere instanței dizolvarea GEIE. 

De asemenea, un grup trebuie să fie dizolvat prin decizia membrilor săi 
sau a membrului rămas, în cazul în care grupul nu cuprinde cel puțin: 

1. Două societăți sau alte entități juridice, care au administrația 
centrală în State membre diferite; 

2. Două persoane fizice, care își desfășoară activitățile principale în 
State membre diferite. 

3. O societate sau altă entitate juridică, și o persoană fizică, dintre care 
prima are administrația centrală într-un Stat membru, iar cea de-a 
doua își desfășoară activitatea principală în alt Stat membru. 

Regulamentul prevede că dizolvarea unui grup determină lichidarea 
acestuia. 

Lichidarea unui grup și încheierea lichidării sale sunt reglementate prin 
legislația națională Radierea GEIE din Registru se publică în monitorul oficial 
din Statul în care grupul își are sediul. 

 
 

3. Societatea Europeană (SE) 
 
Reglementările juridice ale Uniunii Europene cu privire la Societatea 

Europeană sunt următoarele documente: 
1. Regulamentul (CE) nr.2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 

2001 privind Statutul Societății Europene; 
2. Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare 

a Statutului Societății Europene privind implicarea lucrătorilor 
A. Modalitățile de constituire a SE  
Regulamentul 2157/2001 stabilește următoarele modalități de 

constituire a SE: 
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1. Constituirea unei SE prin fuzionarea unor societăți pe acțiuni, formate 
în temeiul dreptului unui Stat membru al UE, având sediul social și 
administrația centrală pe teritoriul Uniunii Europene, cu condiția ca, 
cel puțin, două dintre ele să fie reglementate de legislația unor State 
membre diferite. 

2. Constituirea unei SE holding de către societăți pe acțiuni și societăți cu 
răspundre limitată, înființate în temeiul legii unui Stat membru, având 
sediul social și sediul central pe teritoriul Uniunii Europene cu condiția 
ca fiecare dintre ele: 
a) Să fie reglementate de legislația unor State membre diferite , sau 
b) Să dețină de, cel puțin, doi ani o filială reglementată de legislația unui 

alt Stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui Stat membru al UE. 
3. Constituirea unei filiale a SE de către societățile constituite în 

conformitate cu prevederile legislației civile sau comerciale, inclusiv 
societățile cooperatiste și alte persoane juridice de drept public sau 
privat, cu excepția celor fără scop lucrativ, constituite în temeiul legii 
unui Stat membru și având sediul social și administrația centrală pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu condiția ca fiecare dintre, cel puțin, 
două dintre ele: 
a) Să fie reglementate de legislația unor State membre diferite , sau 
b) Să dețină de, cel puțin, doi ani o filială reglementată de legislația unui 

alt Stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui Stat membru. 
4. Constituirea unei SE prin transformarea unei societăți pe acțiuni, 

creată în temeiul dreptului unui Stat membru și având sediul social și 
administrația centrală pe teritoriul Uniunii Europene, și dacă deține 
de, cel puțin, doi ani o filială reglementată de dreptul altui Stat 
membru. 

Actul constitutiv al SE este Statutul SE, care desemnează atât actul 
constitutiv, cât și Statutul SE, în cazul în care acestea sunt documente separate. 

Conform articolului 1 din Regulamentul 2157/2001, SE deține 
personalitate juridică. SE este o societate al cărei capital se împarte în acțiuni. 
Nici un acționar nu este responsabil pentru altă sumă decăt cea subscrisă. 

Articolul 4 prevede că, capitalul unei SE se exprimă în euro și nu poate fi 
inferior sumei de 120 000 euro. Legislația unui Stat membru care prevede un 
capital subscris mai mare pentru societățile care desfășoară anumite tipuri de 
activități se aplică SE cu sediul social în Statul membru în cauză. 
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 Conform articolului 7, sediul social al uni SE este situat pe teritoriul 
Uniunii Europene, în același Stat membru ca și administrația centrală. În plus, 
un Stat membru poate impune SE înregistrarea pe teritoriul său obligația de a-și 
amplasa administrația centrală și sediul social în același loc. 

 Sediul social al unei SE poate fi transferat într-un alt Stat membru. Acest 
transfer nu duce nici la dizolvarea SE, nici la crearea unei noi persoane juridice. 

Procedura de constituire a SE prin fuziune 
Există două modalități de constituire a SE prin fuziune: 

1. Fuziunea prin absorbție 
2. Fuziunea prin constituirea unei noi societăți. 

Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 
2011 privind societățile pe acțiuni prevede că fuziunea prin absorbție înseamnă 
operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în 
lichidare și transferă toate activele și pasivele lor unei alte socități, în schimbul 
emiterii către acționarii societății sau societăților absorbite la societatea absorbantă 
și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală.  

Directiva 2011/35/UE menționează că fuziunea prin constituirea unei noi 
societăți înseamnă operațiunea prin care mai multe societăți sunt dizolvate fără a fi 
lichidate și transferă toate activele și pasivele lor unei societăți pe care o constituie, în 
schimbul emiterii, către acționarii lor, de acțiuni la societatea nou constituită și, 
eventual, a unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală. 

Procedura de constiuire a SE prin fuziune parcurge următoarele etape:  
I. Redactarea unui proiect de fuziune de către organele de conducere sau de 

administrație ale societăților care fuzionează. 
Proiectul de fuziune include următoarele elemente: 
1. Forma juridică, denumirea și sediul social al fiecăreia dintre societățile 

care fuzionează; 
2. Raportul de schimb al acțiunilor; 
3. Modalitățile de predare a acțiunilor SE; 
4. Data la care aceste acțiuni dau dreptul de a participa la beneficii; 
5. Data de la care operațiunile societăților care fuzionează sunt 

considerate din punct de vedere contabil ca fiind efectuate de SE; 
6. Drepturile acordate de SE acționarilor care beneficiază de drepturi 

speciale și deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile 
propuse în privința acestora; 



Dreptul European al afacerilor - Curs universitar                                                                107 

7. Orice avantaj special acordat experților care examinează proiectul de 
fuziune, precum și membrilor organelor de administrație, de conducere, 
de supraveghere sau de control ale societăților care funcționează; 

8. Statutul SE; 
9. Informații privind procedurile de stabilire a modalităților referitoare la 

implicarea lucrătorilor. 
II. Publicarea următoarelor informații în Jurnalul Oficial al Statului 

membru în cauză: 
1. Tipul, denumirea și sediul social al fiecăreia dintre societățile care 

fuzionează; 
2. Registrul în care sunt înregistrate documentele pentru fiecare dintre 

societățile care fuzionează, precum și numărul de înregistrare în 
registrul în cauză; 

3. Indicarea modalitățilo privind drepturile creditorilor societății în cauză 
și adresa la care se pot obține gratuit informații complete privin aceste 
modalități; 

4. Indicarea modalităților privind drepturile acționarilor minoritari ai 
societății în cauză și adresa la care se pot obține gratuit informații 
complete privind aceste modalități; 

5. Denumirea și sediul social preconizat pentru SE. 
III. Examinarea proiectului de către un grup de experți 
Ca alternativă la experții care acționează în numele fiecăreia dintre 

societățile care fuzionează, unul sau mai mulți dintre experții independenți, 
numiți în acest scop la cererea comună a societăților de către o autoritate 
judiciară sau administrativă din Statul membru de care aparține una dintre 
societățile care funcționează sau viitoarea SE, pot examina proiectul de fuziune și 
pot întocmi un raport unic pentru toți acționarii. 

IV. Aprobarea proiectului de fuziune de către Adunarea generală a 
fiecăreia dintre societățile care fuzionează. 

V. Examinarea de către autoritatea competentă (instanța, notarul 
etc) din fiecare Stat membru a legalității fuziunii în ceea ce privește partea 
de procedură legată de fiecare dintre societățile care fuzionează, conform 
Legii privind fuziunea SA aplicabilă în Statul membru sub incidența căruia se află 
societatea care fuzionează. 

VI. Examinarea de către autoritatea competentă(instanța, notarul 
etc) din Statul membru sub a cărui incidență se află viitorul sediu social al 
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SE a legalității fuziunii în ceea ce privește partea de procedură legată de 
încheierea fuzionării și de constituirea SE. 

VII. Pentru fiecare dintre societățile care fuzionează, realizarea 
fuziunii face obiectul unei publicități efectuate în conformitate cu 
modalitățile stabilite de legislația fiecărui Stat membru. 

Conform articolului 29 din Regulament, o fuziune realizată prin absorbție 
are următoarele consecințe: 

1. Întregul patrimoniu activ și pasiv al fiecărei societăți absorbite se 
transferă societății absorbante; 

2. Acționarii societății absorbite devin acționari ai societății absorbante; 
3. Societatea absorbită încetează să existe; 
4. Societatea absorbantă adoptă forma de SE. 

Procedura de fuzionare prin constituirea unei noi societăți are urmă-
toarele consecințe: 

1. Întregul patrimoniu activ și pasiv al societăților care fuzionează se 
transferă SE; 

2. Acționarii societăților care fuzionează devin acționari ai SE; 
3. Societățile care fuzionează încetează să existe. 

Drepturile și obligațiile societăților implicate privind condițiile de 
angajare care decurg din dreptul intern din practica curentă și din contractele 
individuale de muncă sau din raporturile de muncă existente la data înregistrării, 
se transferă, în baza acestei înregistrări, noii SE începând cu momentul 
înregistrării acesteia. 

Procedura de constituire a unei SE holding 
Conform articolului 32 din Regulament , societățile care promovează 

constituirea unei SE holding continuă să existe. 
Organele de conducere sau de administrație ale societății întocmesc un 

proiect de constituire a unei SE. Acest proiect cuprinde un raport cu privire la 
aspectele juridice și economice ale constituirii, inclusiv consecințele pentru 
acționari și lucrători. 

Pentru fiecare din societățile care promovează operațiunea, proiectul de 
constituire a SE face obiectul unei publicități, cu cel puțin o lună înainte de data 
Adunării generale convocată să se pronunțe asupra operațiunii. 

Cu acordul societăților care promovează operațiunea, se poate întocmi un 
raport scris pentru acționarii tuturor societăților, de către unul sau mai mulți 
experți independenți desemnați sau autorizați de o autoritate judiciară sau 
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administrativă a Statului membru de care aparține una dintre societățile care 
promovează viitoarea SE. 

Adunarea generală a fiecăreia dintre societățile participante aprobă 
proiectul de constituire a SE holding. 

Articolul 33 prevede că, acționarii sau deținătorii de participații dispun de 
un termen de trei luni pentru a informa societățile implicate cu privire la intenția 
de a contribui la constituirea SE cu acțiunile sau participațiile pe care le dețin. 

Procedura de constituire a unei filiale a Societății Europene se conține în 
secțiuneaa 4. Conform articolului 2, alin. 3, societățile, constituite în temeiul 
legii unui Stat membru și având sediul social si administrația centrală pe 
teritoriul Comunității, pot constitui o filială a SE subscriind la acțiunile acesteia, 
cu condiția ca fiecare dintre cel puțin două dintre ele: 

a) Să fie reglementate de legislația unor State membre diferite sau 
b) Să dețină de cel puțin doi ani o filială reglementată de legislația unui 

alt Stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui Stat membru. 
Articolul 36 stabilește că, societăților sau altor entități juridice care 

participă la o astfel de operațiune li se aplică prevederile care le reglementează 
participarea la constituirea unei filiale sub formă de societate pe acțiuni în 
temeiul dreptului intern. 

Procedura de tranformare a unei Societăți pe acțiuni în Societate 
Europeană se conține în secțiunea 5 

Conform articolului 2, alin 4, o societate pe acțiuni, constituită în temeiul 
dreptului unui Stat membru și având sediul social și administrația centrală pe 
teritoriul Comunității, poate fi transformată într-o SE, dacă deține de cel puțin 
doi ani o filială reglementănd de dreptul altui Stat membru. 

Articolul 37 precizează că, sediul social nu poate fi transferat dintr-un Stat 
membru în altul în momentul transformării.  

Organul de conducere sau de administrație al societății în cauză 
întocmește un proiect de transformare și un raport privind aspectele juridice și 
economice ale transformării.Proiectul de transformare face obiectivul unei 
publicități cu cel puțin o lună înainte de data Adunării generale. 

Adunarea generală a societății în cauză aprobă proiectul de transformare. 
Statele membre pot condiționa transformarea de votul favorabil al 

majorității calificate sau de unanimitatea membrilor în cadrul organului 
societății care urmează să fie transformată și în care este organizată participarea 
lucrătorilor. 
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B.  Structura Societății Europene 
Conform articolului 38, Societatea Europeană cuprinde următoarele 

organe: 
a) Adunarea generală a acționarilor și 
b) Fie un organ de supraveghere și unul de conducere(sistemul dualist) 

și unul de administrație(sistemul monist), în dependență de forma 
adoptată prin Statut. Sistemul dualist este caracterizat în titlul III , 
secțiunea 1. 

Articolul 39 menționează că, organul de conducere răspunde de 
gestionarea Societății Europene. Un Stat membru poate prevedea că unul sau 
mai mulți directori generali sunt responsabili de gestionarea curentă în aceleași 
condiții ca și pentru societățile pe acțiuni, care au sediul social pe teritoriul 
respectivului Stat membru. 

Organul de supraveghere numește membrul sau membrii organului de 
conducere. Totuși, un Stat membru poate prevedea ca prin Statut membrul sau 
membrii organului de conducere să fie numiți și revocați de către Adunarea 
generală, în aceleași condiții ca și pentru societățile pe acțiuni care au sediul 
social pe teritoriul respectivului Stat membru. 

Aceeași persoană nu poate fi în același timp membru al organului de 
conducere și al organului de supraveghere al aceleiași SE. 

Numărul membrilor organului de conducere sau normele de stabilire a 
acestuia sunt stabilite în Statutul SE. Totuși, un Stat membru poate stabili un 
număr minim și maxim de membri. 

Conform articolului 40, organul de supraveghere controlează activitatea 
organului de conducere. Organul de supraveghere nu are competența de a 
asigura gestionarea SE. 

Adunarea generală numește membrii organului de supraveghere. Cu toate 
acestea, membrii primului organ de supraveghere pot fi numiți prin Statut. 

Numărul membrilor organului de supraveghere sau regulile de stabilire a 
acestuia se specifică în Statut. 

Articolul 41 precizează că, organul de conducere trebuie să informeze 
organul de supraveghere cel puțin, o dată la fiecare trei luni cu privire la 
activitățile desfășurate de SE. 

Organul de supraveghere poate solicita orice fel de informații necesare 
pentru exercitarea activităților de control.  
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Organul de supraveghere își alege un președinte dintre membrii săi. În 
cazul în care jumătate dintre membri sunt numiți de către lucrători, atunci poate 
fi ales președinte doar un membru numit de Adunarea generală a acționarilor. 

Sistemul monist este caracterizat în titlul II, secțiunea 2. 
Conform articolului 43, organul de administrație asigură gestionarea SE. 

Un Stat membru poate prevedea că unul sau mai mulți directori administrativi 
sunt responsabili de gestionarea corectă în aceleași condiții ca și pentru societățile 
pe acțiuni care au sediul social pe teritoriul respectivului Stat membru. 

Organul de administrație trebuie să fie format din, cel puțin, trei membri, 
în cazul în care participarea lucrătorilor în cadrul SE este organizat conform 
Directivei 2001/86/CE. 

Membrul sau membrii organului de administrație sunt numiți de 
Adunarea generală. Cu toatea acestea, membrii primului organ de administrație 
pot fi numiți prin Statut. 

Organul de administrație se întrunește la intervalele stabilite prin Statut, 
dar, cel puțin, o dată la fiecare trei luni, pentru a discuta progresele activităților 
desfășurate de SE. 

Fiecare membru al organului de administrație are dreptul să examineze 
informațiile primite de acest organ. 

Organul de administrație își alege un președinte dintre membrii săi. În 
cazul în care jumătate dintre membri sunt numiți de către lucrători, atunci poate 
fi ales de președinte doar un membru numit de Adunarea generală a acționarilor. 

Normele comune sistemelor monist și dualist sunt prezentate în secțiunea 3. 
Membrii organelor SE sunt numiți pentru o perioadă stabilită prin Statut, 

care nu poate depăși șase ani, aceștea beneficiind de posibilitatea realegerii o 
dată sau de mai multe ori. 

Statutul SE poate prevedea ca o societate sau o altă entitate juridică să fie 
membru în unul din organele acesteia, cu condiția ca legislația Statului membru 
pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, în cauză, aplicabilă societăților pe 
acțiuni, să nu conțină dispoziții contrare, desemnându-se o persoană fizică care 
să o reprezinte în organul SE. 

Nu poate fi membru înttr-un organ al SE ori reprezentant al unui 
membru, persoana care: 

a) nu poate face parte, conform legii Statului membru statutar al SE, din 
organul corespunzător al unei societăți pe acțiuni, conform legislației 
acelui Stat membru; 
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b) nu poate face parte din organul corespunzător al unei societăți pe 
acțiuni, conform legislației Statului membru datorită unei hotărâri 
administrative sau judecătorești luate de acel Stat membru. 

Statutul SE enumeră categoriile de operațiuni care au loc cu autorizarea 
Consiliului de Direcție prin Consiliul de Supraveghere în sistemul dualist sau cu 
decizia expresă a Consiliului de Administrație în sistemul monist. 

Articolul 50 precizează regulile privind cvorumul și adoptarea deciziilor 
care sunt: 

a) cvorum:cel puțin jumătate din membri sau din reprezentanții 
acestora trebuie să fie prezenți; 

b) adoptarea deciziilor:majoritatea membrilor sau a reprezentanților 
acestora trebuie să fie prezenți. 

Membrii Consiliului de Direcție (conducere), a Consiliului de 
Supraveghere sau a Consiliului de Administrație sunt responsabili pentru 
pierderile sau pagubele suferite de SE ca urmare a încălcării de către aceștia a 
obligațiilor legale, statutare sau alte interese în exercițiul funcției lor. 

Adunarea Generală, conform articolului 52, este organul decizional al SE, 
care poate decide în privința problemelor care le implică competența exclusivă 
oferită prin Regulamentul Comunității, prin legislația statului membru în care 
SE este înregistrată și prin dispozițiile statutare. 

Adunarea generală se întrunește, cel puțin, o dată pe an calendaristic, în 
termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar anual, cu excepția 
cazurilor în care legislația Statului membru pe teritoriul căruia se află sediul 
social al SE prevede o frecvență superioară. 

Totuși, un Stat membru poate să prevadă că prima Adunare generală să 
aibă loc oricănd în perioada de 18 luni, ulterioară constituirii SE. 

Adunarea generală poate fi convocată în orice moment de organul de 
conducere, de administrare, de supraveghere sau orice alt organ sau autoritate 
competentă, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților pe acțiuni în 
Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE. 

Unul sau mai mulți acționari, care dețin împreună, cel puțin 10% din 
capitalul social subsris al unei SE, pot solicita SE să convoace Adunarea generală 
și să întocmească ordinea de zi în conformitate cu cererea lor. Unele State 
membre pot prevedea un procent mai mic în privința cererii de convocare. 

Modificarea Actului de constituire al unei SE necesită o hotărâre a Adunării 
generale luată de o majoritate calificată, care nu poate fi mai mică de 2/3 din votrile 
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exprimate, dacă legea societăților de tip societăți pe aciuni, aplicabilă în Statul 
membru în care se află sediul SE, nu impune majorități sporite. 

Modificarea Actului de constituire al unei SE se referă la schimbarea 
transfrontalieră a sediului social dintr-un stat membru în altul. Legea națională a 
țării în care are sediul social SE în cauză va prevedea ca instanța, notarul sau altă 
autoritate competentă va emite un certificat care să ateste completarea actelor și 
formalităților necesare înainte de transfer. 

Există și posibilitatea în care Statul membru originar să se poată opune 
transferului sediului SE. Această opunere a Statului membru trebuie exercitată în 
termen de două luni și va fi aprobată numai în cazul în care se dovedește că 
transferul sediului ar afecta normele de interes public al acestui Stat membru. 

Încetarea Societății Europene 
Regulamentul reglementează încetarea SE de tip sancțiune. Încălcarea 

normei europene care impune stabilirea centrului administrativ și a sediului social în 
același Stat membru va atrage dizolvarea și lichidarea SE. Anterior aplicării acestei 
sancțiuni, Statul membru în care SE este înregistrată va lua măsuri pentru a obliga 
societatea să-și reglementeze funcționarea, respectiv să restabilească centrul 
administrativ pe teritoriul său sau să-și transfere sediul social, urmând procedurile 
instituite de acest Regulament. Societatea va dispune de un interval de timp 
rezonabil, specificat, pentru a îndeplini reglementarea impusă. 

Un caz aparte de încetare a SE, fără extincția persoanei juridice, este 
revenirea la forma națională a societății de tip societate pe acțiuni. 

Operațiunile de încetare, aplicabile SE, atrag, în mod obligatoriu, 
incidența regimului de publicitate, impus de Regulamentul Consiliului 
nr.2157/2001 din 8 octombrie 2001. 

 
 

4. Activitatea de întreprinzător în România. 
 

Întreprinderea (antreprenoriatul) este o activitate economică desfă-
șurată în mod organizat, permanent și sistematic, realizată de una sau mai 
multe persoane (comercianți) pe riscul lor, constând în producerea și circu-
lația mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii, în scopul obți-
nerii unui profit. 

Este comerciant profesionistul, persoană fizică sau juridică, care exploa-
tează, în condițiile legii, întreprinderea economică (comercială). 
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Actele juridice comerciale sunt actele juridice,faptele juridice și operațiunile 
economice prin care se realizează de către un comerciant , activitatea economică 
privind producerea și circulația mărfurilor, executarea de lucrări sau prestarea de 
servicii, în cadrul unei întreprinderi economice (comerciale).  

Activitatea economică reprezintă activitatea agricolă, industrială sau 
comercială desfășurată pentru obținerea unor bunuri sau servicii, a căror valoare 
poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării sau schimbului pe piețele 
organizate sau unor beneficiari determinați , în scopul obținerii unui profit. 

Conform art. 3 din Codul Civil al României, sunt considerați profesioniști 
toţi cei care exploatează o întreprindere. 

Articolul 8 din Legea nr.71/2011 pentru punera în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul Civil prevede că noțiunea de profesionist include 
categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice 
alte persoane autorizate să desfășoare activitățile economice sau profesionale. 

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, întreprinderea economică reprezintă activitatea economică 
desfășurată în mod organizat, permanent și sistematic, combinănd resurse 
financiare, forța de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice și informație pe 
riscul întreprinzătorului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. 

Articolul 3 stabilește: „ În temeiul dreptului la libera inițiativă, al dreptului 
la libera asociere și al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetățean român 
sau cetățean al unui alt Stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului 
Economic European, poate desfășura activități economice pe teritoriul 
României, în condițiile prevăzute de lege. 

Conform art. 4 din această ordonanță, persoanele fizice pot desfășura 
activitățile economice: 

a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate; 
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; 
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale. 

Persoana fizică autorizată are calitatea de comerciant. 
Întreprinderea individuală este lipsită de personalitate juridică, iar între-

prinzătorul titular al întreprinderii individuale are calitatea de comerciant 
persoană fizică. 

Întreprinderea familială nu beneficiză de personalitate juridică, iar 
membrii întreprinderii familiale au calitatea de comerciant persoană fizică. 
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Persoanele juridice pot desfășura activități economice în următoarele 
forme: 

a) societăți comerciale; 
b) regiile autonome; 
c) societățile cooperative; 
d) organizațiile coperatiste; 
e) grupurile de interes economic (GIE); 
f) grupurile europene de interes economic(GEIE); 
g) societățile europene (SE). 

De asemenea, activități economice pot desfășura: 
a) statul; 
b) unitățile administrativ-teritoriale; 
c) asociațiile; 
d) fundațiile; 
e) societățile agricole. 

 Obligațiile profesionale ale comercianților sunt: 
a) publicitatea prin Registrul comerțului (înmatricularea și înscrierea 

mențiunilor); 
b) organizarea și ținerea contabilității; 
c) exercitarea comerțului în limitele concurenței licite. 

Conform art.1 Legea nr.298/2001, fondul de comerț reprezintă 
ansamblul bunurilor mobile și imobile, corporale și incorporale (mărci, firme, 
embleme, brevete de invenții, vad comercial), utlizate de un comerciant în 
vederea desfășurării activității sale. 

Bunurile mobile corporale sunt: 
a) materiile prime; 
b) materiile destinate a fi prelucrate; 
c) semifabricatele; 
d) produsele sau mărfurile rezultate din activitatea comercială; 
e) produsele și mărfurile achiziționate în vederea revânzării. 

Bunurile imobile sunt: 
a) cladirele unde se desfășoară activitatea de comerț; 
b) instalații, utilaje, mașini, etc. 

Societățile comerciale din România 
Societățile comerciale sunt forma cea mai utilizată și complexă pentru 

exercitarea activităților comerciale. 
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Reglementările juridice, care se referă la societățile comerciale din 
România, sunt următoarele: 

1. Legea nr.31/1990 din 17 noiembrie 1990 cu privire la societățile 
comerciale; 

2. Legea nr.441 din 27 noiembrie 2006, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale; 

3. Legea nr.26/1990 privind Registrul comerțului, republicată în 
Monitorul Oficial nr.955 din 28 noiembrie 2006; 

4. Legea nr.287/2009 privind Codul civil; 
5. Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil; 
6. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la 

înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociaților 
familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice; 

7. Legea nr. 5/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat 
ca regii autonome și societăți comerciale; 

8. Hotărârea Guvernului nr.1323 din 21 decembrie 1990 în legătură cu 
unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societățile comerciale; 

9. Hotărârea Guvernului nr.166 din 2003 privind acordarea unor 
facilități fiscale studenților care doresc să înființeze o afacere proprie; 

10. Ordonanța de Guvern nr.44/2008 din 16 aprilie 2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. 

Definiție: Societatea comercială reprezintă o grupare de persoane, constituită 
pe baza unui contract de societate, în care asociații se înțeleg să pună în comun 
anumite bunuri , pentru desfășurarea unei activități comerciale- de producție, comerț 
sau prestări servicii, în scopul realizării și partajării profitului rezultat. 

Caracterele societății comerciale sunt: 
1. Este o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate; 
2. Are personalitate juridică; 
3. Există o înțelegere a asociaților de a pune în comun anumite bunuri 

pentru desfășurarea activității; 
4. Se desfășoară o activitate comercială – de producție, comerț sau 

prestări servicii; 
5. Are ca scop realizarea și partajarea profitului rezultat. 
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Conform articolului 2 din Legea nr.31/1990, societățile cu personalitate 
juridică se constitue în una dintre următoarele forme: 

 Societate în nume colectiv (SNC); 
 Societate în comandită simplă (SCS); 
 Societate pe acțiuni (SA); 
 Societate în comandită pe acțiuni (SCA); 
 Societate cu raspundere limitată (SRL). 

Contractul de societate este un document juridic prin care două sau mai 
multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei 
activități și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe 
specifice sau prestații, cu scopul de a partaja beneficiile rezultate. 

Conform articolului 3 din Legea nr. 31/1990, obligațiile sociale sunt 
garantate cu patrimoniul social. Asociații în SNC și asociații comanditați în SCS 
sau în SCA răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Acționarii, 
asociații comanditari, precum și asociații în SRL răspund numai până la 
concurența capitalului social subscris. 

Articolul 4 din Legea nr.31/1990 prevede că societatea comercială va 
avea, cel puțin, doi asociați, în afară de cazul când legea prevede altfel. 

Articolul 5 din Legea nr.31/1990 stabilește că SNC și SCS se constituie 
prin contract de societate, iar SA, SCA, și SRL se constituie prin contract de 
societate și statut. 

SRL se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În 
acest caz se întocmește numai statutul. 

Actul constitutiv se încheie sub semnătura privată și se semnează de toți 
asociații. 

Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol 
determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. 

Condițiile de fond ale actului constitutiv sunt: 
1. Consimțămăntul asociaților, caare trebuie să nu fie alterat de eroare, 

să nu fie afectat de dol și să nu fie generat prin violență; 
2. Capacitatea, adică asociatul trebuie să aibă capacitatea de dispoziție 

(18 ani); 
3. Obiectul și cauza actului constitutiv, care trebuie să fie licite și 

morale.. 
Referitor la condițiile de formă ale actului constitutiv, menționăm că el 

trebuie să aibă forma unui înscris sub semnătură privată. 
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Elementele specifice ale contractului de societate sunt: 
1. Aporturile asociaților; 
2. Intenția asociaților de a coopera la desfășurarea activității societății ; 
3. Partajarea profitului. 

Atributele de identificare ale unei societăți comerciale sunt: 
1. Firma; 
2. Sediul social; 
3. Naționalitatea; 
4. Codul unic de înregistrare. 

Particularitățile actului constitutiv la societățile de persoane sunt: 
1. Date referitoare la asociați; 
2. Forma, denumirea și sediul; 
3. Obiectul de activitate al societății; 
4. Capitalul social; 
5. Administratorii societății; 
6. Cenzorii SRL; 
7. Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi; 
8. Sediile secundare; 
9. Durata societății; 
10. Modul de dizolvare și lichidare a societății. 

Particularitățile actului constitutiv la societățile de capitaluri (SA.SCA) sunt: 
1. Date de identificare a acționarilor; 
2. Forma, denumirea și sediul; 
3. Obiectul de activitate al societății; 
4. Capitalul social; 
5. Numărul și valoarea acțiunilor; 
6. Restricțiile privind transferul de acțiuni; 
7. Membrii Consiliului de Administrație; 
8. Membrii Consiliului de Supraveghere; 
9. Competențele conferite administratorilor; 
10. Cenzorii sau auditorii financiari; 
11. Clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul 

gestiunii societății; 
12. Durata societății; 
13. Modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor; 
14. Sediile secundare; 
15. Modul de dizolvare și lichidare a societății. 
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Adunarea generală este organul suprem, de conducere, deliberare și 
decizie al societății comerciale, compus din totalitatea asociaților. 

Atribuțiile principale ale Adunării generale sunt: 
1. Aprobarea și modificarea situațiilor financiare anuale; 
2. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, de 

Supraveghere și cenzorii; 
3. Numirea și demiterea auditorului financiar ; 
4. Stabilirea remunerației pentru membrii Consililului de Admi-

nistrație, de Supraveghere și pentru cenzori; 
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli ; 
6. Schimbarea formei juridice a societății; 
7. Schimbarea obiectului de activitate a societății; 
8. Prelungirea duratei societății; 
9. Majorarea sau reducerea capitalului social; 
10. Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății; 
11. Dizolvarea anticipată a societății; 
12. Emisiunea de obligații. 

Consiliul de Administrație are următoarele competențe: 
1. Stabilirea direcțiilor de activitate a societății; 
2. Stabilirea politicilor contabile; 
3. Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; 
4. Supravegherea activității directorilor; 
5. Pregătirea raportului anual; 
6. Organizarea Adunării generale; 
7. Realizarea deciziilor Adunării generale; 
8. Întroducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței 

societății. 
Consililul de Supraveghere: 

1. Exercită controlul permanent asupra conducerii societății de către 
Directorat; 

2. Numește și revocă membrii Directoratului; 
3. Verifică conformitatea cu legea, cu actul consitutiv și cu hotărârile 

Adunării generale a operațiunilor de conducere a societății; 
4. Raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării generale acționarilor cu 

privire la activitatea de supraveghere; 
5. Poate convoca Adunarea generală. 
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Cenzorii: 
1. Sunt aleși de Adunarea generală ; 
2. Durata mandatului este de 3 ani; 
3. Pot fi realeși; 
4. Își exercită personal mandatul; 
5. Sunt remunerați cu indemnizație fixă; 
6. Deciziile lor sunt înscrise într-un Registu special;  
7. Au răspundere determinată de regulile mandatului; 
8. Pot fi revocați numai de Adunarea generală. 

Societatea în nume colectiv este o societate constituită prin asocierea, pe baza 
deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, 
pentru a desfășura o activitate comercială, în scopul realizării și partajării profitului 
realizat și în care asociații răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile societății. 

Administrarea unei SNC poate fi făcută de: 
 Un administrator, asociat sau neasociat; 
 Doi sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați ; 
 Numai de persoane fizice. 

Asociații SNC au dreptul de a : 
 Participa la deliberări și la luarea deciziilor; 
 Primi dividende; 
 Folosi fondurile societății; 
 Li se restituie valoarea aporturilor la dizolvarea și lichidarea societății. 

Asociații SNC au obligația: 
 De a efectua aportul promis; 
 De a nu aduce atingere patrimoniului social; 
 De a nu face concurență societății. 

Asociații SNC pot ieși din societate: 
 Prin cesiunea părții/părților de interes; 
 Retragerea din societate; 
 Excluderea din societate. 

Societatea în comandită simplă este o societate constituită prin asocierea, 
pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun 
anumite bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială, în scopul realizării și 
partajării profitului și în care asociații comanditați răspund pentru obligațiile 
sociale, nelimitat și solidar, iar asociații comanditari poartă răspundere în limita 
aportului lor la capitalul social. 
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Societatea în comandită simplă: 
 Are două categorii de asociați: comanditații și comanditarii; 
 Raspunderea asociaților este diferită. 

Pot fi asociați a unei SCS: 
 Orice persoană fizică; 
 Orice persoană juridică; 
 Cel puțin un asociat comanditat; 
 Cel puțin un asociat comanditar. 

Administrația SCS poate fi încredințată: 
 Unui asociat comanditat; 
 Mai multor asociați comanditați. 

La SCS, asociații comanditari au dreptul de supraveghere și control. 
Societatea pe acțiuni este societatea constituită în baza asocierii mai 

multor persoane fizice sau juridice, care contribuie la formarea capitalului 
social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acțiuni, 
pentru derularea unor activități comerciale, în scopul realizării de profit și 
partajării lui, și care răspund pentru obligațiile sociale ale societății în limita 
aportului lor la societate. 

Particularitățile SA sunt: 
 Asocierea se constituie dintr-un număr minim de asociați, denumiți 

acționari; 
 Capitalul social este divizat în acțiuni, care sunt titluri de valoare 

negociabile și transmisibile; 
 Răspunderea asociaților pentru obligațiile sociale este limitată. 

Pot fi asociați în cadrul unei SA: 
 Persoane fizice; 
 Persoane juridice. 

 Drepturile acționarilor sunt: 
 De a participa la Adunarea generală; 
 Dreptul de vot în Adunările generale; 
 Dreptul la informare asupra activităților societății; 
 Dreptul de a cere administratorilor convocarea Adunării generale. 
 Dreptul la dividende; 
 Dreptul de a se retrage din societate. 

Obligațiile acționarilor sunt: 
 De a contribui cu aportul la care s-a angajat; 
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 De a respecta actul constitutiv și hotărârile Adunării generale; 
 De a suporta pierderile sociale în limitele aportului lor la capitalul 

social. 
Societatea în comandită pe acțiuni este societatea constituită pe baza 

asocierei mai multor persoane fizice și juridice, care contribuie la formarea 
capitalului social prin anumite contribuții reprezentate prin titluri, numite 
acțiuni, pentru derularea unor activițăți comerciale, în scopul realizării de profit 
și partajării lui, și care răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale ale 
societății-asociații comanditați și în limita aportului lor la capitalul social-
asociații comanditari. 

Particularițățile SCA sunt: 
 Devine persoană juridică din ziua înmatriculării sale la Registul 

comerțului; 
 Societatea cuprinde două categorii de asociați:comanditații și somandi-

tarii; 
 Capitalul social este partajat în acţiuni; 
 Capitalul social nu poate fi mai mic de 90000 lei; 
 Administratorii pot fi numai asociații comanditați; 
 Comanditații răspund nelimitat și solidar, iar comanditarii răspund 

numai în limita aportului lor la capitalul social al societății. 
SCA se dizolvă dacă singurul asociat comanditat sau comanditar: 
 Este supus procedurii insolvenței; 
 Devine incapabil; 
 Este exclus sau se retrage din societate; 
 Decedează. 

Societatea cu răspundere limitată este societatea constituită pe baza 
deplinei încrederi, de două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite 
bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială în vederea realizării și partajării 
profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor. 

Particularitățile SRL sunt: 
1. SRL beneficiază de personalitate juridică; 
2. SRL se bazează pe încrederea asociaților ; 
3. Capitalul social se împarte în părți sociale; 
4. Numărul minim de asociați este de două persoane, iar numărul 

maxim de asociați nu poate fi mai mare de 50; 
5. Asociații răspund pentru obligațiile sociale numai în limita aportului lor. 
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Conform articolului 5 din Legea nr. 31/1990, SRL se constituie prin 
contract de societate și statut, care poate fi încheiat sub forma unui înscris unic, 
denumit act constitutiv. 

Actul constitutiv al SRL cuprinde: 
1. Datele de identificare a asociaților; 
2. Forma, denumirea și sediul social; 
3. Obiectul de activitate al societății; 
4. Capitalul social; 
5. Numărul și valoarea nominală a părții sociale; 
6. Administratorii societății; 
7. Cenzorii sau auditorii financiari ; 
8. Sediile secundare; 
9. Durata societății; 
10. Modul de dizolvare și lichidare a societății. 

Conform art. 194 din Legea nr.31/1990, atribuțiile Adunării generale sunt: 
1. Să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea 

profitului net; 
2. Să desemneze administratorii și cenzorii ; 
3. Să decidă contractarea auditului financiar; 
4. Să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele 

pricinuite societății; 
5. Să modifice actul constitutiv. 

Art. 11 prevede că capitalul social al SRL nu poate fi mai mica de 200 lei și 
se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei 

SRL se dizolvă prin: 
1. Falimentul unuia dintre asociați ; 
2. Incapacitatea unuia dintre asociați;  
3. Excluderea unuia dintre asociați; 
4. Retragerea sau decesul unuia dintre asociați când numărul asociaților 

s-a redus la unul singur. 
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este acea societate 

constituită de o persoană, numită asociat unic, care pune anumite bunuri la 
dispoziția acestei societăți-capital social,pentru a desfășura o activitate 
comercială în vederea realizării de profit și care răspunde petru obligațiile sociale 
în limita aportului său. 

În SRL cu asociat unic, acesta exercită atribuțiile Adunării generale a aso-
ciaților societății. 
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Grupul de interes economic (GIE) 
GIE reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice și 

juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau al 
dezvoltării activității economice a membrilor săi, precum și al îmbunătățirii 
rezultatelor acestei activități. 

Conform art. 120 din Legea nr.161/2003 GIE se constituie prin contract 
semnat de toți membrii și este încheiat în formă autentică, denumit act constitutiv. 

Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol 
determinant în constituirea grupului sunt considerați fondatori. 

Articolul 122 prevede că actul constitutiv cuprinde: 
1. Denumirea, precedată sau urmată de sintagma ,,Grup de interes 

economic’’ sau inițialele ‚‚GIE’’, sediul și, dacă este cazul, emblema 
grupului; 

2. Numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia 
membrilor, persoane fizice, denumirea, forma juridică, sediul și 
naționalitatea membrilor, persoane juridice; 

3. Obiectul de activitate al grupului; 
4. Capitalul subscris și cel vărsat; 
5. Durata grupului ; 
6. Administratorii grupului, persoane fizice sau juridice; 
7. Clauze privind controlul gestiunii grupului ; 
8. Sediile secundare;  
9. Modul de dizolvare și lichidare a grupului. 

 
 

Concluzii 
Coordonarea legislației în materia societăților comerciale s-a realizat pe 

calea directivelor și a regulamentelor. Conform acestor norme de drept, sunt 
stabilite câteva obiective, printre care putem menționa: 

 facilitarea realizării libertății de stabilire și a Pieții interne; 
 acordarea priorității activităților în cazul cărora libertatea de stabilire 

constituie o contribuție utilă la dezvoltarea producției și a 
schimburilor comerciale; 

 asigurarea unei cooperări între autoritățile naționale competente 
pentru a cunoaște aspectele speciale ale diferitelor activități din 
cadrul Uniunii Europene, etc.. 
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Grupul European de Interes Economic (GEIE) a apărut din necesitatea 
de a pune la dispoziția operatorilor economici de pe Piața internă un instrument 
de cooperare transfrontalieră specific, adaptat condițiilor Pieții Unice Europene. 

Prin reglementarea GEIE, obiectivul urmărit a constat în crearea unei 
structuri juridice, care să permită întreprinderilor să promoveze în comun anumite 
sectoare ale activităților lor, păstrăndu-și autonomia juridică și economică. 

Grupul European de Interes Economic reprezintă un grup dotat cu 
capacitate juridică proprie, creat pe baza unui contract și compus din, cel puțin, 
două pesoane fizice și societăți, care își exercită activitatea lor cu titlu principal 
sau își au administrația centrală în State membre diferite. 

Scopul GEIE este de a facilita sau de a dezvolta activitatea economică a 
membrilor săi, de a îmbunătăți sau de a spori rezultetele acestei activități. 
Obiectivul GEIE nu este de a urmări realizarea de beneficii, la informare cu 
privire la activitatea grupului și au dreptul de a ceda participațiunea sa sau o 
parte din aceasta fie unui alt membru, fie unui terț. 

Membrii GEIE au obligația de a participa la pierderile înregistrate de grup. 
Ei raspando solidar și nelimitat pentru datoriile grupului. 

Societatea Europeană deține personalitate juridică. Ea este o societate al 
cărei capital se împarte în acțiuni. Nici un acționar nu este responsabil pentru 
altă sumă decât cea subscrisă. 

Capitalul unei SE se exprimă în euro și nu poate fi inferior sumei de 
120 000 euro. 

Modalitățile de constituire a SE sunt: 
 Constituirea unei SE prin fuzionarea unor societăți pe acțiuni 
 Constituirea unei SE holding de către societăți pe acțiuni și societăți 

cu raspundere limitată 
 Costituirea unei filiale a SE de către societățile constituite în 

conformitate cu prevederile legislației civile sau comerciale 
 Constituirea unei SE prin transformarea unei societăți pe acțiuni, 

create în temeiul dreptului unui Stat membru și având sediul social 
și administrația centrală pe teritoriul Uniunii Europene. 

 
Întrebări de autoevaluare și de discuție: 

1. Care sunt obiectivele coordonării dreptului societăților comerciale? 
2. Numiți directivele și regulamentele Uniunii Europene privind societățile 

comerciale 
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3. Caracterizați categoriile de întreprinderi și grupuri din cadrul Uniunii 
Europene. 

4. Ce a urmarit obiectivul de a crea Grupul de Interes Economic? 
5. Apreciați condițile de fond și de formă de constituire a Grupului 

European de Interes Economic. 
6. Analizați organul de decizie și de administrare a Grupului European de 

Interes Economic. 
7. Enumerați reglementările juridice ale Uniunii Europene cu privire la 

Societatea Europeană. 
8. Care sunt modalitățile de constituire a Societății Europene? 
9. Caracterizați organele de conducere ale Societății Europene. 
10. Descrieți procedura de dizolvare și lichidare a Societății Europene. 
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Capitolul 7 
Reglementările juridice ale Uniunii Europene  

în domeniul concurenţei 
 

1. Conceptele de bază și reglementările juridice ale Uniunii 
Europene cu privire la concurență 

2. Domeniile de acțiune ale Politicii Uniunii Europene în 
domeniul concurenței 

3. Rolul Comisiei Europene în politica de concurență 
 
Obiective: 
 De a defini concurența loială și concurența neloială  
 De a determina funcțiile concurenței în economia de piață 
 De a aprecia obiectivele Politicii Uniunii Europene în domeniul 

concurenței 
 De a examina baza juridică a Politicii Uniunii Europene în domeniul 

concurenței 
 De a caracteriza domeniile de acțiune ale Politicii Uniunii Europene 

privind concurența  
 De a menționa rolul Comisiei Europene în Politica de concurență. 

 
Cuvinte–cheie: dreptul concurenței, rivalitate, competiție, agent economic, 
comportament, cerere și ofertă, întreprindere, acord, poziție dominantă, concentrare 
economică, ajutor de Stat, consumator. 
 
Bibliografie obligatorie: 

1. Gheorghiu Gheorghe, Dreptul concurenței interne și europene, Editura 
Universul Juridic, București, 2011 

2. Iancu Vasile, Dreptul concurenței comerciale, Editura SITECH, Craiova, 
2009 

3. Fuerea Augustin, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, 
București, 2003 

4. Săraru Cătălin Silviu, Dreptul afacerilor, Editura ASE, București, 2015 
5. Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept comunitar al afacerilor, ASEM, 

Chișinău,2013. 
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1. Conceptele de bază și reglementările juridice ale 
Uniunii Europene cu privire la concurență 

 
Dicționarul explicativ DEXI definește concurența ca rivalitate, competiție 

între industriași, comercianți etc., pentru acăpărarea pieței , desfacerea 
produselor etc., în vederea obținerii unor câștiguri cât mai mari .  

Dicționarul explicativ Le petit Robert menționează că concurența este 
raportul dintre producători , comercianți care luptă pentru cucerirea clientelei.  

Doctrina juridică definește concurența ca o liberă competiție între agenții 
economici care oferă pe o piață determinată produse sau servicii ce tind să 
satisfacă necesități asemănatoare sau identice ale consumatorilor desfășurată în 
scopul de a asigura existența și dezvoltarea comerțului. 

Termenul de concurență desemnează relațiile dintre toți cei care 
acționează pe aceeași piață pentru realizarea propriilor interese în condiții de 
liberalitate economică. În același timp , concurența reprezintă rivalitatea , 
disputa, competiția dintre entitățile economice respective , care urmăresc același 
scop și de aceea interesele lor devin contradictorii.  

Definiție: Dreptul concurenței reprezintă totalitatea normelor juridice 
care reglementează competiția dintre comercianți pentru atragerea clientelei , 
conduita competitorilor, mijloacele concurenței și sancționarea nerespectării 
regulilor de concurență. 

Libera concurență reprezintă regimul care lasă fiecăruia libertatea de a 
produce și de a realiza , la condițiile pe care el le alege. 

Concurența loială este concurența care are loc în conformitate cu legile în 
vigoare, în mod cinstit și transparent. 

Concurența neloială denotă lipsa de legalitate și de bună credință. Ea 
reprezintă acțiunile agentului economic orientate spre obținerea avantajelor 
neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce aduce sau poate aduce 
prejudicii altor agenți economici sau poate prejudicia reputația lor în afaceri. 

Libertatea concurenței este o consecință a libertății comerțului și 
industriei. Iată de ce conținutul libertății concurenței este direct influențat de 
conținutul libertății comerțului și industriei. 

Libertatea comerțului este , mai întâi de toate libertatea de a întreprinde, 
adică dreptul fiecărei persoane fizice sau juridice de a se consacra activităților 
economice la alegerea sa , fie creând o întreprindere nouă , fie facând achiziția 
zonei întreprinderii existente . 
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Libertatea comerțului și industriei este, de asemenea , libertatea de a 
exploata, adică dreptul de a gestiona liber întreprinderea sa.  

Principiul libertății concurenței acordă întreprinderii libertatea de a utiliza 
mijloacele pe care ea le considera capabile să le atragă încrederea clientelei ( 
depunerea unui brevet , sau a unei marci , integrarea într-o rețea de distribuție , 
scăderea prețurilor, etc). În plus , principiul libertății concurenței se bazează pe 
un principiu de scutire de responsabilitate. Conform acestei reguli , libertatea 
concurenței permite de a câștiga clientela altor competitori fară ca aceștia din 
urmă să poată angaja responsabilitatea concurentului care este la originea acestei 
deplasări de clientelă. 

Concurența este o condiție fundamentală a economiei de piață , ea fiind 
considerată ca cea mai importantă cauză a progresului economic și tehnico - 
științific. 

Funcțiile concurenței în economia de piață sunt următoarele:  
1. Ea este un regulator al cererii și ofertei. 
2. Ea este un factor determinant la stabilirea prețului mărfurilor și 

serviciilor. 
3. Ea este un mecanism al repartizării profitului între agenții economici 

implicați în producția și distribuția mărfurilor. 
 Politica în domeniul concurenței înseamnă aplicarea unor norme care să 

garanteze o concurență loială în rândul întreprinderilor. Aceasta încurajează 
dezvoltarea inițiativelor de afaceri și creșterea eficienței, permite consumatorilor 
să beneficieze de o ofertă mai largă și contribuie la reducerea prețurilor și la 
îmbunătățirea calității. Motivele pentru care Uniunea Europeană luptă împo-
triva comportamentului anticoncurențial , evaluează concentrările economice și 
ajutoarele de stat și încurajează liberalizarea sunt: 

1. Prețuri mai mici pentru consumatori. În cadrul unei piețe supuse 
concurenței , prețurile scad, iar acest lucru este benefic pentru 
consumatori și întreprinderi care sunt incurajate să producă. 

2. Calitate mai bună . Politica în domeniul concurenței încurajeaza 
întreprinderile să ofere bunuri și servicii de calitate , prin care să 
atragă un numar mai mare de consumatori și să își mărească cota de 
piață. 

3. Ofertă mai variată. Existența unei oferte mai variată pe piața supusă 
concurenței prezintă consumatorilor posibilitatea să aleagă produsul 
care oferă cel mai bun raport calitate-preț. 
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4. Inovare. Pentru a pune la dispoziția consumatorilor o ofertă mai 
variată și pentru a fabrica produse de calitate , întreprinderile trebuie 
sa fie inovatoare. 

5. Mai bine pregătiți pentru concurența mondială. Concurența de pe 
Piața Unică Europeană contribuie la consolidarea întreprinderilor 
europene în afara Uniunii Europene și le ajuta să reziste mai bine în 
fața concurenței mondiale. 

Concurența exercită o presiune constantă asupra întreprinderilor pentru a 
pune la dispoziția consumatorilor o ofertă cât mai variată și la cele mai bune 
prețuri. Concurența face parte din regulile de joc ale unei piețe libere și este în 
interesul consumatorilor care sunt beneficiarii finali. Politica în domeniul 
concurenței vizează aplicarea normelor care garantează faptul că întreprinderile 
funcționează în condițiile de concurență loială. 

Obiectivele Politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței sunt 
urmatoarele: 

1. Politica UE în domeniul concurenței (PDC) trebuie să garanteze unitatea 
Pieței Unice Europene și să evite realizarea de întelegeri între 
întreprinderi, de natură să afecteze comerțul între Statele membre UE și 
manifestarea liberă a concurenței ( înțelegerile și practicile concentrate). 

2. PDC împiedică situațiile în care una sau mai multe întreprinderi încearcă 
să exploateze într-o manieră abuzivă puterea lor economică în raport cu 
alte întreprinderi mai puțin puternice ( abuz de poziție dominantă). 

3. PDC împiedică acele intervenții ale guvernelor Statelor membre UE , 
care pot falsifica regulile Pieței Unice Europene prin discriminări în 
favoarea întreprinderilor de stat sau prin acordarea de ajutoare către 
anumite întreprinderi din sectorul privat ( ajutoarele de stat). 

Specificitatea dreptului european al concurenței și a Politicii de 
concurență în Uniunea Europeană este dată de originalitatea, conținutul și 
obiectivele reglementărilor, de relațiile cu dreptul național al fiecărui Stat 
membru, cât și de faptul că ea se integrează în perspectiva de ansamblu a 
construcției europene. 

Dreptul și Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței nu se 
substituie celor ale Statelor membre. Ele sunt puse în aplicare în conformitate cu 
principiul primatului dreptului Uniunii Europene și principiului subsidiarității. 

Deși politica UE în domeniul concurenței este tot mai mult determinată 
de considerente economice, constrângerile la care este supusă sunt, în principal, 
de ordin juridic. 
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Baza juridică a Politicii în domeniul concurenței este oferită , în primul 
rând, de prevederile incluse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ( 
TFUE), respectiv: 

1. Articolul 101 din TFUE (ex. art.81 TCE), privind practicile 
respective, precum fixarea prețurilor sau împărțirea piețelor; 

2. Articolul 102 din TFUE (ex. Art. 83 TCE), privind abuzul de poziție 
dominantă pe piață; 

3. Articolul 103 din TFUE (ex. Art. 83 TCE), privind aplicarea principiilor 
prevăzute la articolele 101 si 102, adoptate de către Consiliu, la 
propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European; 

4. Articolul 104 din TFUE (ex. Art. 84 TCE) prevede că pâna la 
intrarea în vigoare a dispozițiilor adoptate în temeiul art. 103, 
autoritățile Statelor membre hotărăsc cu privire la admisibilitatea 
acordurilor, deciziilor și a practicilor concertate în conformitate cu 
legislația națională și cu dispozițiile art. 101 si 102; 

5. Articolul 105 din TFUE (ex. Art. 85 TCE), privind competența Comisiei 
de a asigura aplicarea principiilor stabilite la articolele 101 si 102; 

6. Articolul 106 din TFUE (ex. art. 86 TCE ), privind întreprinderile 
publice; 

7. Articolul 107-109 din TFUE ( ex. art. 87-89 TCE), privind ajutorul 
de stat. 

În al doilea rând, referiri se găsesc în legislația secundară, adoptată de 
Consiliul UE și de Comisia Europeană, sub forma Regulamentelor și Di-
rectivelor. Astfel, în această categorie se includ: 

1. Regulamentul 1310/1997 privind controlul fuziunilor; 
2. Regulamentul 1/2003 privind aplicarea articolelor 101 si 102 din Tratat. 
3. Regulamentul 139/2004 privind concentrările economice. 
În al treilea rând, un șir întreg de instrucțiuni, care oferă informații 

esențiale pentru a interpreta corect regulile obligatorii. Acestor surse de drept li 
se adaugă deciziile Curții de Justiție a UE și ale Tribunalului. De asemenea, 
trebuie menționate și acordurile internaționale în care se fac referiri exprese la 
situații specifice privind concurența. 

Principalele instituții, implicate în Politica UE în domeniul concurenței, sunt: 
1. Comisia Europeană - responsabilă de modul în care sunt implementate 

Politicile UE, inclusiv și Politica de concurență. În cadrul Comisiei, 
competențele executive în domeniu îi revin, în principiu, Direcției 
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Generale Concurență. Activitatea sa este axată pe luarea de măsuri 
împotriva companiilor sau Statelor membre, atunci când consideră că 
acestea încalcă normele de drept. 

2. Curtea de Justiție a UE – instituție care decide dacă acțiunea Comisiei 
s-a încadrat în limitele competențelor stabilite în mod legal. Ea este 
competentă să acționeze atât în cazul unor solicitari făcute de 
instanțele naționale, cât și în cazul unor acțiuni inițiate impotriva 
Comisiei în fața Tribunalului. 

3. Parlamentul European – rolul căreia se reduce la evaluarea acțiunilor 
Comisiei printr-un raport anual. 

4. Consiliul UE – instituție care are compentența de a autoriza 
exceptările în bloc, precum și de a efectua modificările în baza legală a 
Politicii UE în domeniul concurenței. 

 
 

2. Domeniile de acțiune ale Politicii Uniunii Europene 
în domeniul concurenței 

 
Politica UE țn domeniul concurenței se orientează, întodeauna în jurul a 

două axe principale, și anume : în primul rând, el cuprinde regulile care se 
adresează întreprinderilor și, în al doilea rând, pe cele care vizează 
comportamentele Statelor membre sau ale autorităților publice. 

Legislația UE le interzice întreprinderilor:  
1. să convină fixarea prețurilor sau împarțirea piețelor între ele (art. 101 

TFUE) 
2. să abuzeze de o poziție dominantă pe o anumită piață pentru a 

elimina concurenți mai mici (art. 102 TFUE) 
3. să fuzioneze, atât timp, cât această operațiune le-ar permite să 

controleze piața. 
Pe măsura existenței sale, Uniunea Europeană a creat un sistem de măsuri 

de protecție împotriva denaturării concurenței în cadrul Pieței Unice Europene, 
care, în prezent acoperă cinci domenii – cheie: 

1. Politica antitrust: 
a) Acordurile anticoncurențiale 
b) Abuz de poziție dominantă 
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2. Controlul ajutoarelor de stat; 
3. Liberalizarea piețelor; 
4. Controlul concentrărilor economice; 
5. Cooperarea internatională. 
1. Politica antitrust 

Politica antitrust reprezintă acțiunea instituțiilor UE de a preveni și de a 
controla cartelurile sau alte monopoluri cu scopul de a promova concurența 
loială. 

a) Acordurile anticoncurențiale 
Acordurile anticoncurențiale reprezintă acorduri încheiate între 

întreprinderi cu scopul de a limita concurența. 
Articolul 101 din TFUE interzice acordurile anticoncurențiale, și anume 

toate acordurile care limitează concurența, indiferent de intenția părților. 
Conform legislației UE, cartelurile sunt ilegale, iar Comisia Europeană 

dispune de competența de a aplica sancțiuni severe întreprinderilor implicate în 
aceste activități interzise. Pentru a facilita identificarea cartelurilor și eliminarea 
lor, Comisia Europeană aplică “politica de clemență”. Această politică acordă 
întreprinderilor implicate în cartel, care recunosc comportametul anti-
concurențial și predau probe, în acest sens, imunitate totală la amenzi sau o 
reducere a amenzilor pe care Comisia Europeană le-ar fi aplicat. 

Acordurile sunt considerate anti-concurențiale în cazul în care parti-
cipanții convin:  

1. Să fixeze prețurile; 
2. Să limiteze producția; 
3. Să își împartă piețele sau consumatorii; 
4. Să fixeze preturile de revânzare ( între producător și distribuitorii 

săi). 
b) Abuzul de poziție dominantă 
Articolul 102 din TFUE interzice orice abuz de poziție dominantă din 

partea uneia sau mai multor întreprideri pe Piața Unică Europeană. 
Abuz de poziție dominantă este situația când un actor important încearca 

sa își elimine concurenții de pe piață. 
Abuz de poziție dominantă pot fi considerate : 

1. practicarea unor prețuri prea mari; 
2. vânzarea la prețuri scăzute în mod artificial, cu scopul de a afecta sau 

chiar de a exclude concurenții de pe piață ; 
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3. obligarea consumatorilor să cumpere un produs, care este legat, în 
mod artificial de un altul mai cunoscut, ceea ce are ca efect 
excluderea produselor similare, denaturând, astfel, concurența; 

4. refuzul de a accepta anumiți clienți sau oferirea de reduceri speciale 
clienților care cumpără toate sau aproape toate produsele de care au 
nevoie de la întreprinderea care deține poziție dominantă ; 

5. condiționarea vânzarii unui produs de vânzarea unui alt produs. 
Curtea de Justiție a UE definește expresia poziție dominantă, ca fiind,, 

puterea de a împiedica menținerea concurenței efective pe piața în cauză, 
precum și de a acționa cu o independență considerabilă față de concurenți, 
clienți și consumatori “. 

2. Controlul ajutoarelor de stat 
Articolul 107 din TFUE prevede că, sunt incompatibile cu Piața internă 

ajutoarele acordate de State sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice 
formă, care denaturează sau amenintă să denaturize concurența prin favorizarea 
anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care 
acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. 

Conform articolului 108 din TFUE, Comisia Europeană are rolul de a 
preveni astfel de situații, autorizând ajutoarele de stat, numai daca acestea sunt 
cu adevarat în interesul publicului și, anume, dacă aduc beneficii societății sau 
economiei, în ansamblu. 

Guvernele Statelor membre sunt obligate să informeze Comisia 
Europeană cu privire la intenția lor de a acorda un ajutor financiar. 

Atunci când este necesară o investigație oficială, un anunț este publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la ajutoarele de stat. Înainte de a 
lua o decizie finală, Comisia Europeană ia în considerație toate observațiile 
parvenite de la părțile interesate. 

Comisia Europeană are, de asemenea, competența de a investiga 
ajutoarele de stat despre care nu a fost informată, în mod oficial, dar de care a 
aflat din propria investigație, prin intermediul plângerilor din partea 
întreprinderilor, a persoanelor fizice sau din mass-media. 

Atunci când Comisia Europeană constată că ajutorul de stat acordat este 
incompatibil cu legislația UE și cu normele de drept privind concurența loială, ea 
are dreptul să solicite autoritaților naționale să sisteze ajutorul de stat și să 
recupereze fondurile deja acordate. 

Conform articolului 107 din TFUE, alineatele 2 si 3, pot fi considerate 
compatibile cu Piața Unică Europeană: 
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1. ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu 
condiția că acestea să fie acordate făra discriminare în funcție de 
originea produselor; 

2. ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamitați 
naturale sau de alte evenimente extraordinare; 

3. ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor 
în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care exista un grad 
de ocupare a forței de muncă extrem de scăzut; 

4. ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important 
de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale 
economiei unui Stat-membru; 

5. ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a 
anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu modifică în 
mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsura 
care contravine interesului comun; 

6. ajutoarele destinate să promoveze cultura și conservarea patrimoniului, 
în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile 
schimburilor comerciale și de concurență în Uniunea Europeană într-o 
măsură care contravine interesului comun; 

7. alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care 
hotărește la propunerea Comisiei Europene . 

3. Liberalizarea piețelor 
Articolul 106 din TFUE se referă la faptul că, în ceea ce privește 

întreprinderile publice și întreprinderile cărora li se acordă drepturi speciale sau 
exclusive, Statele membre nu adoptă și nu mențin nici o măsură care contravine 
normelor tratatelor. 

Alineatul 2 din acest articol prevede că, întreprinderile, care au sarcină de a 
gestiona serviciile de interes economic general sau care prezintă caracter de 
monopol fiscal, se supun normelor tratatelor și, în special, regulilor de concurență, în 
măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică îndeplinirea misiunii speciale 
care le-a fost încredintață. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie 
afectatată într-o măsură care contravine intereselor Uniunii Europene. 

Liberalizarea piețelor în domeniul aviației, telecomunicațiilor, serviciilor 
poștale, industriei feroviare, energetică și a gazelor naturale oferă urmatoarele 
avantaje: 

1. Consumatorii pot să aleagă furnizorul care oferă cele mai bune condiții. 
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2. Consumatorii beneficiază de prețuri mai scăzute și de servicii noi, 
care sunt mai eficiente și mai accesibile. 

3. Economiile naționale devin mai competitive. 
Comisia Europeana ia în considerație obligațiile speciale pe care trebuie 

să le respecte organismele care beneficiază de,, drepturi de monopol ”. Acest 
lucru asigură o concurență loială, făra a prejudicia întreprinderea finanțată de 
stat, care este obligată să furnizeze servicii de interes public, chiar și atunci când 
acestea nu sunt rentabile. 

Comisia Europeană poate fi de acord cu deținerea monopolului de către 
Întreprindere în circumstanțe speciale . De exemplu, atunci când este important 
să se garanteze asigurarea unui serviciu public. In acest caz :  

1. Întreprinderile, care dețin un monopol, trebuie să fie capabile să 
demonstreze că tratează, în mod loial, celelalte întreprinderi. 

2. Monopolurile naturale trebuie să își pună infrastructura la dispoziția 
tuturor utilizatorilor. 

3. Profiturile obținute din furnizarea unui serviciu public nu pot fi 
utilizate pentru a subvenționa operațiuni comerciale prin care s-ar 
putea oferi preţuri inferioare celor practicate de concurență. 

Este important de menționat că introducerea concurenței trebuie să fie 
însoțită, în special, de o reglementare eficientă, dar nu exclusivă în cazul 
furnizarii de bunuri și servicii publice. 

4. Controlul concentrărilor economice  
Pe data de 1 mai 2004 a intrat în vigoare Regulamentul 139/2004 cu 

privire la controlul concentrărilor economice între întreprinderi. 
Articolul 3 din Regulament definește sfera de aplicare a Regulamentului, 

în conformitate cu care o concentrare economică are loc atunci când suntem în 
prezența: 

a) Unei fuziuni, sau b) unei achiziții, de către persoane care controlează, 
cel putin, o întreprindere, de acțiuni sau părți sociale, prin care se 
obține controlul asupra unei întreprinderi. 

Articolul 1, alineatul 2 din Regulament instituie un prag valoric peste care 
se consideră că o concentrare economică are dimensiunea Uniunii Europene. 
Pentru concentrările economice cu dimensiunea UE, competența decizională 
pentru investigarea acesteia aparține Comisiei Europene (articolul 21). 

Prin combinarea activităților, întreprinderile pot dezvolta noi produse, într-
un mod mai efficient, sau pot reduce costurile de producție sau de distribuiție. 
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Creșterea eficienței garantează o piață mai competitivă, iar consumatorii 
beneficiază, astfel, de produse de o calitate superioară, la prețuri echitabile. 

Înainte de a fuziona sau de a se asocia, întreprinderile mari, care 
desfășoară activități transfrontaliere, trebuie să ceară autorizație din partea 
Comisiei Europene, punând la dispoziția ei toate informațiile necesare pentru a 
lua o decizie corectă. 

Comisia Europena examinează toate concentrările economice, în care 
sunt implicate întreprinderile ale căror cifre de afaceri depășesc anumite praguri. 
Sub aceste praguri concentrările economice pot fi evaluate de către autoritățile 
naționale de concurență. 

Autoritățile din domeniul concurenței se asigură că, atunci când două sau 
mai multe întreprinderi își unesc forțele temporar sau definitiv, echilibrul 
piețelor nu va fi compromis într-un mod care ar putea să afecteze concurența sau 
să creeze o poziție dominantă de care s-ar putea abuza. Acest lucru permite 
întreprinderilor, care activează în mai multe State din UE, să obțină, printr-o 
singură procedură, autorizația la nivel european pentru concentrarea economică 
din care fac parte. 

Concentrările economice propuse pot fi interzise de către Comisia 
Europeană, dacă părțile care fuzionează sunt concurenți majori sau dacă 
fuziunea ar reduce sau ar limita, în mod semnificativ, concurența în cadrul UE, 
de exemplu, prin crearea sau consolidarea unui actor dominant. 

5. Cooperarea internațională 
Activitățile întreprinderilor cu sediul în afara Uniunii Europene pot afecta 

concurența în spațiul european. Această realitate a facut să devină esențială 
cooperarea internațională în domeniul Politicii de concurență. 

Uniunea Europeană a stabilit acorduri bilaterale cu privire la protecția 
concurenței, în special cu principalii săi parteneri. De asemenea, UE a fost unul 
dintre actorii principali din economia mondială în propunerea de includere a 
politicii de concurență ca subiect de discuție în cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului ( OMC) și are un rol- cheie în Rețeaua Internațională de 
Concurență (RIC), precum și în Comitetul de Concurență al OCDE.  

Este important de menționat că, Uniunea Europeană îmbunătățește 
constant cadrul instituțional pentru Politica în domeniul concurenței. Politica 
UE în domeniul concurenței trebuie să fie flexibilă și evolutivă. Ea trebuie, în 
permanență să fie adaptată contextului. 
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3. Rolul Comisiei Europene în Politica de concurență 
 
Comisia Europeană, în calitate de organ executiv al Uniunii Europene este 

instituția responsabilă de modul în care sunt implementate Politicile Uniunii 
Europene, inclusiv și Politica de concurență.  

Deciziiile Comisiei Europene sunt pregătite de Directoratul General 
pentru concurență, care raportează comisarului responsabil pentru Politica 
Dreptului Concurențial (PDC).  

Comisia Europeană poate fi sesizată într-o problemă privind concurența 
fie prin notificare, fie printr-o plângere înaintată de o întreprindere sau un Stat, 
fie poate acționa din proprie initțativă pentru a investiga anumite situații 
specifice sau chiar un întreg sector economic. 

Comisia Europeană este în drept să penalizeze orice încalcari ale regulilor 
privind concurența. Ea are competențe largi pentru a lupta împotriva acordurilor 
restrictive. În acest context, ea poate cere informații de la întreprinderi, 
companii și guverne. De asemenea, Comisia Europeană poate face inspecții la 
domiciliu și impune amenzi de pâna la 10 % din cifra de afaceri.  

Obiectivul stabilit de către Comisia Europeană pentru a controla 
ajutoarele de Stat este de a se asigura că intervențiile guvernelor nu denaturează 
concurența și comerțul între Statele membre ale Uniunii Europene.  

În timp ce noua legislație este adoptată în strânsă cooperare cu Statele 
membre, aplicarea de excepții de la interdicția generală este de competența exclusivă 
a Comisiei Europene, care are puteri extinse de investigare și de luare a deciziilor. 

Comisia Europeană cooperează eficient cu atoritățile naționale din 
domeniul concurenței și cele de reglementare sectorială, care joacă un rol 
fundamental în procesul de liberalizare. 

Examinând proiectele de fuziune a întreprinderilor, Comisia Europeană 
are ca obiectiv de a preveni efectele nocive ale operațiunilor de fuziune asupra 
concurenței.  

De asemenea, Comisia Europeană, plecând de la o analiză economică 
solidă și bazată pe fapte, își concentrează eforturile pe tipuri de conduită 
dăunatoare consumatorilor. 

Comisia Europeană a jucat un rol major în dechiderea pentru concurență a 
piețelor, precum transporturile, energia, serviciile de poștă și telecomunicații. Prin 
deschiderea acestor piețe către concurența internațională, consumatorii pot să 
aleagă dintr-o gamă de prestări de servicii și de produse alternative. Deschiderea 
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acestor piețe către concurența liberă a permis, în același timp, consumatorilor să 
beneficieze de prețuri mai mici și de servicii noi, care sunt, de regulă, mai eficiente și 
care vin în întâmpinarea consumatorului mai mult decât înainte. 

Crearea noilor piețe necesită reglementări suplimentare pentru a asigura 
prestarea în continuare a serviciilor publice împotriva posibilelor efecte negative. 
Atunci când aplică legislatia în domeniul concurenței, Comisia Europeană ține, 
întodeauna, cont de obligațiile speciale ce revin oricărei organizații cu,, drepturi 
de monopol ”. Această abordare asigură existența unei concurențe corecte, care 
nu afectează furnizorul de servicii finanțat de Stat, obligat să presteze serviciile în 
interes public, chiar și atunci, când acest lucru nu este profitabil.  

Comisia Europeană prezintă un raport anual către Parlamentul European. 
Prin aceste rapoarte, Comisia Europeană lansează o consulatare publică pe tema 
revizuirii normelor de concurenta aplicabile în anumite sectoare a Pieței Unice 
Europene, face propuneri de modificare a Regulamentului de exceptare pe 
categorii, prezintă concluzii și rezumate. De asemenea, ea face observații privind 
evoluțiile importante din acest domeniu. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este instituția care decide dacă 
acțiunea Comisiei Europene a fost în limitele competențelor stabilite în mod legal. 

Rolul Parlamentului European se reduce la evaluarea acțiunilor Comisiei 
Europene printr-un raport anual. 

Intervențiile Consiliului UE se rezuma la autorizarea exceptărilor în bloc, 
precum și modificarea bazei legale a PDC. 

În afară de Comisia Europeană, în cadrul PDC actionează și autoritățile 
naționale investite cu competențe în acest domeniu. 

Este important de menționat că, pentru a menține o cât mai bună 
cooperare cu consumatorii, cât și cu alte autorități din domeniul concurenței, 
Comisia Europeană a stabilit numeroase contacte cu autoritățile din domeniul 
concurenței din afara Uniunii Europene. 

Un fapt interesant este acela că peste 100 de țări și regiuni, inclusiv cei mai 
importanți parteneri comerciali ai Uniunii Europene, au adoptat politici în 
domeniul concurenței. Autoritățile din domeniul concnurenței din aceste țări sau 
regiuni sunt, tot mai des, solicitate să investigheze aceleași fuziuni internaționale. 
Aceste autorități sunt membre ale Rețelei Internaționale a Concurenței (RIC), care 
este o rețea mondială, informală a autorităților din domeniul concurenței. 

Este un lucru cert că, cu cât este mai unită comunitatea internațională a 
autorităților din domeniul concurenței, cu atât consumatorii, cât și întreprinderile 
pot să beneficieze de cele mai bune condiții de preț și calitate, facând posibilă luarea 



140                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

de măsuri uniforme și decisive împotriva întreprinderilor care formează carteluri sau 
abuzează de puterea de care dispun pe piață, afectând diverse țări și regiuni. În 
același timp, cooperând cu autoritățile din domeniul concurenței din afara Uniunii 
Europene, Comisia Europeană urmărește scopul să creeze cadrul uniform necesar 
pentru ca, indiferent de naționalitate, întreprinderile să poată concura pe baza 
propriilor merite, chiar și în exteriorul spațiului european. 

Este important de menționat, că concurența reprezintă o componentă 
esențială în consolidarea Pieței Unice Europene și, în consecință, a construcției 
economice a Uniunii Europene. Concurența este un proces de piață vital care 
recompensează întreprinderile, care oferă prețuri mai mici, calitate mai bună, 
produse noi și o ofertă mai largă de produse. 

 
 

Concluzii 
Concurența prezintă o componenţă esențială în consolidarea Pieții Unice 

Europene și, în consecință, a construcției economice a Uniunii Europene. 
Concurența este un process de piață vital care recompensează întreprinderile, care 
oferă prețuri mai mici, calitate mai bună, produse noi și ofertă mai largă de produse. 

Dreptul concurenței reprezintă toatalitatea normelor juridice care 
reglementează competiția dintre comercianți pentru atragerea clientelei, coduita 
competitorilor, mijloacele concurenței și sancționarea nerespectării reguliolor 
de concurență. Libera concurență reprezintă regimul care lasă fiecăruia liberta 
tea de a produce şi de a realiza, la condiţiile pe care el le alege. 

 
 

 Întrbări de autoevaluare și de discuție: 
1. Care sunt conceptele de bază privind termenul de concurență? 
2. Definiți concurența loială și concurența neloială. 
3. Determinați funcțiile concurenței în economia de piață. 
4. Enumerați obiectivele Politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței. 
5. Care sunt reglementările juridice ale Uniunii Europene în domeniul 

concurenței? 
6. Caracterizați domeniile de acțiune ale Politicii Uniunii Europene cu 

privire la concurență. 
7. Apreciați rolul Comisiei Europene în Politica de concurență. 
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Capitolul 8 
SISTEMUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE 

 
1. Uniunea Economică și Monetară (UEM) 
2. Banca Centrală Europeană (BCE) 
3. Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) 
4. Banca Europeană de Investiții (BEI) 
5. Bugetul Uniunii Europene 

 
Obiective: 

 De a caracteriza etapele de constituire a Uniunii Economice și Monetare 
 De a aprecia rolul și competențele Băncii Centrale Europene 
 De a cunoaște structura și misiunea organelor de conducere ale Bancii 

Centrale Europene 
 De a menționa obiectivul principal și misiunile fundamentale ale Siste-

mului European al Băncilor Centrale 
 De a analiza rolul și competențele Băncii Europene de Investiții 
 De a înțelege procedura elaborării și adoptării bugetului Uniunii Europene 

 
 Cuvinte–cheie: Uniunea Economică și Monetară, moneda unică “euro’’, Zona 
Euro, Banca Centrală Europeană, politica monetară, sistemul monetar european, 
Sistemul European al Băncilor Centrale, stabilitatea prețurilor, Banca Europeană de 
Investiții, bugetul UE, Cadrul Financiar Multianual. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Fuiere Augustin, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2016 

2. Ignat Ion, Uniunea Europeană de la Piaţa Comună la moneda unică, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002 

3. Ciochină –Barbu Ioan, Dreptul instituţional al Uniunii Europene, Editura 
Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010. 

4. Revenco Beatricia, Dreptul Uniunii Europene, PNUD, Chişinău, 2010 
5. Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept comunitar European, ASEM, Chiţinău, 

2006. 
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1. Uniunea Economică și Monetară 
 
La Consiliul European de la Haga din 1969, pentru prima dată, s-a 

discutat conceptul de monedă unică. Ca rezultat al acestui Summit, a fost 
acceptat Planul Werner. Acest plan a fost elaborat de un grup de specialiști în 
domeniu, condus de către Pierre Werner, Prim Ministru al Luxemburgului. 
Acesta era un program penru o perioadă de zece ani, care stabilea calendarul 
integrării economice și monetare. 

În anul 1971, Planul Werner a fost aprobat, însă tentativa realizării integrării 
economice și monetare, pe parcursul a zece ani, a eșuat. În anul 1973, pentru a evita 
dezechilibrele care ar fi putut apărea în economiile europene, a fost lansat programul 
„Șarpele în tunel”, care prevedea în regim fix al ratelor de schimb30 

Eșecul sistemului de la Bretton Woods, deprecierea dolarului și șocul 
petrolier au determinat Statele să răspundă prin politici economice independente. 
Creșterea ratei inflației și a ratei șomajului au condus la divergențe între Statele 
europene, iar absența coordonării a influențat eșecul șarpelui monetar. 

În martie 1979, procesul de integrare monetară este reluat, fiind creat 
Sistemul Monetar European (SME). Din acest sistem făceau parte Franța, 
Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Luxemburg, Olanda și Irlanda. 

Sistemul Monetar European nu și-a realizat obiectivele stabilite din cauza 
politicii monetare germane, care era preocupată de propria economie, după 
reunificare. 

Consiliul European de la Hanovra din 27-28 iunie 1988 a decis crearea 
unui Comitet pentru studierea realizării Uniunii Economice și Monetare, 
președinția acestuia fiind încredințată lui Jacques Delors, Președinte al Comisiei 
Europene la acea perioadă. 

Consiliul European de la Madrid din 1989 a examinat Raportul 
Comitetului privind stabilitatea prețurilor și disciplina monetară. Raportul 
Delors, fiind aprobat, a servit ca temelie pentru un nou Tratat cu privire la 
constituirea Uniunii Europene. Acest Tratat, numit Tratatul de la Maastricht, a 
fost semnat la 7 februarie 1992 și a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. 

Tratatul de la Maastricht a stabilit un program ambițios cu privire la realizarea 
Uniunii Economice și Monetare. Constituirea UEM a avut loc pe parcursul a trei 
etape, care au finalizat cu punerea în circulație a monedei unice „euro”. 

                                                           
30 Wallace H, Wallace W, Pollack M, Making in the European Union, 5th edition, Oxford 

University Press, Londra 2005 
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Prima etapă, care a început odată cu Tratatul de constituire a Uniunii 
Europene și a durat până la 31 decembrie 1993, a reprezentat convergența 
politicilor economice ale Statelor membre și eliminarea barierelor pentru a 
obține libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor 
în spațiul Uniunii Europene. 

A doua etapă, care a demarat la 1 ianuarie 1994 și a continuat până la 1 
iunie 1998, a permis punerea în aplicare a Institutului Monetar European 
(IME), cercetarea convergenței politicilor economice și monetare a Statelor 
membre și pregătirea viitoarei Bănci Centrale Europene (BCE). 

În luna decembrie 1995 Consiliul European de la Madrid a convenit 
asupra denumirii “ euro” pentru moneda unică europeană, care urma să fie 
introdusă la începutul celei de-a treia etape. În același timp, IME a primit sarcina 
derulării pregătirilor necesare în vederea stabilirii viitoarelor raporturi monetare 
și valutare dintre țările din zona euro și alte State ale UE. În luna decembrie 
1996, IME a prezentat Consiliului European un raport pe baza căruia acesta din 
urmă a elaborat o rezoluție privind principiile și elementele fundamentale ale 
noului mecanism al cursului de schimb, adoptat în luna iunie 1997. 

Tot în luna decembrie 1996, IME a prezentat Consiliului European 
elementele grafice selectate pentru bancnotele euro, care urmau să fie puse în 
circulație la 1 ianuarie 2002. 

La data de 2 mai 1998, Consiliul UE a decis ca 11 State membre (Belgia, 
Germania, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portu-
galia și Finlanda) îndeplinesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei 
unice la 1 ianuarie 199931. 

A treia etapă, inițiată la 1 iunie 1998, a vizat realizarea efectivă a monedei 
unice în conturi, începând cu 1 ianuarie 1999, și în bancnote și monede, 
începând cu 1 ianuarie 2002. Bancnotele și monedele euro au fost introduse în 
circulație, concomitent cu retragerea celor naționale.  

Această etapă a cuprins, de asemenea, și instituțiile de funcționare, 
precum Banca Centrală Europeană, care a succedat Institutului Monetar 
European. IME a transmis atribuțiile sale, în mod official, Băncii Centrale 
Europene, la 1 iunie 1998. 

Este important de menționat, că cooperarea administrațiilor centrale 
financiare ale Statelor membre a Zonei euro se realizează în cadrul Eurogrupului. 

                                                           
31 Crudu Rodica, Integrare economică și economia Uniunii Europene, Editura ASEM, Chișinău 

2015, pag.247 
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Tratatul de la Maastricht a stabilit criteriile de convergență care trebuie 
îndeplinite de către statele membre pentru a deveni membri ai Uniunii Eco-
nomice și Monetare: 

1. Stabilitatea prețurilor – care presupune că rata inflației nu poate 
depăși cu mai mult de 1,5% ratele medii de inflație ale celor trei state 
membre cu cea mai scăzută rată a inflației . 

2. Rata dobânzilor – presupune că rata dobânzilor pe termen lung nu 
poate varia cu mai mult de 2% în raport cu ratele dobânzilor medii ale 
celor trei State membre cu cea mai scăzută rata a dobânzilor. 

3. Deficitele – presupune că deficitele bugetare naționale trebuie să fie 
sub 3% din PNB. 

4. Datoria publică – care nu poate depăși 60% din PNB.  
5. Stabilitatea cursului de schimb – care presupune că ratele de schimb 

trebuie să rămână în limitele marjiei de fluctuație autorizate pentru 
cei doi ani anteriori.  

 
 

2. Banca Centrală Europeană 
 
Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 și intrat în vigoare 

la 1 decembrie 2009, a atribuit Băncii Centrale Europene statutul de instituție a 
Uniunii Europene. BCE are personalitate juridică. Ea reprezintă cea mai înaltă 
autoritate monetară din Zona Euro. BCE este una din cele mai recente bănci din 
lume. La fel ca Rezerva Federală în Statele Unite ale Americii, sau ca Banca 
Japoniei sau Bundesbank în Germania, BCE este emitentul și gardianul 
constituțional al monedei euro. Ea dispune de un capital de peste 5 miliarde de 
euro, deținuți numai de băncile centrale care participă la etapa a treia a Uniunii 
Economice și Monetare. 

În prezent, din componența Zonei Euro fac parte următoarele State ale UE: 
Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Finlanda, Austria, 

Portugalia, Spania, Irlanda (1 ianuarie 1999), Grecia (1 ianuarie 2001), Slovenia (1 
ianuarie 2007), Cipru, Malta (1 ianuarie 2008), Slovacia (1 ianuarie 2009), Estonia 
(1 ianuarie 2011), Letonia (1 ianuarie 2014), Lituania (1 ianuarie 2015). 

Moneda euro simbolizează integrarea economică europeană. Ea este de 
asemenea, un instrument de convergență economică. Euro devine, în mod 
progresiv, o monedă internațională ce reprezintă circa 20% din schimburile 
comerciale mondiale. 
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Banca Centrală Europeană autorizează emiterea de bancnote și hotărăște 
volumul de monede euro, emise de către Statele din Zona Euro. 

Banca Centrală Europeană își desfășoara activitatea în condiții de 
independență totală. Conform articolului 130 din TFUE, Banca Centrală 
Europeană, băncile centrale naționale sau membrii organelor lor de decizie nu 
pot solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor 
sau agențiilor UE, a guvernelor Statelor membre sau a oricărui alt organism. 

Instituțiile Uniunii Europene și guvernele Statelor membre se organizează 
să respecte acest principiu și să influențeze membrii organelor de decizie ale 
BCE sau ale băncilor centrale naționale în îndeplinirea misiunilor lor. 

Rolul Băncii Centrale Europene este de a controla, prin instrumente și 
proceduri financiar-bancare, Politica monetară a Uniunii Europene, pentru a 
asigura stabilitatea prețurilor, supravegherea sistemului monetar European și 
utilizarea monedei32. 

Organele de conducere ale BCE sunt: 
1. Consiliul Guvernatorilor - organul suprem de decizie al BCE. El este 

alcătuit din membrii Comitetului Executiv al BCE şi guvernatorii 
Băncilor centrale naţionale din Statele membre ale UE care au adoptat 
moneda „euro”. Consiliul Guvernatorilor este condus de Preşedintele 
BCE. Misiunea fundamentală a acestui Consiliu este sa definească 
Politica monetară a Zonei Euro şi, în special, să fixeze ratele dobânzilor 
pentru băncile comerciale care doresc să împrumute fonduri de la 
BCE. 

2.  Comitetul Executiv - organul executiv al BCE. El este compus din şase 
membri: Preşedintele,vice-Preşedintele şi patru membri. 

Conform articolului 283 din TFUE, membrii Comitetului Executiv sunt 
numiţi de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la recoman-
darea Consiliului şi după consultarea Parlamentului European şi a Consiliului 
Guvernatorilor BCE, 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 reînoit.  
Doar resortisanţii Statelor membre pot fi membri ai Comitetului Executiv. 
3. Consiliul general – organ consultativ şi de coordonare al BCE, El este 

alcătuit din Preşedintele BCE şi guvernatorii Băncilor centarale 

                                                           
32 Ilie DEMERJI, Maria DEMERJI, Dreptul Uniunii Europene, ASEM, Chişinău, 2017 
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naţionale din toate Statele membre ale UE. De asemenea, el contribuie 
la pregătirile în vederea extinderii Zonei Euro. 

 Directoriul pregătește reuniunile Consiliului Guvernatorilor și poartă 
răspundere de administrarea activităților cadrul SEBC se evidențiază Euro-
sistemul, care cuprinde Banca Centrală Europeană și băncile centrale ale 
Statelor din Zona Euro. 

În conformitate cu articolul 282 din TFUE, BCE este singura instituție 
abilitată să autorizeze emisiunea de monedă „euro”. Aceasta este independentă 
în exercitarea competențelor și în administrarea finanțelor sale. Înstituțiile, 
organele, oficiile și agențiile UE, precum și guvernele Statelor membre, respectă 
această independență. 

Având puterea de decizie, chiar dacă aceasta vizează doar Statele 
participante la etapa a treia a UEM, componențele BCE sunt următoarele: 

1. BCE adoptă regulamentele cu privire la Politica monetară. 
2. BCE poate lua decizii sau să emită recomandări ori avize. 
3. BCE impune rezerve obligatorii băncilor. 
4. BCE impune sistemul de compensații și de control prudențial 

instituțiilor de credit sau altor instituții financiare. 
5. BCE poate stabili sancțiuni atunci când este cazul. 

 
 

3. Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) 
 
Sistemul European al Băncilor Centrale este format din Banca Centrală 

Europeană și din Băncile Centrale din toate Statele membre ale Uniunii Europene. 
Atât BCE, cât și SEBC au fost create pentru punerea în practică a celei de-

a treia etape a UEM- moneda euro. [Bărbulescu Iordan Gheorghe,Procesul 
decizional în Uniunea Europeană, Editra Polirom, Iași 2008, pag.333]. 

SEBC are personalitate juridică proprie si este condus de organele de 
decizie ale BCE. 

Conform articolului 282 din TFUE, obiectivul principal al SEBC îl 
reprezintă menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere acestui 
obiectiv, SEBC sprijină politicile economice generale în cadrul Uniunii 
Europene pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia. 

SEBC acționează conform principiului unei economii de piața deschise 
unde concurența este liberă, favorizând o alocare eficace de resurse și respectând 
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urmatoarele principii directorii: prețuri stabile, finanțe publice și condiții 
monetare sănătoase, balanță de plăți stabilă. 

În conformitate cu articolul 127 din TFUE, misiunile fundamentale ale 
SEBC sunt: 

1. Definirea și punerea in aplicare a Politicii monetare a Uniunii Euro-
pene; 

2. Efectuarea operațiunilor de schimb valutar; 
3. Deținerea si admiterea rezervelor valutare oficiale ale Statelor membre; 
4. Promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți; 
5. Contribuirea la buna desfășurare a politicilor promovate de 

autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială 
a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar. 

6. Promovarea cooperării între Băncile centrale naționale și autoritățile 
de supraveghere pe probleme de interes comun (de exemplu, 
supravegherea sistemelor de plăți, gestiunea crizelor financiare); 

7. Oferirea instituțiilor financiare consiliere cu privire la definirea și 
revizuirea cerințelor de reglementare și de supraveghere. 

Aceste activități ale SEBC se desfășoară cu asistența Comitetului pentru 
supraveghere bancară, care reunește experți ai Băncilor centrale naționale și ai 
autorităților de supraveghere din Uniunea Europeană. 

Eurosistemul, conform articolului 282 TFUE, se referă la BCE și la 
Băncile centrale naționale ale Statelor membre ale UE, care au adoptat moneda 
”euro”. 

Obiectivul principal al Eurosistemului este de a menține stabilitatea 
prețurilor în interesul general al Uniunii Europene . 

Eurogrupul se referă la reuniunile neoficiale ale miniștrilor de finanțe din 
Zona Euro. Obiectivul principal al Eurogrupului este acela de a îmbunatăți 
dezvoltarea Zonei Euro, prin desfășurarea unei cooperări mai stânse între Statele 
membre ale Uniunii Europene. 

Reuniunile informale ale miniștrilor de finanțe ale Statelor membre a 
Zonei Euro au ca scop o mai bună coordonare a politicilor economice, 
monitorizarea politicilor bugetare și financiare, precum și reprezentarea 
monedei euro în forumurile monetare internaționale. 

Tratatul de la Lisabona prevede și modul de cooperare dintre BCE și 
celelalte instituții ale UE. Astfel: 

1. Președintele Consiliului UE poate să supună o anumită problemă 
dezbaterilor Consiliului Guvernatorilor BCE. 
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2. Președintele BCE este invitat să participe la reuniunile Consiliului 
European și a Consiliului UE atunci când se discută probleme cu 
privire la misiunile SEBC sau BCE. 

3. BCE trebuie să prezinte anual Consiliului European, Parlamentului 
European și Comisiei Europene un raport cu privire la activitatea 
SEBC și Politica monetară a UE pe anul precedent și pe anul în curs. 

4. Președintele BCE sau alți membri ai Comitetului executiv pot să 
participe la lucrările comisiilor de specialitate a Parlamentui 
European 

5. BCE trebuie întotdeauna consultată de Consiliul UE înainte de a 
adopta orice act normativ cu privire la domeniul său de acțiune. 

6. Consiliul UE poate, pe baza propunerii Comisiei Europene și a 
avizului conform al Parlamentului European, încredința BCE misiuni 
specifice, având ca obiect politica de control prudențial. 

7. Consiliul UE coordonează elaborarea Politicii economice a UE și 
decide dacă un Stat membru poate sau nu să adopte moneda euro. 

8. Consiliul European stabilește principalele orientari ale Politicii 
econimice și monetare. 

9. Comisia Europeană evaluează situația economică și adresează 
recomandări periodice Consiliului UE, care reprezintă guvernele 
Statelor membre. 

10. Consiliul ECOFIN – Consiliul Afacerilor Economice și Financiare 
este compus din miniștrii de economie și finanțe ai Statelor membre 
ale UE. Aceștia au reuniuni, cel puțin, o data pe lună. 

Consiliul ECOFIN are următoarele atribuții: 
1. orientarea și coordonarea Politicii economice și monetare; 
2. monitorizarea politicilor bugetare ale Statelor membre; 
3. supravegherea finanțelor publice; 
4. monitorizarea pieților financiare; 
5. coordonarea relațiilor economice cu Statele membre; 
6. supravegherea ratelor de schimb pentru euro și determinarea 

orientării generale a acestora. 
Pe baza propunerilor Comisiei Europene, Consiliul ECOFIN ia decizii cu 

caracter obligatoriu pentru Statele membre ale UE. 
 
 



Dreptul European al afacerilor - Curs universitar                                                                149 

4. Banca Europeană de Investiții (BEI) 
 
Banca Europeană de Investiții a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la 

Roma. BEI dispune de personalitate juridică și de un Statut, obiect al unui 
protocol anexat la Tratat33. 

BEI este o instituție nonprofit, care se autofinanțează și este independentă 
de bugetul Uniunii Europene. Banca este finanțată prin împrumuturi pe piețele 
de capital. Acționarii BEI sunt Statele membre ale UE. Ei subscriu colectiv la 
capitalul băncii, iar contribuția fiecărei țări reflectă puterea economică a acesteia 
în cadrul Uniunii Europene. 

Conform articolului 309 din TFUE, rolul BEI este de a contrubui la 
dezvoltarea echilibrată și neîntreruptă a Pieții Comune, în interesul Uniunii 
Europene, apelând la piețele de capital și la resursele sale proprii. 

Competențele BEI sunt: 
1. BEI finanțează proiectele de dezvoltare a regiunilor defavorizate. 
2. BEI finanțează proiectele de modernizare a întreprinderilor. 
3. BEI finanțează proiectele de ameliorare a rețelelor transeuropene. 
4. BEI finanțează proiectele de protecție a mediului. 
5. BEI finanțează proiectele de garantare a aprovizionării energetice. 

BEI are misiunea de a contribui la coeziunea economică,socială și 
teritorială,printr-o dezvoltare uniformă a Uniunii Europene.Banca împrumută 
fonduri pentru proiectele de interes european,precum dezvoltarea regiunilor mai 
puțin dezvoltate, căile de comunicație rutieră și feroviară, aeroporturile sau 
programele de mediu. BEI finanțează de asemenea, investițiile întreprinderilor mici 
in UE și dezvoltarea economică din țările candidate și țările în curs de dezvoltare.  

Prin susținerea Statelor membre, BEI beneficiază de cel mai bun rating de 
credit (AAA) de pe piețele de capital, de unde poate ridica sume foarte mari de 
capital în condiții foarte avantajoase. 

Prioritățile BEI, la nivelul UE, sunt de a susține: 
 coeziunea și convergența; 
 întreprinderile mici și mijlocii;  
 durabilitatea mediului ; 
 inovația; 
 dezvoltarea rețelelor transeuropene; 
 sursele de energie durabile, competitive și sigure. 

                                                           
33 Jacqué Jean Paul, Droit institutionnel de l’Union Eurpéenne, Edition Dalloz, Paris 2012, page 415 
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În exteriorul Uniunii Europene, BEI susține politicile Uniunii Europene 
de dezvoltare si cooperare în țările candidate și potențial în țările din regiunea 
Mării Mediterane și din Estul Europei (inclusiv Republica Moldova) care se 
încadrează în sfera politicii de vecinătate a UE și în țările din Africa, Caraibe, 
Pacific, Asia și America Latină .Împrumuturile, acordate acestor țări se concen-
trează asupra următoarelor domenii: 

 dezvoltarea sectorului privat; 
 dezvoltarea infrastructurii; 
 securitatea surselor de energie;  
 durabilitatea mediului. 

Organele de conducere ale BEI sunt : 
1. Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din miniștrii de Economie și 

Finanțe ale Statelor membre care definește politica generală de 
împrumuturi a băncii,aprobă bilanțul contabil și raportul anual, 
autorizează banca să finanțeze proiecte în exteriorul UE și ia hotărâri 
cu privire la creșterile de capital. 

2. Consiliul de Administrație,compus din 28 de administratori,numiți 
pentru o perioadă de cinci ani de Consiliul Guvernatorilor,aprobă 
operațiunile de creditare și de împrumut și se asigură că BEI este 
administrată corespunzător. 

3. Comitetul de Direcție, care cuprinde un Președinte și șapte Vice-
Președinți,numiți pentru o perioadă de șase ani de Consiliul 
Guvernatorilor la propunerea Consiliului de Administrație, este organul 
executiv permanent al băncii. El este responsabil de gestiumea cotidiană 
a băncii și pregătește deliberările Consiliului de Administrație. 

BEI acordă împrumuturi pentru investiții productive care contribuie la 
atingerea obiectivelor prioritare ale UE, precum dezvoltarea regională, crearea 
de întreprinderi, creșterea economică, îmbunătățirea mijloacelor de comunicare, 
competitivitatea, protecția mediului și ocuparea forței de muncă. 

BEI este acționarul majoritar al Fondului European de Investiții, alături de 
care formează Grupul BEI. Fondul European de Investiții este un parteneriat 
public privat. Din structura tripartită a acționariatului său fac parte Banca 
Europeană de Investiții, Uniunea Europeană reprezentată de Comisia 
Europeană și un număr de bănci și instituții financiare europene. Activitatea 
Fondului European de Investiții este complementară celei a acționarului său 
principal, Banca Europeană de Investiții.  
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Fondul European de Investiții este o instituție europeană a cărei competență 
ține de sprijinirea apariției, creșterii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. El 
intervine prin intermediul capitalului de risc și a instrumentelor de garantare, 
folosind propriile fonduri sau cele disponibile în limita mandatelor încredințate de 
către Banca Europeană de Investiții sau de către Uniunea Europeană. 

Fondul European de Investiții este activ în toate Statele membre ale UE și 
în țările candidate în vederea aderării. 

BEI este un instrument complementar de finanțare în legătură cu intervențiile 
fondurilor structurale și a altor instrumente financiare ale Uniunii Europene. 

 
 

5. Bugetul Uniunii Europene 
 
Bugetul Uniunii Europene este actul normativ care autorizează în fiecare 

an finanțarea tuturor activităților și intervențiilor UE. Prin intermediul bugetului 
UE se coordonează anual activitățile care se derulează între Statele membre, 
orientările politicilor UE și prioritățile acestora.Politica bugetară constituie un 
factor vital pentru funcționarea Uniunii Europene. 

În conformitate cu articolul 310 din TFUE, toate veniturile și cheltuielile 
Uniunii Europene trebuie estimate pentru fiecare exercițiu bugetar și trebuie 
înscrise în buget. Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate. 

Bugetul UE se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare. Statele membre și Uniunea Europeană cooperează pentru a face 
posibilă utilizarea alocărilor înscrise în buget. 

UE și Statele membre combat frauda și orice altă activitate ilegală care 
aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

Tratatul de la Lisabona aduce unele inovații semnificative in materie 
bugetară. În primul rând este introdusă o bază juridică specifică pentru Perspectivele 
Financiare, care în prezent, sunt numite Cadrul Financiar Multianual.  

În al doilea rând,este modificată în mod semnificativ procedura adoptării 
bugetului,atribuind competențe sporite Parlamentului European. 

În al treilea rând, este introdusă procedura legislativă ordinară pentru 
adoptarea Regulamentului Financiar. 

În al patrulea rând, toate prevederile privind resursele proprii Cadrul 
Financiar Multianual, bugetul UE și Regulamentul Financiar devin acte legislative. 

Conform articolului 311 din TFUE, Uniunea Europeană își asigură mijloa-
cele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale. 
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Bugetul UE este finanțat integral din resurse proprii, fără a aduce atingeri 
altor venituri. Elementul de noutate, introdus de Tratatul de la Lisabona este 
crearea posibilității Consiliului UE ca, prin majoritate calificată, să adopte 
regulamente în vederea punerii în aplicare a sistemului de resurse proprii. 

Articolul 312 din TFUE se referă la Cadrul Financiar Multianual care 
vizează asigurarea evoluției ordonate a cheltuielilor UE în limita resurselor 
proprii. CFM se adoptă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. 

Bugetul anual al UE respectă Cadrul Financiar Multianual.  
Tratatul de la Lisabona aduce o formă suplimentară de stabilitate, în caz de 

dezacord între Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la reînnoirea 
Cadrului Financiar. Astfel, în cazul în care un regulament privind CFM nu este 
adoptat până la expirarea celui precedent, plafoanele și celelalte dispoziții cores-
punzătoare ultimului an al acestui cadru se prorogă până la adoptarea acestui act. 

Exercițiul bugetar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. 
Conform articolului 314 din TFUE, Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă bugetul 
anual al Uniunii Europene. 

Fiecare instituție, cu exepția BCE, întocmește, înainte de 1 iulie, o situație 
estimativă a cheltuielilor sale pentru exercițiul bugetar următor. Comisia Euro-
peană grupează aceste situații într-un proiect de buget. Acest proiect cuprinde 
veniturile și cheltuielile estimate. 

Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintă de către Comisia 
Europeană Parlamentului European şi Consiliului pănă la data de 1 septembrie a 
anului care precede anul execuţiei bugetului. 

Comisia Europeană poate modifica proiectul de buget în cursul proce-
durii până la convocarea Comitetului de conciliere. 

Consiliul UE adoptă decizia sa asupra proiectului de buget și o transmite 
Parlamentului European până la data de 1 octombrie a anului care precede anul 
execuției bugetului. 

În cazul în care, în termen de 42 de zile de la transmitere, Parlamentul 
European: 

a) aprobă poziția Consiliului, bugetul este adoptat. 
b) nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat aprobat. 
c) adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, 

proiectul astfel modificat se transmite Consiliului UE și Comisiei 
Europene. Președintele Parlamentului European, în consens cu 
Președintele Consiliului UE, convoacă Comitetul de conciliere.  
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Comitetul de conciliere, ce reunește membrii Consiliului UE sau 
reprezentanții acestora și tot atâțea membri reprezentând Parlamentul Euro-
pean, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun, cu 
majoritatea calificată a membrilor Consiliului UE sau a reprezentanților lor și cu 
majoritatea membrilor reprezentând Parlamentul European, în termen de 21 de 
zile de la data convocării sale. 

Comisia Europeană participă la lucrările Comitetului de conciliere și 
adoptă toate inițiativele necesare pentru promovarea apropierii pozițiilor 
Parlamentului European și ale Consiliului UE. 

În cazul în care, în termen de 21 de zile, Comitetul de conciliere ajunge la 
un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European și Consiliul UE 
dispun fiecare de un termen de 14 zile, calculat de la data acordului pentru 
aprobarea proiectului comun. 

În cazul în care, în termen de 14 zile: 
a) Parlamentul European și Consiliul UE aprobă fiecare proiectul comun 

sau nu iau o hotărâre, ori în cazul în care una dintre aceste instituții 
aprobă proiectul comun iar cealaltă nu ia o hotărâre, bugetul este 
considerat adoptat definitiv în conformitate cu proiectul comun, sau  

b) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl 
compun, și Consiliul UE resping proiectul comun, ori în cazul în care 
una dintre aceste instituții respinge proiectul comun iar cealaltă nu ia o 
hotărâre, Comisia Europeană prezintă un nou proiect de buget, sau 

c) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl 
compun, respinge proiectul comun, iar Consiliul UE îl aprobă, 
Comisia Europeană prezintă un nou proiect de buget, sau 

d) Parlamentul European aprobă proiectul comun, dar Consiliul UE îl 
respinge, Parlamentul European poate decide, într-un termen de 14 zile 
de la data respingerii de către Consiliul UE și hotărând cu majoritatea 
membrilor care îl compun și a trei cincimi din totalul voturilor exprimate, 
confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente. În cazul în care 
unul dintre amendamentele Parlamentului European nu este confirmat, se 
reține poziția aprobată în cadrul Comitetului de conciliere referitoare la 
linia bugetară care face obiectul acestui amendament. Pe această bază, 
bugetul este considerat adoptat definitiv. 

În cazul în care, în termenul de 21 de zile, Comitetul de conciliere nu 
ajunge la un acord comun asupra unui proiect comun, Comisia Europeană 
prezintă un nou proiect de buget. 
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Execuția bugetară, conform articolului 317 din TFUE, este în sarcina 
Comisiei Europene. Această instituție realizează execuția în strânsă cooperare cu 
Statele membre ale UE, având în vedere sarcinile importante ale Statelor în ceea 
ce privește supravegherea execuției în domeniile fondurilor structurale și 
Politicii Agricole Comune.  

În executarea bugetului, Comisia Europeană și Statele membre urmăresc 
respectarea Regulamentului Financiar. 

Comisia Eurepeană prezintă anual conturile exercițiului încheiat, aferente 
operațiunilor bugetare, precum și situația bilanțului Uniunii Europene, 
cuprinzând activul și pasivul, către Parlamentu European și Consiliul UE. De 
asemenea, Comisia Europeană prezintă și raportul anual privind finanțele UE. 

În conformitate cu articolul 325 din TFUE, Uniunea Europeană și Statele 
membre combat frauda și orce altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor 
financiare ale UE prin măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă 
în Statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile, și agențiile UE. 

Articolul 86 din TFUE prevede că, pentru combaterea infracțiunilor, care 
aduc atingere intereselor financiare ale UE, Consiliul UE, hotărând prin 
regulamente, poate institui un Parchet European. Consiliul UE hotărăște în 
unanimitate, după aprobarea Parlamentului European. 

Parchetul European are competența de a cerceta, de a urmări și de a 
trimite în judecată, după caz în colaborare cu Europol, autorii și coautorii 
infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

 
 

Concluzii 
Tratatul de la Maastricht a stabilit un program ambițios cu privire la 

realizarea unei Uniuni Economice și Monetare. Constituirea UEM a avut loc pe 
parcursul a trei etape, care au finalizat cu punerea în circulație a monedei unice 
“euro’’. Acest tratat a stability criteriile de convergență care trebuie îndeplinite de 
către statele membre pentru a deveni membri ai Uniunii Economice și Monetare. 

Institutul Monetar European, creat în anul 1994 la Francfurt, a funcționat 
timp de patru ani pentru a se transforma într-o Bancă Centrală Europeană. 

Tratatul de la Lisabona a atribuit Băncii Centrale Europene statutul de 
instituție a Uniunii Europene. Ea are personalitate juridică. BCE reprezintă cea 
mai înaltă autoritate monetară din Zona Euro. 
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Rolul BCE este acela de a controla, prin instrumente și procedure 
financiar-bancare, politica monetară unică a Uniunii Europene, pentru a asigura 
stabilitatea prețurilor, supravegherea Sistemului Monetar European și utilizarea 
monedei euro. 

Sistemul European al Băncilor Centrale are personalitate juridică proprie 
și este condus de organele de decizie ale BCE. 

Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor. 
SEBC definește și pune în aplicare Politica monetară a Uniunii Europene. 

Rolul Băncii Europene de Investiții este de a contribui la dezvoltarea 
echilibrată și neîntreruptă a Pieții Unice Europene, în interesul Uniunii 
Europene. Ea are misiunea de a contribui la coeziunea economică, socială și 
teritorială, printr-o dezvoltare uniformă a Uniunii Europene. 

Politica bugetară constituie un factor vital pentru funcționarea Uniunii 
Europene. Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate. 

Uniunea Europeană își asigură mijloacele necesare pentru atingerea 
obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale. 

 
Întrebări de autoevaluare și de discuție: 

1. Caracterizați etapele de constituire a Uniunii Economice și Monetare. 
2. Menționați rolul Institutului Monetar European în instituirea Băncii 

Centrale Europene 
3. Care sunt criteriile de convergență pentru a deveni membru a 

Uniunii Economice și Monetare? 
4. Apreciați rolul și competențele Băncii Centrale Europene 
5. Numiți organele de conducere ale Băncii Centrale Europene 
6. Enumerați misiunile fundamentale ale Sistemului European al 

Băncilor Centrale 
7. Care este rolul și competențele Băncii Europene de Investiții 
8. Numiți organele de conducere ale Băncii Europene de Investiții 
9. Care sunt inovațiile în materie bugetară, conform Tratatului de la 

Lisabona? 
10. Detrminați instituțiile UE responsabile de elaborarea, adoptarea și 

realizarea bugetului UE. 
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Capitolul 9 
POLITICILE UNIUNII EUROPENE 

 
1.  Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene 

2.  Politica industrială a Uniunii Europene 

3.  Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene 

4.  Politica Comercială Comună a Uniunii Europene 

5.  Politica Uniunii Europene de dezvoltare regională și de coeziune 
economică și socială 

6.  Politica Uniunii Europene în domeniul mediului 
 

Obiective: 
 De a cunoaște obiectivele Politicii Externe și de Securitate Comună 

(PESC) 
 De a determina instrumentele de punere în aplicare a PESC 
 De a înțelege necesitatea creării condițiilor necesare pentru realizarea 

unei industrii competitive 
 De a menționa principalele priorități ale renașterii industriale europene 
 De a analiza rolul și obiectivele Politicii Agricole Comune a Uniunii 

Europene 
 De a studia reglementările juridice privind Politica Comercială Comună 

a Uniunii Europene 
 De a aprecia importanța Politicii de dezvoltare regională și de coeziune 

economică și socială a Uniunii Europene 
 De a identifica principalele instuții responsabile de Politica Uniunii 

Europene în domeniul mediului. 
 
Cuvinte – cheie: securitate comună, politică externă, apărare comună, cooperare 
internațională, menținerea păcii, potential industrial, inovare, cercetare, tehnologie, 
securitate alimentară, producție agricolă, progres tehnic, comercializare, taxe vamale, 
politică comercială, sistem comercial, dezvoltare general, mediu, sănătate, comba-
terea infracțiunilor, deșeuri. 
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Politicile comune europene reprezintă direcțiile principale de acțiune pe 
care Uniunea Europeană decide să le urmeze în anumite domenii importante în 
scopul realizării obiectivelor generale pe care le-a stabilit. Aceste politici comune 
mai sunt numite politici de unificare europeană deoarece se referă la toate 
Statele membre ale UE. 

Sistemul instituțional al construcției europene, constituită din cele 28 de 
State europene, asigură, în mod eficient, îndeplinirea tuturor obiectivelor, 
conținute în politicile comune ale Uniunii Europene. 

 
 

1. Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii 
Europene 

 
Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) a apărut și s-a dezvoltat ca 

o consecință firească a efortului de construcție europeană, în condițiile în care au 
devenit evidente beneficiile acțiunii comune în cadrul UE pe plan internațional. 
În esență, PESC este constituită din ansamblul deciziilor la care statele membre 
ajung în comun, privind stabilirea și promovarea relațiilor lor prin intermediul 
Uniunii cu ceilalți actori din sistemul internațional. 

În opinia specialiștilor în studii de securitate, securitatea unei entități 
statale este asigurată dacă se ține cont de fiecare dintre următoarele cinci 
componente: componenta politică a securității, componenta militară, componenta 
economică, componenta socială și componenta ecologică. Problematica securității 
nu se confundă cu funcționarea normală a Statului pe aceste dimensiuni, ci se 
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referă numai la amenințările care, prin dimensiunile menționate, pun în pericol 
însăși existența Statului. Securitatea politică se referă la stabilitatea organizațională 
a Statelor, a sistemelor de guvernământ și a ideologiilor care le legitimează. 
Componenta militară a securității privește interconexiunea următoarelor două 
niveluri: al armelor ofensive și al capacității defensive ale Statelor, împreună cu 
percepția Statelor despre intențiile celorlalți participanți la viața internațională. 

Securitatea economică privește accesul la resurse, finanțare și piețe necesare 
pentru a susține nivele acceptabile ale dezvoltării și puterii statului. Securitatea 
socială se referă la menținerea, în cadrul unor condiții acceptabile pentru a 
permite procesul de evoluție, a identității naționale colective, a modelelor 
tradiționale ale limbii, culturii, religiei și obiceiurilor unui popor. Securitatea 
mediului înconjurător privește păstrarea la nivel local a biosferei planetare, ca 
suport esențial al sistemului de care depind toate celelalte activități umane34. 

Este important de menționat că, prin Tratatul de la Maastricht din 1992, 
Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul afirmării sale pe scena internațională, 
în special prin punerea în practică a unei politici externe și de securitate comună, 
incluzând definirea în timp a unei politici de apărare, care ar putea conduce, la 
momentul potrivit, la o apărare comună. Conform acestui tratat, PESC 
constituie cel de-al doilea pilon al UE, alături de CEE(pilonul întâi) și 
JAI(pilonul al treilea).  

Tratatul de la Maastricht a oficializat și a pus în aplicare o Politică Externă 
și de Securitate Comună a Uniunii Europene.  

Obiectivele PESC sunt: 
 salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale și a 

independenței Uniunii,  
 consolidarea securității Uniunii și a Statelor membre, sub toate 

formele, 
 menținerea păcii și întărirea securității internaționale, în 

conformitate cu principiile Cartei ONU, precum și cu principiile 
Actului Final de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la Paris, 

 promovarea cooperării internaționale,  
 dezvoltarea și consolidarea democrației și a Statului de drept, 

precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților funda-
mentale. 

                                                           
34 Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, Security, Londra, 1998, pag.7-8 



Dreptul European al afacerilor - Curs universitar                                                                159 

Instrumentele de punere în aplicare a obiectivelor PESC sunt: 
 instituirea unei cooperări sistematice între Statele membre în 

conducerea politicii lor, 
 punerea în aplicare, în mod treptat, a acțiunilor comune în dome-

niile în care Statele membre au interese comune importante. 
Statele membre se informează reciproc și se pun de acord, în cadrul 

Consiliului, asupra tuturor problemelor de politică externă și de securitate care 
prezintă un interes general, pentru a se asigura că influența lor combinată se 
exercită în modul cel mai eficient. 

Titlul V al Tratatului de la Maastricht, întitulat “Dispoziții privind Politica 
Externă și de Securitate Comună” conține reglementarea PESC. Mecanismele 
principale se bazează pe informarea reciprocă a Statelor membre cu privire la 
chestiunile de PESC. Consiliul European este instituția UE care definește 
principiile și orientările generale ale PESC35. 

Consiliul ia deciziile necesare pentru definirea și aplicarea PESC pe baza 
orientărilor generale stabilite de Consiliul European. Acesta veghează la 
unitatea, coerența și eficacitatea acțiunilor Uniunii Europene. 

Orice Stat membru sau Comisia Europeană poate sesiza Consiliul în 
legătură cu orice chestiune privind PESC și poate înainta propuneri Consiliului. 

Comisia Europeană este pe deplin asociată la activitățile din domeniul PESC. 
Președinția reprezintă Uniunea Europeană în problemele care se referă la 

PESC. Ea este responsabilă pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune. În 
această calitate, Președinția exprimă, în principiu, poziția Uniunii în organizațiile 
internaționale și în cadrul Conferințelor internaționale. [articolul J.5 din TUE]. 

 
 

2. Politica industrială a Uniunii Europene 
 
Până la Tratatul de la Maastricht, nu a existat un capitol separat cu privire 

la industrie. Acest domeniu a funcționat, îndeosebi, conform prevederilor din 
capitolele privind libera circulație a mărfurilor, protecția concurenței, energia, 
cercetarea, transporturile și politica CECO. Evoluția Pieței Comune a impus 
prevederi clare pentru industria europeană. 

 Tratatul privind Uniunea Europeană a extins, în mod expres, compe-
tențele UE și la acest sector de activitate. Titlul XII al TUE a stabilit obiectivele 

                                                           
35 Constantin Valentin, Documente de bază ale Comunității și Uniunii Europene, Iași, 1999, pag.260 
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pe care Uniunea Europeană trebuie să le realizeze pentru crearea condițiilor 
necesare unei industrii europene competitive, și anume: 

 adaptarea industriei la schimbările structurale, 
 încurajarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării între-

prinderilor și, în special, a întreprinderilor mici și mijlocii, 
 încurajarea unui mediu favorabil cooperării între întreprinderi,  
 favorizarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial, a 

politicilor de inovare, de cercetare și dezvoltare tehnologică. 
Pentru realizarea acestor obiective, instituțiile europene decid asupra 

măsurilor întreprinse fără a se aduce atingere principiului liberei concurențe. 
Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 și intrat în vigoare la 

1 decembrie 2009, menționează că obiectivul politicii industriale a UE este de a 
favoriza creșterea competitivității industriei europene pentru ca aceasta sa-și 
poată menține rolul de forță motrice a creșterii durabile și a ocupării forței de 
muncă în Europa. Politica industrială este una dintre inițiativele prioritare ale 
Strategiei 2020 pentru o creștere economică durabilă, inteligentă și echitabilă. 

Obiectivele sale prevăd: 
 crearea unui cadru juridic, care să ajute întreprinderile să rămână 

competitive, 
 facilitarea accesului la finanțare pentru companii și promovarea 

înființării de întreprinderi mici, 
 îmbunătățirea infrastructurii în domeniul transportului, energiei și 

comunicațiilor 
 furnizarea și gestionarea materiilor prime într-un mod eficient și 

durabil, 
 promovarea inovării în sectoare specifice, cum ar fi construcțiile, 

biocombustibilii, transportul rutier și feroviar. 
Politica industrială este integrată în alte politici ale UE în diferite domenii, 

precum comerțul, piața internă, cercetarea și inovarea, ocuparea forței de 
muncă, protecția mediului și sănătatea publică [ Crudu Rodica, Integrarea 
economică și economia UE, ASEM, 2015]. 

În ianuarie 2014, Comisia Europeană a prezentat comunicarea “Pentru o 
renaștere industrială europeană”. Această comunicare se concentrează asupra 
atingerii obiectivului de 20 % din PIB pentru activitățile de producție până în 2020. 
Comisia Europeană consideră că, pentru atragerea unor noi investiții și crearea unui 
mediu de afaceri mai bun, UE are nevoie de politici mai coerente în ceea ce privește 
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piața internă, inclusiv infrastructurile europene, precum cea energetică, a 
transporturilor și a rețelelor informatice, dar și bunurile și serviciile. De asemenea, 
este menționată importanța unei mai bune cooperări în domeniul administrației 
publice de înaltă calitate, a comerțului, cercetării și materiilor prime.  

Comisia Europeană și-a propus, prin această nouă comunicare, să 
stabilească o serie de priorități pentru politica industrială, precum și o serie de 
măsuri menite să accelereze realizarea acestor priorități. 

Principalele priorități ale renașterii industriale europene sunt 
următoarele: 

1. Definitivarea integrării rețelelor: rețele informatice, de energie și transport. 
În acest context, Comisia Europeană pune accentul pe necesitatea 

adaptării infrastructurii UE la schimbările tehnologice. De asemenea, este 
menționată importanța promovării digitalizării proceselor industriale. 

2. Deschiderea și integrarea pieței interne de mărfuri și servicii. 
Comisia Europeană se va concentra pe punerea în aplicare și asigurarea 

respectării cadrului legislativ în vigoare, precum și pe facilitarea participării 
întreprinderilor mici și mijlocii la piața internă. 

3. Îmbunătățirea mediului de afaceri, îmbunătățirea cadrului normativ și 
reducerea sarcinilor administrative. 

“Raportul privind performanțele și politica Statelor membre în materie de 
competitivitate”, întemeiat pe articolul 173 din TFUE, va fi consolidat pentru a 
se evalua și a se stabili, cu claritate, legătura dintre impactul îmbunătățirii, în 
rândul Statelor membre, a mediului de afaceri și performanța efectivă a 
competitivității. 

Pentru a permite tuturor Statelor membre să valorifice experiențele altora, 
Comisia Europeană va prezenta o inițiativă privind “O administrație publică 
favorabilă creșterii”, care să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a celor 
mai bune practici în administrația publică existente în UE.  

4. Stimularea investițiilor în inovare și în noile tehnologii. 
Uniunea Europeană sprijină investițiile în inovare și cercetare, în special, 

prin Programul Orizont 2020 (80 miliarde euro), dar și prin Fondurile europene 
structurale și de investiții (100 miliarde euro), conform cadrului financiar 
multianual 2014-2020. 

În prezent, Comisia Europeană modernizează cadrul ajutoarelor de Stat 
pentru cercetare-dezvoltare-inovare și reformează normele privind achizițiile 
publice. 
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5. Creșterea eficienței producției și a resurselor, precum și facilitatea accesului 
la factori de producție în condiții acceptabile. 

Întreprinderile din UE trebuie să aibă acces, în mod sustenabil și în cele 
mai bune condiții posibile, la mijloacele de producție esențiale. 

6. Actualizarea competențelor și facilitarea transformării industriale. 
Uniunea Europeană are un rol primordial în facilitarea mobilității în scop 

educațional între instituțiile de învățământ și de formare prin programul 
Erasmus+ la toate nivelurile: ucenicie, stagii și schimburi la nivelul învăță-
mântului superior. 

7. Sprijinirea antreprenoriatului și a întreprinderilor mici și mijlocii. 
Comisia Europeană a reliefat faptul că, pentru prima dată, cadrul financiar 

multianual include un program (COSME), care vizează, în special, 
întreprinderile mici și mijlocii, bugetul acestuia fiind de 2,3 miliarde de euro, la 
care se adaugă finanțările din alte politici, precum Orizont 2020, politica de 
coeziune și politica de dezvoltare rurală. 

8. Internaționalizarea întreprinderilor din Uniunea Europeană. 
Comisia Europeană pune accentul pe ameliorarea accesului bunurilor și 

serviciilor din Uniunea Europeană pe piețele Statelor terțe și invers, în special, 
prin combinarea unor instrumente de politică comercială și consolidarea 
cooperării dintre părțile implicate. De asemenea, Comisia Europeană s-a angajat 
să coopereze cu Statele terțe în materie de standarde internaționale și 
reglementare, sprijinind, în același timp, industriile creative prin garantarea 
drepturilor de proprietate industrială. 

În final putem concluziona cu faptul că o strategie industrială poate fi realizată 
cu succes atunci când ea interacționează cu celelalte domenii de politică. 

Comisia Europeană a pus în aplicare o politică industrială integrată și a 
emis recomandări pentru Statele membre privind stimularea creșterii 
economice. Punerea în aplicare deplină a acestei abordări de politică, la nivel 
european și național, este de o importanță majoră pentru asigurarea în viitor a 
competitivității europene și pentru sporirea potențialului său de creștere 
economică. 
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3. Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene 
 
Printre politicile comune ale Uniunii Europene, Politica Agricolă 

Comună (PAC) ocupă rolul cel mai important, având menirea să asigure 
securitatea alimentară a Statelor membre și să protejeze agricultorii europeni în 
raport cu cei din alte țări. PAC a pus bazele Pieței unice și este parte 
componentă a sistemului politic și economic care asigură coeziunea europeană. 

Principalele motivații ale creării PAC au fost: 
 Diversitatea politicilor agricole naționale 
 Eterogeneitatea agriculturii Statelor membre 
 Randamentele scăzute ale agriculturii europene 
 Ponderea relativ ridicată a populație rurale 
 Interesul comun al producătorilor și consumatorilor în stabilizarea 

piețelor 
 Caracterul strategic al produselor agroalimentare. 

Principalele instituții ale UE, care au competențe pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a Politicii Agricole Comune sunt: 

1. Parlamentul European- Comisia pentru agricultură și dezvoltare 
rurală 

2. Comisia Uniunii Europene- Formațiunea “Agricultură și Pescuit” 
3. Comisia Europeană- Direcția generală “Agricultură și dezvoltare 

durabilă” 
4. Comitetul Economic și Social European- Secțiunea “Agricultură, 

dezvoltare rurală și protecția mediului”  
5. Comitetul Regiunilor- Comisia pentru resurse naturale (NAT) 
6. Agențiile UE- a) Autoritatea pentru siguranța Alimentară 

 b)  Oficiul pentru Soiuri și Plante 
 c)  Agenția Europeană de Mediu (AEM). 

Obiectivele PAC, stipulate în articolul 39 al Tratatului de la Roma sunt 
următoarele: 

 Creșterea productivității în agricultură prin stimularea progresului 
tehnic asigurând dezvoltarea rațională a producției agricole și 
asigurarea folosirii optime a factorilor de producție, în special, a 
forței de muncă, 

 Asigurarea unui nivel de viață echitabil fermierilor, în special, prin creș-
terea veniturilor individuale ale celor care sunt angajați în sectorul agrar, 
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 Stabilizarea piețelor și, implicit, a prețurilor, 
 Garantarea, în mod ritmic, a disponibilităților de produse agricole, 
 Asigurarea unor prețuri rezonabile pentru consumatorii din CEE. 

Pentru a înțelege opțiunile Statelor membre a CEE, în materie de PAC, se 
impunea și prezentarea precizărilor făcute la Conferința de la Stressa din 1958 în 
legătură cu obiectivele acesteia. Compararea politicilor naționale existente la 
acea perioadă și punerea de acord a resurselor și necesităților au permis trasarea 
primelor linii directoare ale viitoarei politici comune. Restructurarea agriculturii 
comunitare era o necesitate, doar trebuia realizată fără a se aduce atingere 
sistemului de exploatație familiară. Prețurile urmau să fie aduse la un nivel 
uniform. PAC trebuia să permită participarea echitabilă la comerțul mondial 
prin protejarea pieței interne. 

Pentru atingerea obiectivelor PAC s-au stabilit, la Conferința de la Stressa, 
doua tipuri de politici: 

1- politica de control a pieței, care conține reglementări de funcționare a 
pieței, organele de intervenție, reglementări privind concurența și 
comerțul exterior comunitar, 

2-  politica structurală, care se referă la modificări în factorii de producție, 
condițiile de producție, formarea unor fonduri de finanțe a acestei 
politici la nivel comunitar. 

Principiile PAC, conform opiniei Comisiei Europene sunt următoarele: 
 Circulaţia liberă a produselor agricole, anularea taxelor vamale şi a 

restricţiilor cantitative în cadrul Comunităţii Europene. 
 Unicitatea pieţei. Acest principiu realizează înlocuirea pieţelor 

agricole naţionale printr-o Piaţă europeană comună 
 Preferința comunitară, care semnifică acordarea preferinței 

produselor comunitare față de cele importate și oferă anumite 
avantaje producătorilor europeni. Preferința comunitară este un 
principiu menit să reducă dependența Statelor membre de piața 
externă și să protejeze piața comunitară de produsele importate la 
prețuri scăzute. Esența acestui principiu a fost de a garanta 
veniturile agricultorilor și de a menține stabilitatea Pieței interne. 

 Solidaritatea financiară, care reprezintă participarea comună a 
Statelor membre la constituirea resurselor financiare necesare și la 
totalitatea cheltuielilor din cadrul PAC. 
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Acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor PAC au fost finanțate prin 
intermediul Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA). 
Acest fond a fost constituit în 1962 prin Regulamentul CEE 25/1962, modificat 
ulterior prin Regulamentul CEE728/1970 și Regulamentul CE 1258/1999. 

FEOGA este structurat pe două secțiuni: 
1. Garantarea- destinată acoperii cheltuielilor cu privire la piețele 

agricole și politica prețurilor. 
2. Orientarea- destinată realizării obiectivelor de politică socială și 

sprijinul dezvoltării zonelor rurale. 
Sprijinirea pieței și sprijinul pentru venit sunt finanțate exclusiv din 

bugetul UE, iar dezvoltarea rurală se bazează pe programarea multianuală și este 
cofinanțată de Statele membre. 

PAC este realizată, la nivel instituțional de: 
 Comisia Europeană 
 Consiliul de Miniștri pe agricultură 
 Parlamentul European 
 Comitetul special pentru agricultură 
 Comitetele de organizare 
 Statele membre. 

Pentru implementarea PAC au fost folosite următoarele instrumente și 
reglementări: 

1) Organizarea comună a piețelor (OCP), bazate, în principal, pe 
prețuri administrative și subvenții directe; 

2) Protecția Pieței interne prin taxe vamale la import, prețuri minime de 
import, licențe; 

3) Subvenții la export, care să stimuleze exporturile pe piața mondială; 
4) Perfecționarea structurilor de comercializare, programe speciale 

pentru anumite zone, transferuri de venit, politici de conservare, 
reglementări fitosanitare, standarde de calitate și etichetare, o unitate 
monetară proprie. 

Timp de trei decenii, principalul instrument al PAC a fost sistemul de 
susținere a prețurilor agricole, care a fost consolidat în timp și a fost utilizat ca 
instrument predominant în organizarea Pieței comune pentru cea mai mare parte a 
produselor agricole. Pe baza prevederilor legislației primare (Tratatul CEE) și a 
acordurilor internaționale, Consiliul de Miniștri a adoptat regulamente și directive, 
care au vizat diversele produse și piețe agricole și alimentare. 
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În fiecare din Statele membre autoritățile naționale competente 
selecționează proiectele destinate finanțării în parteneriat cu Comisia 
Europeană și gestionează creditele FEOGA, care este instrumentul financiar al 
PAC pentru susținerea piețelor agricole și dezvoltarea rurală. Comitetele 
speciale, compuse din reprezentanții nivelurilor regional, național și comunitar, 
sunt responsabile de evaluarea intermediară a acțiunilor desfășurate cu 
finanțarea FEOGA. 

În anul 1992, UE a lansat cea mai profundă reformă a PAC, întreprinsă 
până atunci . Schimbările, aduse de această reformă, au vizat reducerea 
excedentelor de produse agricole, diminuarea prețurilor de consum și sprijinirea 
agricultorilor care au cea mai mare necesitate de ajutor. 

În primăvara anului 1999, la Consiliul european de la Berlin s-a adoptat 
un nou set de reforme, denumit ”Agenda 2000” cu obiectivul declarat de 
modernizare a politicilor UE, inclusiv în agricultură. 

În ”Agenda 2000” se menționează: “Noua PAC garantează remunerarea 
agricultorilor după ceea ce produc și pentru contribuția lor generală adusă 
societății”. 

Noua politică de dezvoltare rurală completează reforma piețelor prin 
acțiuni care vizează promovarea unei agriculturi competitive și multifuncționale 
în contextul unei strategii a dezvoltării rurale globale. 

Fiecare Stat membru al UE își elaborează propriul program de dezvoltare 
rurală, în concordanță cu obiectivele stabilite la nivel european și pentru aceasta 
beneficiază de sprijinul financiar al Uniunii Europene. 

În viziunea ”Agenda 2000” noua politică de dezvoltare rurala se bazează 
pe doua principii:  

 descentralizarea responsabilităților (de la nivelul UE la nivel național) și  
 flexibilitatea programării, întemeiată pe un sir de măsuri aplicabile în 

funcție de necesitățile specifice ale Statelor membre. 
Acest ansamblu de măsuri urmărește trei obiective principale: 

1. întărirea sectoarelor agricole și forestier,  
2. ameliorarea competitivității zonelor rurale, 
3. protejarea mediului ambiant și a patrimoniului rural al Europei. 

Obiectivele noii PAC sunt: 
1. adoptarea la nivelul fiecărui Stat aderat la UE a unei politici agricole 

compatibile cu PAC și organizarea agriculturii după modelul generat 
de aceasta, 
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2. stabilizarea și convergența prețurilor agricole, 
3. realizarea unor sisteme de gestionare și control ale piețelor agricole, 
4. creșterea schimbărilor agricole intracomunitare, 
5. realizarea unui control strict al cheltuielilor bugetare în această ramură. 

 Conform prevederilor, stipulate în tratatele de aderare, noile State membre 
au acces atât la mecanismele, Organizațiilor comune ale pieței, cât și la plățile directe 
în vederea diminuării decalajelor înregistrate în momentul aderării. 

Statele, care doresc să candideze pentru calitatea de membru al UE 
trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga: 

 schimbarea sistemului politic, 
 dezvoltarea democrației, 
 să aibă o economie de piață viabilă, 
 să fie competitivă în cadrul UE, 
 să fie capabilă de a se alinia legislației UE. 

În ceea ce privește PAC, criteriile de la Copenhaga prevăd: 
 ajustarea prețurilor la mărfurile agroalimentare la nivelul celor de pe 

piața internă a UE, 
 dezvoltarea agriculturii pentru aducerea acesteia la standardele 

europene, 
 privatizarea definitivă a industriei alimentare până la aderare. 

În anul 2013 este adoptată o nouă reformă PAC, care se referă la 
consolidarea competitivității economice și ecologice a sectorului agricol pentru 
a promova inovația, a combate schimbările climatice și a sprijini ocuparea forței 
de muncă și creșterea economică în zona rurală. 

Obiectivele reformei PAC-2013 s-au referit la: 
1. O mai bună direcționare a sprijinului pentru venit în vederea stimulării 

dezvoltării și a ocupării forței de muncă. UE sprijină agricultorii încurajând: 
 înființarea de organizații de producători, 
 crearea unor tipuri de producție specializate pe tot parcursul 

lanțului de aprovizionare cu alimente, 
 crearea de fonduri și de sisteme de asigurări, pentru a permite 

agricultorilor să facă fața mai bine instabilității pieței sau scăderii 
bruște a prețurilor. 

2. Instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate și cu o capacitate 
de reacție sporită pentru a face față noilor provocări economie. 
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3. Plăți de agromediu pentru prezervarea productivității pe termen lung 
și a ecosistemelor. 

4. Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare. 
5. Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat. 
6. Încurajarea inițiativelor naționale, regionale și locale cu privire la 

mediu. 
7. Facilitarea lansării în activitate a tinerilor agricultori. 
8. Stimularea ocupării forței de muncă în mediul rural și a spiritului 

antreprenorial. 
9. Acordarea unei atenții sporite zonelor vulnerabile. 
10. O PAC mai simplă și mai eficientă. 
 
 

4. Politica Comercială Comună a Uniunii Europene 
 
Politica comercială comună reprezintă totalitatea reglementărilor cu ca-

racter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar și valutar, adoptate 
de către un Stat sau o comunitate de State cu scopul de a stipula sau a restrânge 
schimburile comerciale externe, conform propriilor interese. 

Prevăzută de articolul 131 și următoarele ale Tratatului de la Roma, 
Politica comercială comună a Comunității Europene s-a integrat în perspectiva 
dezvoltării armonioase a comerțului mondial. Ideea unei politici comune a 
condus la recunoașterea unor prerogative speciale Comunității Europene, 
îndeosebi Consiliului și Comisiei. 

În primele opt articole din Tratatul de la Roma au fost incluse direcțiile 
viitoare ale politicii comerciale europene: crearea unei Piețe comune, pro-
movarea unei stabilități economice sporite și creșterea accelerată a standardului 
de viață al cetățenilor Statelor membre. 

Politica comercială comună a fost inclusă printre instrumentele principale 
de realizare a integrării piețelor naționale într-o Piață unică, cu scopul accelerării 
creșterii economice, a ridicării eficienței și competitivității economice și a 
creșterii premiselor de adâncire a integrării interstatale. 

Obiectivul primordial al politicii comerciale comune este promovarea 
interesului economic și politic al Uniunii Europene. Comerțul a reprezentat 
primul domeniu, în care Statele membre ale UE au fost de acord să își delege o 
parte din suveranitate și să transfere Comisiei Europene responsabilitatea de a 
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decide în domeniul relațiilor comerciale, inclusiv în ceea ce privește negocierea 
acordurilor internaționale în domeniu. Uniunea Europeană are o politică 
comercială comună bazată pe reguli uniforme. 

Conform articolului 207 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), politica comercială comună este un domeniu ce intră în 
competența exclusivă a Uniunii Europene. De asemenea, acest articol definește 
competențele Parlamentului European în domeniul politicii comerciale 
comune. Articolul 188 din TFUE stabilește că procedura legislativă ordinară se 
aplică implementării politicii comerciale comune. 

Obiectivele politicii comerciale comune sunt: 
1. Dezvoltarea exporturilor europene de bunuri și servicii 
2. Asigurarea unei protecții adecvate pentru industria europeană de 

bunuri și servicii 
3. Combaterea oricăror masuri de discriminare cu privire la 

exporturile de bunuri și servicii ale Uniunii Europene pe terțe piețe 
4. Asigurarea unui cadru legal investițiilor străine directe 
5. Dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, abolirea progresivă 

a restricțiilor din comerțul internațional și reducerea barierelor 
vamale 

6. Dezvoltarea durabilă prin integrarea unui număr cât mai mare de 
State în comerțul mondial 

7. Asigurarea includerii în politica de dezvoltare a componentei 
mediului ambiant. 

Specialiștii în domeniul au identificat trei dimensiuni ale politicii 
comerciale comune a UE: 

1) Dimensiunea multilaterală, realizată în cadrul OMC, care are ca 
scop promovarea regulilor privind accesul la piețe, 

2) Dimensiunea bilaterală/regională, reflectată prin acordurile 
bilaterale negociate și încheiate de UE în afara negocierilor din 
cadrul OMC și prin adoptarea unor măsuri specifice cu țări terțe 
sau cu asociații regionale, 

3) Dimensiunea unilaterală, care constă în adoptarea și implementarea de 
către UE a unor măsuri unilaterale drept instrumente suplimentare de 
politică comercială comună în scopul asigurării dezvoltării și stabilității 
economico-politice, conform priorităților UE. 
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Politica comercială comună a UE se bazează, în mare măsură, pe regulile 
cuprinse în acordurile încheiate în cadrul OMC. Baza politicii comerciale comune 
o constituie tariful vamal comun (TVC), aplicat în relațiile cu țările terțe. 

Principiile sistemului comercial adoptate de OMC sunt următoarele: 
1. Sistemul comercial trebuie să fie nediscriminatoriu, adică nici un Stat 

nu trebuie să facă discriminări între interlocutorii săi comerciali și nici 
între propriile sale servicii, produse sau cetățeni, și serviciile, produsele 
sau cetățenii străini. 

2. Sistemul comercial trebuie să fie mai liber, adică obstacolele trebuie 
reduse prin intermediul negocierilor. 

3. Sistemul comercial trebuie să fi previzibil, adică întreprinderile, 
investitorii și guvernele străine trebuie să aibă încredere că nu se vor 
stabili în mod arbitrar obstacole comerciale. 

4. Sistemul comercial trebuie să fie mai competitiv, prin descurajarea 
practicilor neloiale, cum sunt subvențiile pentru export și dumping-ul 
produselor (practicarea, la export, de prețuri inferioare costului, pentru 
a câștiga cote de piață). 

5. Sistemul comercial trebuie să fie mai avantajos pentru țările mai puțin 
avansate, oferindu-le mai mult timp pentru a se adapta, o mai mare 
flexibilitate și privilegii speciale.36 

Principalele instrumente ofensive sunt: 
 Regulamentul privind obstacolele în calea comerțului, care permite 

societăților din UE să depună o plângere la Comisia Europeană în 
cazul când întâlnesc bariere comerciale care le restricționează accesul 
pe piața unor terțe State. 

 Baza de date privind accesul pe piețe al firmelor din UE, care să 
permită obținerea de informații despre condițiile privind barierele în 
calea comerțului din țările nemembre, precum și asigurarea 
respectării de către partenerii comerciali ai UE a obligațiilor asumate 
prin acordurile internaționale. 

Principalele instrumente defensive sunt: 
a) Măsurile anti-dumping, care au rolul de a contracara practicile de 

dumping, cele mai des întâlnite forme de distorsionare a comerțului. 
b) Măsurile anti-subvenție și compensatorii, care au rolul de a combate 

subvențiile acordate producătorilor de către autoritățile publice, 

                                                           
36 Dobre Adrian, Politica comercială comună a UE, ed. Universul Juridic, București 2010 
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subvenții care distorsionează comerțul în situația în care ajută la 
reducerea în mod artificial a costurilor de producție sau a preţurilor 
de export către Uniunea Europeană. 

c) Măsuri de salvgardare, care presupun restricționarea suplimentară 
temporară a importurilor unui produs, dacă producția internă a 
acelui produs este afectată în mod serios sau amenințată de 
înregistrarea unor prejudicii din cauza creșterii bruște a importurilor. 
Acest tip de măsuri poate fi luat de către orice membru din OMC. 

Sistemul Generalizat de preferințe (SGP), introdus în 1971, a fost pus în 
aplicare prin regulamente succesive ale Consiliului. Cele mai recente 
prelungiri ale sistemului au fost inițiate prin Regulamentul nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012. Prin acest 
regulament, a fost lansată o reformă cuprinzătoare a sistemului, care a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2014. 

La elaborarea și implementarea politicii comerciale comune Comisia 
Europeană negociază, în numele Statelor membre UE prin consultări cu un 
comitet special, numit “Comitetul pentru Politică Comercială”. Acest Comitet 
este compus din reprezentanții tuturor Statelor membre și din Comisia 
Europeană. El are competența de a coordona politica comercială a UE. Deciziile 
importante, cu efecte asupra regimului de import și export al UE, sunt 
reconfirmate de Consiliul UE, care aprobă cu majoritate calificată rezultatele 
negocierilor efectuate de către Comisia Europeană.  

Tratatul de la Lisabona acordă un rol sporit Parlamentului European, 
atribuindu-i drepturi depline de decizie în domeniul politicii comerciale 
comune, iar toate celelalte aspecte privind comerțul sunt lăsate în competența 
Statelor membre ale UE. 

Uniunea Europeană are competența exclusivă în domeniul Politicii 
comerciale, fiindcă Statele membre i-au transferat în întregime responsabilitatea 
acesteia. 

Măsurile cu caracter național sunt permise în baza unei autorizații speciale 
din partea UE. În acest context, Statele membre pot acționa în cadrul Politicii 
comerciale numai dacă sunt împuternicite, în mod expres, de instituțiile UE. 

Conform art. 206 TFUE, prin stabilirea unei Uniuni Vamale, în 
conformitate cu art. 28-32, UE contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea 
armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea 
schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la 
reducerea barierilor vamale și de altă natură. 
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Potrivit art. 207 TFUE, sfera de cuprindere a competențelor exclusive 
ale UE, în cadrul Politicii Comerciale Comune este una extinsă, și anume: 

1. Modificările tarifare; 
2. Încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de 

mărfuri și servicii; 
3. Aspectele comerciale ale proprietății intelectuale; 
4. Investițiile străine directe; 
5. Uniformizarea măsurilor de liberalizare; 
6. Politica exporturilor și măsurilor de protecție comercială. 

Articolul 207 TFUE, la alin.6 prevede că exercitarea competențelor 
atribuite UE în domeniul PCC nu aduce atingere delimitării competenților între 
UE și Statele membre și nu implică armonizarea dispozițiilor actelor cu putere 
de lege și ale normelor administrative ale statelor membre în măsura în care 
Tratatele exclud o astfel de armonizare. 

Rolul instituțiilor UE în cadrul PCC este prevăzut în TFUE, la alin. 2 și 3 
ale art. 207. Astfel, în cazul negocierii și încheierii de acorduri cu una sau mai 
multe țări terțe sau organizații internaționale, se aplică următoarea procedură, 
prevăzută în art. 218 TFUE:  

Consiliul este instituția care autorizează începerea negocierilor. El adoptă 
direcțiile de negociere, autorizează semnarea și încheie acordurile. 

Comisia face recomandări Consiliului în vederea adoptării unei decizii de 
autorizare a începerii negocierilor.  

Desemnarea negocierilor sau a șefului echipei de negociatori a UE revine 
Consiliului. Negocierile se desfășoară în consultarea cu un Comitet desemnat 
la nivelul UE de către Consiliu. 

Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului după consultarea 
Parlamentului European. Pe parcursul întregii proceduri, Consiliul hotărăște 
cu majoritatea calificată. 

Este important de menționat că un Stat membru, Parlamentul European, 
Consiliul sau Comisia poate obține avizul Curții de Justiție a UE cu privire la 
compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozițiile Tratatelor. 

În cazul unui aviz negativ al CJUE acordul respectiv poate intra în vigoare 
după modificarea acestuia sau revizuirea Tratatelor.  

Consiliul hotărăște, cu unanimitatea de voturi, negocierea și 
încheierea de acorduri în domeniile: 

 Comerțul cu servicii culturale și audiovizuale în cazul în care aceste 
acorduri riscă să aducă atingeri diversității culturale și linvistice a UE; 
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 Comerțul cu servicii sociale, de educație și de sănătate, în situația în 
care acordurile pot să perturbe în mod grav organizarea acestor 
servicii la nivel național și să aducă atingere răspunderii statelor 
membre pentru prestarea acestor servicii. 

Importurile și exporturile constituie componentele politicii co-
merciale comune  

Baza juridică a UE privind importurile este reprezentată de: 
1. Regulamentul (UE) 2015/478 privind regimul comun aplicabil 

importurilor 
2. Regulamentul (UE) 2015/936 privind regimul comun aplicabil 

importurilor de produse textile din anumite țări terțe care nu sunt 
reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale 
sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii Europene 

3. Regulamentul (UE) 2015/755 privind regimul comun aplicabil 
importurilor din anumite țări terțe. 

1) Regulamentul (UE) 2015/478 prevede următoarele proceduri: 
a) Procedura de informare și consultare  
Articolele 2 și 3 se referă la o procedură de informare și de consultare la 

nivelul UE. Informarea trebuie să cuprindă dovezile cu privire la evoluția 
importurilor în deosebi la : 

 Volumul importurilor; 
 Prețul importurilor; 
 Impactul pe care îl au acestea asupra producătorilor din cadrul 

UE. 
Comisia Europeană transmite informarea primită tuturor Statelor membre. 
b) Procedura de anchetă 
Articolul 4 din Regulament prevede că înainte de aplicarea oricărei măsuri 

de salvgardare, la nivelul Uniunii Europene, se desfășoară o procedură de anchetă. 
Obiectul anchetei este acela de a stabili dacă importurile produsului respectiv 
amenință să producă sau produc un prejudiciu grav producătorilor din cadrul UE.  

c) Măsurile de supraveghere  
Conform art.10 din Regulament, decizia de punere sub supraveghere se 

ia de către Comisia Europeană prin acte de punere în aplicare. Măsurile de 
supraveghere au o perioadă de valabilitate limitată, valabilitatea lor expirând la 
sfârșitul celei de-a doua perioade de 6 luni care urmează celor 6 luni în cursul 
cărora acestea au fost luate. 



174                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

d) Măsurile de salvgardare  
Articolul 15 din Regulament prevede faptul, că în cazul în care un 

produs este importat în UE în cantități atâta de mari și în astfel de condiți, încât 
se produce sau există riscul producerii unui prejudiciu grav producătorilor din 
cadrul UE, Comisia Europeană, la cererea unui Stat membru sau din proprie 
inițiativă și pentru a apăra interesele UE, poate; 

 Fie să reducă perioada de valabilitate a documentelor de supraveghere, 
 Fie să modifice regimul de import al produsului respectiv 

condiționând punerea sa în liberă circulație de prezentare a unei 
autorizații de import ce urmează să fie acordată în confromitate cu 
prevederile și în limitele definite de Comisia Europeană. 

2. Regulamentul (UE) 2015/936 privind regimul comun aplicabil 
importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt 
reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de 
alte regimuri specifice de import ale UE. 

a) Domeniul de aplicare  
Conform art. 1, Regulamentul se aplică la importurile de produse textile, 

care figurează în secțiunea XI-a din partea a doua a Nomenclaturii combinate 
stabilite în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 și importurilor de alte 
produse textile, enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/936, care 
sunt originare din țări terțe și nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau 
alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import la nivelul UE. 

b) Procedura de informare și de anchetă 
Confrom art.6 din Regulament, Statele membre notifică Comisie 

Europene, în termen de 30 de zile care urmează sfârșitului fiecărei luni, totalul 
cantităților importate în cursul lunii respective, pe țară de origine și pe cod NC ( 
nomenclatura combinată), precum și unitățile, inclusiv, după caz, unitățile 
suplimentare din codul NC. 

În cazul în care există suficiente probe pentru a justifica o cercetare cu privire 
la condițiile importurilor de produse, Comisia Europeană deschide o anchetă. De 
asemenea, Comisia poate audia prsoanele fizice sau juridice interesate. 

Statele membre au obligația de a furniza Comisie Europene toate infor-
mațiile solicitate. 

c) Măsurile de supraveghere și de salvgardare. 
Conform art.11 din Regulament, în situația în care importurile de 

produse textile originare din țări terțe, altele decât Belarus și Coreea de Nord, 
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amenință să cauzeze un prejudiciu producției de produse similare sau direct 
concurente la nivelul UE, Comisia Europeană poate, la cererea unui Stat 
membru sau din proprie inițiativă să decidă fie instituirea unei supravegheri 
ulterioare la nivelul UE asupra anumitor importuri, fie să supună anumie 
importuri unei supravegheri prealabile la nivelul UE, în scopul de a monitoriza 
evoluția acestor importuri. 

Potrivit art.14 din Regulament, produsele care fac obiectul unei 
supravegheri prealabile sau al măsurilor de salvgardare la nivelul UE pot fi puse 
în liberă circulație doar cu condiția prezentării unui document de supraveghere. 

d) Regimul de perfecționare pasivă 
Articolele 25-29 din Regulament stabilesc normele privind regimul de 

perfecționare pasivă. Astfel, se prevede faptul că reimporturile în UE de produse 
textile (anexa V din Regulament), efectuate în conformitate cu reglementările în 
vigoare în UE privind perfecționarea econimică pasivă, nu fac obiectul limitelor 
cantitative atunci când sunt supuse limitelor cantitative, prevăzute de anexa V și 
se efectuează după ce au fost supuse perfecționării în țara terță corespunzătoare, 
menționată pentru fiecare limită cantitativă specificată. 

3. Regulamentul (UE) 2015/755 privind regimul comun aplicabil 
importurilor din anumite țări terțe. 

a) Domeniul de aplicare. 
Conform art.1, Regulamentul se aplică importurilor de produse 

originare din următoarele țări terțe:Azerbaidjan, Belarus, Coreea de Nord, 
Kazahstan, Turcmenistan și Uzbekistan, cu excepția produselor textile care fac 
obiectul Regulamentului (UE) 2015/936. 

Importul în UE al acestor produse este liber și, prin urmare, nu este supus 
niciunei restricții cantitative, fără a aduce atingere măsurilor de salvgardare care 
pot fi adoptate. 

b) Procedura de informare și de consultare. 
Regulamentul stabilește o procedură de informare și de consultare la 

nivelul UE, atunci când evoluția importurilor poate face necesară recurgerea la 
măsuri de supraveghere sau de salvgardare, caz în care Comisia Europeană, este 
informată de către Statele membre cu privire la această situație. 

c) Procedura de anchetă la nivelul UE  
Conform art.3 din Regulament, în cazul în care se constată că există 

suficiente probe pentru a justifica o anchetă. Comisia Europeană deschide o 
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anchetă în termen de o lună de la data primirii informației furnizate de un Stat 
membru și publică un aviz în Jurnalul Oficial al UE. 

Comisia Europeană deschide ancheta în cooperare cu Statele membre și 
în decurs de 21 de zile comunică Statelor membre analiza informațiilor. 

d) Măsurile de supraveghere 
Conform art. 7 din Regulament, Comisia Europeană, la cererea unui 

Stat membru sau din propria inițiativă poate decide fie supunerea anumitor 
importuri unei supravegheri a posteriori, la nivelul UE, fie condiționarea 
anumitor importuri de o supraveghere prealabilă, la nivelul UE. 

e) Măsurile de salvgardare 
Conform art. 13 din Regulament, în situația în care un produs este 

importat în UE în cantități atât de mari sau în astfel de condiții încât se produce 
sau există riscul producerii unui prejudiciu grav producătorilor din UE de 
produse similare sau direct concurente, Comisia Europeană, în scopul protejării 
intereselor UE, poate modifica, la cererea unui Stat membru sau din proprie 
inițiativă, regimul de import al produsului respectiv, condiționând punerea sa în 
liberă circulație de prezentare a unei autorizații de import care se eliberează în 
conformitate cu modalitățile și în limitele definite de Comisia Europeană. 

Baza juridică a UE privind exporturile o constituie Regu-
lamentul(UE) 2015/479 privind instituirea unui regim comun aplicabil 
exporturilor. 

Conform art. 1, exporturile UE destinate, unor țări terțe sunt libere, în 
sensul că nu fac obiectul unor restricții cantitative, cu excepția celor care sunt 
prevăzute de Regulament. 

a) Procedura de informare și de consultare la nivelul UE. 
Articolele 2-4 din Regulament instituie o procedură de informare și de 

consultare în cazul în care, ca urmare a unei evoluții excepționale a pieții, un Stat 
membru estimează că ar putea fi necesare măsuri de salvgardare, aceasta 
informează Comisia Europeană care avertizează celelalte State membre. 

Pentru a determina situația economică și comercială Comisia Europeană, 
conform art. 4, poate solicita Statelor membre să îi furnizeze informații statistice 
cu privire la evoluția pieții unui anumit produs și să supravegheze, în acest scop, 
exporturile, în conformitate cu legislațiile naționale și cu procedurile indicate de 
Comisia Europeană.  

b) Măsurile de salvgardare  
Conform art. 5 din Regulament, pentru a preveni o situație critică, 

cauzată de o penurie de produse esențiale și în cazul în care interesele UE impun 
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o acțiune imediată, Comisia Europeană, la cererea unui Stat membru sau din 
proprie inițiativă, poate condiționa exportul unui produs de prezentare a unei 
autorizații de export. Măsura intră în vigoare imediat. Aceasta poate fi limitată 
la anumite destinații și la exporturile din anumite regiuni ale UE și nu afectează 
produsele aflate în deplasarea spre frontiera UE. 

Decizia instituirii restricțiilor cantitative la export trebuie adoptată 
ținându-se seama, pe de o parte, de volumul contractelor care au fost încheiate 
în condiții normale, înaintea intrării în vigoare a unei măsuri de salvgardare și pe 
care Statul membru interesat le-a notificat Comisiei Europene în conformitate 
cu normele sale interne, pe de altă parte, de faptul că nu trebuie să fie 
compormisă atingerea scopului propus prin stabilirea de restricții cantitative. 

Pe toată durata menținerii unei astfel de măsuri, Comisia Europeană 
poate, fie la solicitarea unui Stat membru, fie din proprie inițiativă, să analizeze 
efectele măsurii și să determine dacă aplicarea măsurii este încă necesară. 

 
 

5. Politica Uniunii Europene de dezvoltare regională 
și de coeziune economică și social 

 
Termenul “dezvoltare regională” are semnificații diferite în Statele europene. 

În cadrul UE, unele State tratează dezvoltarea regională prin expunerea faptului 
existenței problemelor dificile de dezvoltare economică a majorității teritoriilor 
interne față de unele teritorii economice mai dezvoltate și privilegiate din punct de 
vedere istoric, geografic, al dotării cu resurse etc. Altele consideră că abordarea 
dezvoltării regionale asigură participarea activă și eficace a tuturor cetățenilor în 
dezvoltarea economică, politică, și socială a țării. Mai există și o a treia părere, 
conform căreia dezvoltarea regională presupune dezvoltarea teritoriilor situate la o 
distanță considerabilă față de centrul economic dezvoltat. Însă toate consideră că 
dezvoltarea regională este o politică statală susținută de fonduri europene, devenită 
deja tradițională și consecvent promovată.  

 Încă din 1957, cele șase State semnatare ale Tratatului de la Roma au 
semnat “diferențe regionale”. Ele au căzut de acord asupra necesității reducerii 
diferențelor existente între diferite regiuni și sprijinirii celor mai puțin favorizate, 
în scopul realizării unei economii comunitare solide și unitare. În acest context, 
în anul 1958 a fost creat Fondul Social European (FSE), ca principal instrument 
al politicii sociale comunitare. FSE vizează creșterea adaptabilității forței de 
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muncă și a întreprinderilor, ameliorarea accesului la locurile de muncă și 
participării la piața muncii, o mai bună incluziune socială prin combaterea 
discriminării și facilitarea la locurile de muncă a persoanelor defavorizate. De 
asemenea, FSE efectuează investiții în domeniul educației. Pentru perioada 
2014-2020, peste 80 de miliarde de euro sunt alocate Statelor membre pentru 
investiții în capitalul uman. 

Ulterior, în anul 1962 a fost creat Fondul European pentru Orientarea și 
Garantarea Agricolă (FEOGA), în scopul finanțării politicii agricole comune și 
pentru sprijinirea dezvoltării regiunilor rurale și îmbunătățirea structurilor agricole.  

În anul 1975 este creat un al treilea fond, numit Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). FEDR finanțează infrastructura, mai ales, în 
regiunile cele mai slab dezvoltate, proiectele de dezvoltare locală, prevede 
asistență în favoarea schimbării economice și competitivității și ajutor destinat 
cooperării teritoriale în cadrul Uniunii Europene. Se acordă prioritate cercetării, 
inovației, protecției mediului ambiant și prevenirii riscurilor. 

Pentru perioada 2014-2020, FEDR prevede pentru domeniile prioritare, 
cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii 140 de miliarde de euro. 

Un moment important în dezvoltarea politicii regionale este reprezentat 
de adoptarea Actului Unic European, în anul 1986, prin care se introduce 
conceptul de coeziune economică, ce presupune eliminarea diferențelor 
economice existente la nivelul diferitor regiuni. 

În februarie 1988, Consiliul European de la Bruxelles extinde operațiunea 
fondurilor de solidaritate, numite fonduri structurale, sporind considerabil alocațiile 
acestora din bugetul comunitar. Astfel, este recunoscută oficial importanța acestor 
instrumente pentru reducerea disparităților regionale la nivel comunitar.  

 După intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, problema coeziunii 
economice și sociale apare din nou în agenda Uniunii Europene. În acest 
context, este creat un nou fond, numit Fondul de coeziune, care are menirea de a 
contribui la intervenții în domeniul mediului și al rețelelor de transport 
transeuropene. El este destinat Statelor membre al căror venit național brut pe 
cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Fondul de coeziune pune la 
dispoziție o sumă totală de 64 de miliarde de euro pentru proiectele de 
infrastructură, energie și transport. 

 În anul 1994 este creat Fondul european pentru Pescuit și Afaceri 
Maritime (FEPAM), care este destinat sectorului piscicol. El are ca obiectiv 
promovarea echilibrului durabil între capacitatea de exploatare a sectorului și 
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capacitatea de regenerare a mărilor. De asemenea, FEPAM finanțează proiecte 
care creează noi locuri de muncă și ameliorează calitatea vieții în regiunile de 
coastă ale Europei. 

Tratatul de la Amsterdam confirmă importanța politicii de coeziune 
economică și socială și a reducerii diferențelor dintre standardele de viață ale 
populației din diferite regiuni europene, accentuând necesitatea unei acțiuni de 
reducere a șomajului. 

Pe lângă fondurile sus menționate, UE utilizează și alte instrumente 
financiare, cum ar fi Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) și 
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IAP). 

FSUE a fost creat ca reacție la inundațiile devastatoare care au lovit 
Europa Centrală în vara anului 2002. El este principalul instrument al UE pentru 
a face față catastrofelor naturale majore și pentru a-și manifesta solidaritatea cu 
regiunile din Europa afectată de dezastre. 

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare acordă sprijin pentru țările 
candidate sau potențial candidate la UE. Această asistență se referă la 
consolidarea instituțiilor, cooperarea transfrontalieră, dezvoltarea regională, 
dezvoltarea resurselor umane și dezvoltarea rurală.  

 
 

6. Politica Uniunii Europene în domeniul mediului 
 
Uniunea Europeană are unele dintre cele mai înalte standarde de mediu 

din lume, dezvoltate de-a lungul deceniilor. Politica de mediu ajută economia 
UE să devină mai ecologică, să protejeze resursele naturale ale Europei și să 
protejeze sănătatea și bunăstarea oamenilor în UE. 

Calitatea mediului este esențială pentru sănătatea noastră, economia 
noastră și bunăstarea noastră. Cu toate acestea, se confruntă cu câteva provocări 
serioase, nu în ultimul rând cu cele legate de schimbările climatice, consumul și 
producția nesustenabilă, precum și de diferite forme de poluare. 

Politicile și legislația UE în domeniul protecției mediului protejează 
habitatele naturale, mențin curat aerul și apa, asigură eliminarea adecvată a 
deșeurilor, îmbunătățesc cunoștințele despre substanțele chimice toxice și ajută 
întreprinderile să se îndrepte spre o economie durabilă. 

În ceea ce privește schimbările climatice, UE formulează și implementează 
politici și strategii privind clima, preluând un rol de lider în negocierile 
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internaționale privind clima. Se angajează să asigure punerea în aplicare cu 
succes a Acordului de la Paris și punerea în aplicare a sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). În această privință, țările UE 
au convenit să îndeplinească diferite obiective în anii următori. UE urmărește să 
se asigure că preocupările legate de climă sunt luate în considerare în alte 
domenii politice (de exemplu transport și energie) și promovează, de asemenea, 
tehnologiile cu emisii reduse de carbon și măsurile de adaptare. 

Politica de mediu a UE se bazează pe articolele 11 și 191-193 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 191, 
combaterea schimbărilor climatice este un obiectiv explicit al politicii de mediu 
a UE. Dezvoltarea durabilă este un obiectiv global pentru UE, care se angajează 
la un "nivel ridicat de protecție și îmbunătățire a calității mediului" (articolul 3 
din Tratatul privind Uniunea Europeană). 

Sănătatea mediului ambiant constituie o preocupare importantă pentru 
Uniunea Europeană. 

Termenul,,mediu” exprimă o noțiune cuprinzătoare și fundamentală prin 
care este necesar de a înțelege lumea vie și cea neînsuflețită, adică tot ce ne 
înconjoară. 

Dicționarul Le Petit Robert definește acest termen ca fiind ansamblul 
condițiilor naturale (fizice, chimice, biologice) și culturale (sociologice) 
capabile de a acționa asupra organismelor vii a activităților umane37.  

Dicționarul explicativ al limbii române susține că prin termenul 
de,,mediu” este necesar să înțelegem,,natura înconjurătoare alcătuită din 
totalitatea factorilor externi în care se află ființele și lucrurile”38.  

Dicționarul de drept al mediului definește,,mediul” ca ansamblul de 
condiții și elemente naturale ale terrei: aerul, apa, solul, subsolul, straturile 
atmosferice, materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele 
naturale în interacțiune, inclusiv valorile materiale și spirituale.  

Prin Tratatele de la Roma și de la Maastricht a fost pus fundamentul 
legislației europene în domeniul mediului. 

Articolul 174 al Tratatului Comunității Europene prevede următoarele 
obiective care stau la baza politică de mediu: 

a) conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; 

                                                           
37 Le Petit Robert, Paris, 1978, pag. 664 
38 Dicționar explicativ al limbii române, București, 2008, pag. 617 
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b) protecția sănătății umane; 
c) utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 
d) promovarea de măsuri la nivel international în vederea tratării 

problemelor regionale și globale de mediu. 
Articolul 6 al Tratatului UE menționează explicit necesitatea abordării 

trans-sectoriale a mediului și integrarea politicii de mediu în toate politicile de 
ramură ale Uniunii Europene. 

Tratatul de la Amsterdam din 1997 a conferit acțiunilor europene în 
domeniul mediului statutul de Politică comună a UE. Tratatul UE a întărit 
principiul dezvoltării durabile a mediului, astfel încât el reprezintă unul din 
obiectivele majore ale Uniunii Europene. 

Reglementările juridice ale Uniunii Europene în domeniul mediului sunt: 
1. Directiva 2003|4|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 

ianuarie 2003 cu privire la accesul publicului la informație cu privier 
la mediu. 

2. Directiva 2008|99|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului 
penal. 

3. Directiva 2006|118|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva 
poluării și a deteriorării. 

4. Directiva 2004|35|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. 

5. Directiva 2008|1|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 
ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării. 

6. Directiva 2006|12|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind deșeurile. 

7. Directiva 2013|30|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
iunie 2013 privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere 
offshore și de modificare a Directivei 2004|35|CE. 

8. Directiva 2009|31|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. 

9. Directiva 2006|21|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 
martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive. 

10. Directiva 94|62|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. 
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11. Directiva 2001|42|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 
iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului. 

12. Directiva 2001|80|CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
octombrie 2001 privind emisia anumitor poluanți de către Centralele 
Energetice care funcționează prin arderea combustibililor. 

Conform articolului 191 din TFUE, politica Uniunii Europene în 
domeniul mediului contribuie la următoarele obiective: 

1. conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; 
2. ocrotirea sănătății persoanelor; 
3. utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 
4. promovarea pe plan international a unor măsuri destinate să 

contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și, 
în special, lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Este de remarcat faptul că obiectivul asigurării unui nivel de protecție ridicat 
este însoțit de enumerarea unor principii fundamentale în dreptul mediului: 

a) principiul precauției; 
b) principiul acțiunii preventive; 
c) principiul remedierii a daunelor provocate mediului; 
d) principiul,,poluatorul plătește”. 

În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în 
domeniul protecției mediului presupun, în cazurile adecvate, o clauză de 
salvgardare care autorizează Statele membre să ia, din motive de protecție a 
mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei procedure de 
control din partea Uniunii Europene.  

În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea Europeană ține 
seama de: 

a) datele științifice și tehnice disponibile; 
b) condițiile de mediu în diferitele regiuni ale Uniunii Europene; 
c) avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau inacțiune; 
d) dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europene în ansamblul 

său și de dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale. 
Este prevăzută, de asemenea, încheierea de către Uniunea Europeană de 

acorduri internaționale în domeniu, însă fără ca această competență să aducă 
atingere competenței Statelor membre de a încheia tratate în domeniu și de a 
participa la organizații internaționale. 
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Articolul 192 din TFUE precizează că, Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea 
Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor, decid cu 
privire la acțiunile pe care Uniunea Europeană urmează să le întreprindă în 
vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191 TFUE. 

Statele membre asigură finanțarea și aplicarea politicii în domeniul mediului. 
Principalele instituții, responsabile de Politica Uniunii Europene în 

domeniul mediului, sunt Comisia Europeană, Consiliul UE, Parlamentul 
European, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 
Agenția Europeană de Mediu. 

În adoptarea legislației de mediu, rolul aparține Consiliului UE și 
Parlamentului European. Legislația europeană stabilește același nivel de 
protecție pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 

Statele membre ale UE sunt responsabile pentru punerea în aplicare a 
legislației europene în domeniul mediului. Prin intermediul Curții de Justiție a 
UE, Comisia Europeană poate să inițieze o acțiune în justiție împotriva unui Stat 
membru care nu aplică legislația în mod corect. Statele membre, care nu 
respectă dreptul Uniunii Europene, sunt supuse unor presiuni pentru a găsi 
soluții de remediere și pot fi obligate să plătească amenzi, dacă încalcă, în mod 
repetat, normele UE. 

Acțiunea juridică este o soluție de ultimă instanță. Pentru Comisia 
Europeană, este mai importantă sprijinirea Statelor membre în aplicarea 
eficientă a legislației UE. Sprijinul financiar și consolidarea capacităților, alături 
de accesul la o mai bună cunoaștere a stării mediului și obținerea de informații 
cu privire la modul în care Statele membre își îndeplinesc angajamentele luate 
față de Uniunea Europeană.  

Odată cu dezvoltarea politicii de mediu au fost adoptate și un șir de 
instrumente financiare și tehnice pentru reglementarea mediului: Programul 
LIFE, eco-etichetarea, auditul de mediu, sistemul de evaluare a impactului 
asupra mediului, a proiectelor publice și private, criteriile aplicate de 
inspectoratele ecologice în Statele membre pentru controlul și stoparea poluării 
integrate, taxele la emisiile bioxidului de carbon. 

Programul LIFE a fost conceput de Comisia Europeană ca un instrument 
financiar, menit să contribuie la dezvoltarea, implementarea și perfecționarea 
politicii și legislației UE în domeniul mediului. Programul co-finanțează acțiuni 
și proiecte de mediu, atât în Statele membre, cât și în Statele mediteranene, 
baltice, Statele asociate și Statele lumii a treia. 
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Normele europene comune privind mediul au importanță în viața noastră 
cotidiană – fie că îmbunătățesc calitatea aerului, asigură o apă potabilă sigură ori 
garantează gestionarea adecvată a deșeurilor. Când acestea nu sunt respectate, 
este posibil să rezulte costuri economice considerabile și să fie afectate sănătatea 
umană și mediul. Un nou plan de acțiune al Comisiei Europene va ajuta 
autoritățile publice să promoveze, să monitorizeze și să asigure conformitatea cu 
aceste norme – activitate cunoscută sub denumirea de „asigurarea conformității 
cu privire la mediu”. 

Unul dintre obiectivele planului este să ajute inspectorii și polițiștii din 
diferite țări să conlucreze. Spre exemplu, inspectorii de mediu din întreaga UE 
efectuează deja inspecții comune în ceea ce privește transporturile de deșeuri – o 
practică pe care Comisia dorește să o consolideze și să o repete în alte domenii. 

Formarea și dobândirea de cunoștințe de specialitate reprezintă, de 
asemenea, priorități, precum și combaterea deșeurilor și a infracțiunilor 
împotriva faunei sălbatice – cu recomandări formulate în privința celor mai bune 
metode de a combate aceste probleme. Pentru zonele rurale, orientările vor 
asigura că fermierii și administratorii de teren respectă normele de mediu în 
conformitate cu legislația UE privind natura și apa, astfel încât râurile și lacurile 
noastre, aprovizionarea cu apă și habitatele și speciile rare să fie protejate. 

Alte acțiuni includ întocmirea de orientări tehnice pentru inspecțiile 
instalațiilor de deșeuri de extracție, o mai bună gestionare a plângerilor cetățenilor și 
utilizarea imaginilor prin satelit și a altor surse de date geospațiale pentru a detecta 
eliminarea ilegală a deșeurilor, utilizarea ilegală a terenurilor și alte încălcări. 

Acțiunile se vor baza pe activitatea rețelelor europene de inspectori de 
mediu (IMPEL), a ofițerilor de poliție specializați în combaterea infracțiunilor 
împotriva mediului (EnviCrimeNet), a procurorilor de mediu (ENPE), a 
judecătorilor (EUFJE) și a auditorilor de mediu (EUROSAI), care vor fi 
implicați îndeaproape în punerea în aplicare a planului de acțiune. 

Acțiuni interzise: 
 Aruncarea deșeurilor în mediul rural; 
 Exploatarea unei instalații industriale fără autorizație de mediu; 
 Vânarea păsărilor sălbatice primăvara, când este perioada de 

reproducere sau de migrație a acestora.  
Acțiuni obligatorii: 
 Predarea deșeurilor către cei care au dreptul să le colecteze sau să le 

trateze; 
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 Respectarea condițiilor stabilite într-o autorizație industrială sau de 
altă natură; 

 Tratarea apelor reziduale urbane înainte de deversarea acestora în 
râuri sau în mare. 

Comisia Europeană va pregăti un plan de acțiune în vederea îmbunătățirii 
respectării de către titular, ceea ce va conduce la condiții mai echitabile pentru 
întreprinderi și la sporirea încrederii între Statele membre, instituțiile UE, public 
și întreprinderi în ceea ce privește modul în care se asigură respectarea 
obligațiilor. Obiectivul planului de acțiune este creșterea semnificativă a gradului 
de respectare a legislației UE în domeniul mediului. Comisia Europeană va 
explora următoarele mijloace pentru a realiza acest lucru: 

 Identificarea, dezvoltarea și împărtășirea bunelor practici în 
asigurarea conformității cu mediul; 

 Să ajute deținătorii de sarcini, cum ar fi întreprinderile, fermierii sau 
administrațiile, să atingă niveluri bune de respectare a legislației de 
mediu și să faciliteze aplicarea sa integrată; 

 să consolideze cooperarea și coordonarea actorilor din cadrul lanțului 
de asigurare a conformității (adică inspectori, organe de drept, 
procurori, judecători și auditori) prin intermediul rețelelor europene 
de inspectori de mediu (IMPEL), procurorilor (ENPE), a 
judecătorilor (EUFJE) și a ofițerilor de poliție (EnviCrimeNet) și să 
asigure o cooperare eficientă între rețele în chestiuni intersectoriale 
(de exemplu, privind deșeurile și criminalitatea sălbatică); 

 Consolidarea modului în care autoritățile naționale se angajează cu 
publicul, inclusiv cu privire la reclamațiile privind mediul; 

 Îmbunătățirea înțelegerii punctelor tari și slabe ale asigurării 
conformității cu mediul în Statele membre ale UE și monitorizarea 
progresului (în special prin EIR). 

Planul de acțiune va ține cont de modul în care neconformitatea poate 
reflecta un spectru de comportamente (de la lipsa de conștientizare la crima 
organizată) și poate lua forme diferite (de la încălcări cunoscute la cele 
necunoscute). Planul de acțiune va încuraja evaluarea riscurilor pentru a 
identifica probabilitatea, natura și impactul celor mai grave forme de 
neconformitate și cel mai bun amestec de intervenții. 

Legislația de mediu trebuie respectată de întreprinderi și de cetățeni în 
egală măsură pentru a evita creșterea costurilor de sănătate, pierderea de venituri 
la bugetul de stat și concurența neloială în afaceri. 
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Concluzii 
 
Politicile comune ale Uniunii Europene sunt acele orientări și priorități 

importante de activitate pe care Uniunea le realizază în domenii importante 
pentru a îndeplini obiectivele generale pe care le-a stabilit. Prin Tratatul de la 
Maastricht din 1992 Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul afirmării sale pe 
scena internațională, în special prin punerea în practică a unei Politici externe și 
de Securitate comună. 

Același tratat de la Maastricht a stablit obiectivele pe care Uniunea 
Europeană trebuie să le realizeze pentru crearea condițiilor necesare unei 
industrii europene competitive. 

Tratatul de la Lisabona din 2007 stabilește că obiectivul Politicii 
industriale a Uniunii Europene este de a favoriza creșterea competitivității 
industriale europene pentru ca aceasta să-și poată menține rolul de forță mortice 
a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă în Europa. Politica industrial a 
Uniunii Europene este una dintre inițiativele prioritare ale Strategii 2020 pentru 
o creștere economică durabilă, inteligentă și echitabilă. 

Dintre politicile comune ale Uniunii Europene, Politica Agrară Comună 
ocupă rolul cel mai important, având menirea să asigure securitatea alimentară a 
Statelor membre ale UE și să proteșeze agricultorii europeni în raport cu cei din 
alte țări. Politica agricolă comună a pus bazele Pieții Unice Europene și este parte 
componentă a sistemului politic și economic care asigură coeziunea europeană.  

Politica comercială comună este inclusă printre instrumentele principale 
de realizare a integrării piețelor naționale într-o Piață Unică Europeană. 
Obiectivul principal al Politicii comericale comune este promovarea interesului 
economic și politic ale Uniuninii Europene. 

Obiectivul Politicii de dezvoltare regional și de coeziune economică și 
socială este de a reduce diferențele existente între diferite regiuni ale Statelor 
membre ale UE și de a sprijini cele mai puțin favorizate în scopul realizării unei 
economii europene dezvoltate și unitară. 

Tratatul de la Amsterdam din 1997 a conferit acțiunilor europene în 
domeniul mediului statutul de Politică comună a Uniunii Europene. Tratatul de 
la Maastricht a întărit principiul dezvoltării durabile a mediului, astfel încăt el 
reprezintă unul din obiectivele majore ale Uniunii Europene. Principalele 
instituții responsabile de Politică Uniunii Europene, Consiliul UE, Parlamentul 
European, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 
Agenția Europeană de mediu. 



Dreptul European al afacerilor - Curs universitar                                                                187 

Întrebări de autoevaluare și de discuți: 
1. Caracterizați obiectivele Politicii Externe și de Securitate Comună. 
2. Care sunt instrumentele de punere în aplicare a politicii externe și de 

Securitate comună? 
3. Identificați principalele priorități ale Politicii industriale a Uniunii 

Europene.  
4. Apreciați obiectivele Politicii Agicole Comune a Uniunii Europene. 
5. Definiți și meționați importanța Politicii comerciale comune a Uniunii 

Europene. 
6. Identificați obiectivele Politicii comerciale commune a Uniunii 

Europene. 
7. Caracterizați fondurile europene de sprijinire a Politicii Uniuii Europene 

de dezvoltare regională. 
8. Care este importanța Politicii UE de dezvoltare regională și de coeziune 

economică și socială. 
9. Analizați reglementările juridice ale UE în domeniul mediului . 
10. Numiți obiectivele Politicii Uniunii Europene în domeniul mediului. 
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Capitolul 10 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR  
ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE 

 

1. Reglementările juridice ale Uniunii Europene cu privire la 
protecția consumatorilor 

1. Instituțiile Uniunii Europene responsabile de protecția 
consumatorilor 

2. Drepturile consumatorilor în cadrul Uniunii Europene 
2.1.  Protecția sănătății și siguranței consumatorilor 
2.2.  Protecția intereselor economice ale consumatorilor 
2.3.  Protecția consumatorilor aflați în vacanță și în străinătate 
2.4.  Protecția accesului consumatorilor la justiție 

 
Obiective: 
 De a menționa principalele acte normative ale Uniunii Europene care 

reglementează domeniul protecției consumatorilor  
 De a aprecia rolul instituțiilor organelor și agențiilor Uniunii Europene 

responsabile de protecția consumatorilor  
 De a cunoaște drepturile cetățenilor europeni în calitate de consumatori  
 De a analiza cerințele pe care producătorii trebuie să le respecte  
 De a înțelege posibilitățile de acces a consumatorilor la justiție 

 
Cuvinte- cheie: consumator, protecție, securitate, siguranță, sănătate, interese, 
informare, produs, etichetare, serviciu, drept, obligație, accesul la justiție, garantare. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Vasile Dinu, Protecția consumatorilor, Editura ASE, București,2011 
2. Piperea Gheorghe, Protecția consumatorilor în contractele comerciale, 

Editura C.H.Beck, București, 2018 
3. Dona Massimiliano, Legislația și politicile de protecție a consumatorilor, 

Chișinău, 2010 
4. Dușca Anca Ileana, Dreptul Uniunii Europene privind afacerile, Editura 

Universul Juridic, București, 2016 
5. Demerji Ilie, Demerji Maria, Drept Uniunii Europene, ASEM, Chișinău, 2017. 
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1. Reglementările juridice ale Uniunii Europene cu 
privire la protecția consumatorilor 

  
Principalele acte normative ale Uniunii Europene, care reglementează do-

meniul protecției consumatorilor, sunt:  
1. Articolul 4 alineatul (2) litera (f) și articolele 12, 114 și 169 din 

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE); 
2. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
3. Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre auto-
ritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie 
de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004; 

4. Regulamentul (UE) nr.254/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual 
privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de 
abrogare a Deciziei nr.1926/2006/CE; 

5. Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 
februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr.1093/ 
2010; 

6. Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum 
și de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 și a Directivei 
2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum); 

7. Regulamentul (UE) nr.542/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în 
materie de consum ) ; 

8. Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor 
cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.1924/2006 și (CE) nr.1925/2006 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a 
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Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE 
ale Comisiei și a regulamentului (CE) nr.608/2004 al Comisiei; 

9. Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum 
și garanțiile conexe; 

10. Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
februarie 1998 privind protecția consumatorului prin indicarea 
prețurilor produselor oferite consumatorilor; 

11. Directiva 2008/48/CE a Parlamentui European și a Consiliului din 23 
aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de 
abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului; 

12. Directiva 2002/65/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 97/7/CEE și 98/27/CE ; 

13. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a 
Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 
97/7/CE a Parlametului European și a Consiliului; 

14. Regulamentul (UE) 2017/826 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a unui program al Uniunii de 
sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului 
de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii 
financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul 
serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020; 

15. Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește 
protecția intereselor consumatorilor. 

 Protecția consumatorilor în cadrul Uniunii Europene reprezintă un proces 
gradual, desfășurat în concordanță cu evoluția Pieții interne a Statelor membre. 

Tratatul Comunității Economice Europene, semnat la Roma în anul 
1957, se referă la îmbunătățirea constantă a condițiilor de viată și de muncă în 
interesul consumatorilor din Statele membre. Articolul 2 din Tratatul CEE 
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stabilește, printre obiectivele enumerate “creșterea rapidă a nivelului de trai”. 
Articolul 39 TCEE prevede că Politica agricolă are ca obiectiv și asigurarea unei 
oferte corespunzătoare de produse agricole la prețuri accesibile pentru 
consumatori. Articolul 86 TCEE precizează că regulile privind concurența 
interzic toate abuzurile care aduc prejudicii consumatorilor.  

Actul Unic European, semnat în anul 1986, a marcat un moment 
important în evoluția Politicii de protecție a consumatorilor. Noul articol 100 a 
TCEE permite Comisiei Europene să propună măsuri de protejare a 
consumatorilor Comunității Europene. 

Tratatul de la Maastricht, semnat în anul 1992, a completat această 
prevedere cu articolul 153, care se referă la protecția sănătății, siguranței și 
intereselor econimice ale consumatorilor. 

Tratatul de la Amsterdam, semnat în anul 1997, conferă instituțiilor 
europene responsabilități sporite în promovarea drepturilor consumatorilor la 
informare și educație. El menționează rolul organizațiilor consumatorilor. 

Tratatul de la Nice, semnat în anul 2001, adduce modificări unor texte din 
TUE și TCE, printere care menționăm monitorizarea situației sociale și dezvoltarea 
politicilor de protecție socială în Statele membre și la nivelul Uniunii Europene.  

Tratatul de la Lisabona, semnat în anul 2007, stabilește în articolul 4 
TFUE, că protecția consumatorilor este o competență partajată între Uniunea 
Europeană și Statele membre. 

Articolul 114 TFUE precizează că Comisia Europeană asigură un nivel 
ridicat de protecție în domeniul sănătății, securității, protecției mediului și 
protecției consumatorilor. 

Conform articolului 169 TFUE, obiectivele politicii în domeniul 
protecției consumatorilor cuprind: protecția sănătății, a siguranței și a 
intereselor economice ale consumatorilor, promovarea dreptului acestora la 
informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor. 

 
 

2.  Instituțiile Uniunii Europene responsabile de protecția 
consumatorilor 

 
Tratatul de la Maastricht, care a creat Uniunea Europeană, introduce 

conceptul de Piață Unică Europeană: “Piața Unică Europeană reprezintă o zonă 
fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a bunurilor, 
persoanelor, serviciilor și capitalului.” 
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Acest concept de Piață Unică Europeană include: 
1. Uniunea Vamală; 
2. Piața internă; 
3. Libera concurență; 
4. Politica Agricolă Comună; 
5. Politica UE în domeniul transporturilor; 
6. Politica UE în domeniul fiscal; 
7. Politica UE în domeniul protecției consumatorilor 

Piața Unică Europeană generează o mai bună ocupare a forței de muncă, 
sporește libertatea individuală și este benefică consumatorilor 

Piața Unică Europeană reprezintă componenta esențială a integrării 
economice internaționale și,în același timp, este principalul mijloc de realizare a 
obiectivelor economice a Statelor membre. 

Încrederea consumatorilor în Piața Unică Europeană trebuie să fie 
susținută de standardele de calitate și siguranța produselor care circulă în cadrul 
Uniunii Europene. 

Înstituțiile, organele și agențiile responsabile de protecția consumatorilor 
în cadrul Uniunii Europene sunt:  

1. Parlamentul European  
a) Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară  
b) Comisia pentru Piața internă și protecția consumatorilor 

2. Consiliul Uniunii Europene 
a) Consiliul Ocuparea Forței de muncă, Politica socială, Sănătate și 

Consumatori 
3. Comisia Europeană 

a) Comisar european responsabil de domeniul „Justiție, consu-
matori și egalitate de gen” 

b) Comisar european responsabil de domeniul „Sănătate și sigu-
ranță alimentară” 

c) Direcția specializată “Sănătate și consumatori” 
d) Direcția specializată “Justiție, libertăți și securitate” 

4. Comitetul Economic și Social European 
a) Secția specializată “Forța de muncă, afaceri sociale și cetățenie” 
b) Piața unică, producție și consum 

5. Comitetul Regiunilor 
a) Comisia sănătate, cultură, educație și cercetare 
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b) Comisia Politici economice și sociale 
6. Agențiile Uniunii Europene 

a) Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente 
b) Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene 
c) Agenția europeană de mediu 
d) Agenția europeană pentru sănătate și securitate în muncă 
e) Autoritatea europeană pentru siguranța alimentară 

Comisia Europeană este instituția UE, care are misiunea de a promova 
interesul general al Uniunii Europene. Ea propune acte legislative Parlamentului 
European și Consiliului UE, care le adoptă prin procedura ordinară. Comisia 
Europeană are obligaţia de a pune în aplicare deciziile Parlamentului European, 
care se referă la diferite domenii, inclusiv protecția consumatorilor, mediul, 
politica socială, sănătatea si siguranța alimentară. 

Politica europeană de protecție a consumatorilor reprezintă un parteneriat 
între Uniunea Europeană, Statele membre și cetățeni. Tratatul privind Funcționarea 
Uniunii Europene prevede două principii de implementare a acestei politici: 

a) La nivelul Uniunii Europene, trebuie să fie întreprinse acțiuni privind 
protecția sănătății, siguranța și interesele economice ale consumatorilor 
și promovarea dreptului acestora la informare și educație. 

b) Cerințele din domeniul protecției consumatorilor trebuie luate în 
considerare în definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și 
acțiuni ale Uniunii Europene. 

Ținând cont de schimbările sociale, economice și de mediu, precum și de 
noile recomandări și argumente științifice, legislația UE privind protecția 
consumatorilor este actualizată periodic. Atunci când Comisia Europeană 
propune un nou act legislativ, ea apreciază impactul aplicării acestui act 
normativ, efectuând consultări cu părțile implicate. 

Uniunea Europeană cooperează cu autoritățile naționale pentru a se 
asigura că prevederile legale privind protecția consumatorilor sunt realizate și 
respectate de către toate Statele membre. În cazul în care un Stat membru al UE 
identifică produse care prezintă un risc ridicat pentru sănătate și siguranța 
consumatorilor, autoritățile competente informează Comisia Europeană prin 
sistemul european de alertă rapidă RAPEX. Astfel, informațiile sunt difuzate 
rapid, la nivel european, și sunt luate măsurile corespunzătoare. 

RAPEX, sistemul de alertă rapidă a UE, informează inspectorii din toate 
Statele membre ale UE cu privire la măsurile luate de către un Stat membru în 
cazul unui produs periculos. 
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3. Drepturile consumatorilor în cadrul Uniunii Europene 
 
Drepturile cetățenilor europeni sunt menționate în articolul 20 TFUE: 

1. dreptul la libera circulație și ședere; 
2. dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European și în 

autoritățile locale unde își au reședința; 
3. dreptul la protecție diplomatică din partea autorităților altui Stat 

membru; 
4. dreptul de a adresa petiții. 

Articolul 169 TFUE evidențiază dreptul cetățenilor europeni, în calitate de 
consumatori, la informare, educare și organizare. Uniunea Europeană contribuie la 
protecția sănătății și siguranței consumatorilor, la protecția intereselor economice 
ale consumatorilor, la protecția consumatorilor aflați în vacanță și în străinătate, 
precum și la protecția accesului consumatorilor la justiție. 

 
3.1. Protecția sănătății și siguranței consumatorilor 

Pentru ca produsele să respecte nivelul înalt de protecție a sănătății și 
siguranței consumatorilor, legislația UE prevede obligația producătorilor de a nu 
introduce pe Piața Unică Europeană decât produse sigure. Pentru aceasta, pro-
ducătorii trebuie să respecte următoarele cerințe: 

1. caracteristicile produsului, cum sunt compoziția sau ambalajul; 
2. efectele produsului respectiv asupra altor produse, în cazul în care 

este previzibil că vor fi utilizate împreună; 
3. prezentarea produsului, etichetarea, eventualele instrucțiuni privind 

utilizarea sau eliminarea produsului; 
4. categoriile de consumatori, supuși unui grad înalt de risc prin utili-

zarea produsului, îndeosebi copiii. 
De asemenea, distribuitorii sunt obligați să țină seama de cerințele de 

siguranță a produselor pentru a evita furnizarea unor produse, despre care se poate 
estima pe baza informațiilor pe care le dețin, că nu respectă prevederile regle-
mentărilor.  

În afară de reglementările cu caracter general, au fost stabilite și prevederi 
specifice sectoriale, care au în vedere caracterul mai sensibil al anumitor produse. 

Pentru o gamă largă de produse alimentare au fost stabilite reguli specifice 
ce armonizează exigențele esențiale care se referă, în principal, la etichetare, 
aditivi, inspecție, controlul igienei și la produsele destinate unor tipuri de 
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alimentație deosebite. Consumatorii pot, astfel, să cunoască lista ingredientelor, 
modul de folosire și data limită de consum a produselor alimentare. 

Produsele farmaceutice trebuie să fie însoțite de o notă explicativă care să 
prezinte condițiile de utilizare, precum și contraindicațiile sau efectele secundare. 

Produsele cosmetice sunt de asemenea supuse unei legislații europene 
foarte stricte, îndeosebi ceea ce privește substanțele utilizate: agenți coloranți, 
conservanți sau filtre ultraviolete. A fost publicată o listă de circa 400 substanțe 
interzise în compoziția acestor produse. Etichetarea obligatorie oferă consu-
matorilor informațiile necesare. 

Etichetele de pe jucării și modul de folosire trebuie să atragă atenția 
asupra riscurilor eventuale. Marcajul CE care trebuie să existe pe jucărie sau pe 
ambalajul ei, trebuie să fie în conformitate cu regulile Uniunii Europene. 

Același marcaj CE trebuie să existe și pe produsele electrocasnice. Aceste 
produse sunt de asemenea supuse unor reglementări foarte stricte privind 
siguranța lor.  

Atunci când un produs de consum este considerat periculos, autoritățile de 
supraveghere a Pieței Unice Europene sunt competente de a lua măsurile necesare, 
precum și suspendarea vânzărilor sau retragerea de pe piață a produsului în cauză. 

 
3.2. Protecția intereselor economice ale consumatorilor 

Politica UE în acest domeniu este realizată prin reglementarea condițiilor 
generale și a modalităților de achiziționare a produselor și serviciilor în cadrul 
Pieței Unice Europene. 

Legislația UE interzice falsa publicitate, care induce în eroare consumatorul. 
Agentul de publicitate are obligația să facă proba că informația pe care a oferit-o este 
corectă. Consumatorul care a fost victima publicității înșelătoare are dreptul să 
primească despăgubiri. Legislația UE obligă Statele membre să prevadă mijloace 
adecvate și eficiente pentru controlul publicității înșelătoare. 

Publicitatea înșelătoare și practicile comerciale neloiale, precum tehnicile 
de vânzare agresivă sunt interzise în Uniunea Europeană începând cu anul 2005. 

Consumatorii sunt protejați împotriva clauzelor abuzive din contractele 
încheiate cu întreprinderi comerciale din orice Stat membru al UE. O clauză 
intr-un contract este considerată abuzivă dacă creează un dezechilibru 
semnificativ între drepturile și obligațiile părților în detrimentul consumatorului. 
Acesta are dreptul să conteste sau să nu respecte astfel de clauze care nu sunt 
obligatorii pentru consumator. 



196                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

Condițiile în care aceste clauze nu sunt obligatorii sunt precizate de 
reglementările fiecărui Stat membru. 

Legislația UE protejează consumatorii atunci când cumpără un produs 
sau un serviciu la distanță. Ea garantează consumatorilor acces la informații 
înainte de a efectua o achiziție, dreptul de a anula contractul în termen de 14 zile 
lucrătoare, fără nici o penalitate, protecție îmotriva vânzărilor nedorite și 
împotriva utilizării frauduloase a cardului bancar. 

Legislația UE privind contractele de credit pentru consum garantează 
următoarele:  

1. Consumatorii primesc informațiile necesare, clare, depline și la 
timp, înainte de a încheia contractul. 

2. Rata anuală a dobânzii este întotdeauna indicată. 
3. Informațiile privind taxele și obligațiile față de instituția de credit 

sunt aduse la cunoștință consumatorului înainte de semnarea 
contractului. 

4. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 
14 zile de la semnarea lui, fără nici o justificare. 

5. Există posibilitatea de a achita creditul înainte de termen. 
Consumatorii sunt liberi să investească pe Piața Unică Europeană prin 

achiziționarea de valori mobiliare. Anumite fonduri colective de investiții, 
specializate în valori imobiliare, îsi desfășoară activitatea liber în toate statele 
membre ale UE. Aceste fonduri trebuie să respecte regulile privind politica 
investițiilor, protecția și informarea investitorilor. 

Consumatorii au dreptul la informații clare cu privire la titlurile propuse și 
organismele care emit respectivele produse financiare. Ei sunt protejați la 
diferite niveluri pentru investițiile pe care le fac. 

 
3.3. Protecția consumatorilor aflați în vacanță și în străinătate 

Articolul 21 TFUE precizează că cel mai important drept al cetățenilor 
europeni este dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul Statelor membre. 
În calitate de consumatori, aceștia sunt bine protejați atunci când călătoresc. 

Reglementările juridice ale UE stabilesc standarde europene pentru 
drepturile pasagerilor, indiferent de mijlocul de transport (aerian, feroviar, 
maritim, fluvial, rutier). Pasagerii beneficiază de dreptul la informare, la asistență 
și la măsuri compensatorii în caz de anulare a călătoriei sau de întârzieri 
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prelungite. Persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă, de asemenea, 
beneficiază de protecție în baza legislației UE privind drepturile pasagerilor39.  

Pentru a proteja interesele consumatorilor, care achiziționează pachete 
turistice, legislația UE prevede o serie de obligații pentru organizatori și agenții 
de turism, precum și unele drepturi specifice. Consumatorul are dreptul de a 
avea un interlocutor unic, de a primi toate informațiile necesare înainte de 
semnarea contractului, de a avea un punct de contact pentru ajutor de urgență, 
de a transfera o rezervare pe numele altei persoane, de a fi rambursat în cazul în 
care elemente esențiale din pachet sunt modificate și de a obține gratuit variante 
alternative dacă nu pot fi prestate serviciile respective. 

Legislația UE garantează că cei care cumpără un drept de folosință pe 
durată limitată (sau un produs similar) au dreptul să primească informații 
detaliate cu mult timp înainte de a semna contractul. De asemenea, ei se pot 
retrage, în termen de 14 zile, de la semnarea lui și nu li se poate cere să depună o 
garanție sau să plătească un avans înaintea expirării acestei perioade. 

Reglementările juridice ale UE privind serviciile de roaming au permis o 
reducere semnificativă, începând din 2007, a tarifelor pentru comunicațiile 
efectuate de pe telefonul mobil în străinătate. Este vorba de o scădere cu 80% a 
tarifelor pentru o serie de servicii de roaming (apeluri vocale, sms, internet 
mobil) comparativ cu cele din 2007. În aceeași perioadă, costul transferului de 
date în roamimg a scăzut cu 91%. În medie, o persoană care călătorește în UE în 
interes de serviciu economisește peste 1000 de euro pe an. O familie care își 
petrece concediul în altă țară din UE se poate aștepta la economii de cel puțin 
200 de euro.  

Primele reglementări europene privind serviciile de roaming, adaptate în 
2007, au introdus plafoane (eurotarif) pentru prețurile serviciilor de roaming. 
Începând cu anul 2010, consumatorii beneficiază și de o protecție automată cu 
privire la eventualele facturi excesive pentru transferul de date în roaming. 
Ulterior, au fost făcute reduceri suplimentare de prețuri, iar în anul 2015 
instituțiile UE au ajuns la un acord istoric care prevede eliminarea taxelor de 
roaming în iunie 2017, cu condiția să fie adoptate anumite acte juridice. De la 
acea dată, cetățenii pot călători în alte State din Uniunea Europeană fără să mai 
fie nevoiți să plătească costuri suplimentare atnci când utilizează telefonul mobil, 
smartphone-ul sau tableta. 

                                                           
39 http://beta.ier.ro/documente/formare/protecția_consumatorilor.pdf 
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În perioada 2014-2015, Comisia Europeană a facilitat un dialog între 
autoritățile naționale, responsabile de protecția consumatorilor, și 5 mari 
societăți de închirieri auto, care reprezintă peste 65% din Piața Unică 
Europeană. Aceste societăți au convenit să precizeze toate componentele 
prețului pentru rezervările online, să ofere informații mai clare cu privire la 
principalele condiții contractuale și acoperirea poliței oferite și să facă mai 
accesibile pentru consumatori politicile lor privind carburanții. 

 
3.4. Protecția accesului consumatorilor la justiție 

La 16 noiembrie 1993, Comisia Europeană a publicat Cartea Verde 
privind accesul consumatorilor la justiție și rezolvarea diputelor pe tema 
protecției consumatorilor pe Piața Unică Europeană. 

În acest document Comisia Europeană a stabilit obiectivul accesului 
consumatorilor la justiție și a rezolvării disputelor transfrontaliere. De asemenea, 
ea a analizat aspectele esențiale din Statele membre legate de procedurile 
juridice aplicabile disputelor, procedurile nejuridice (mediatori, avocatul 
poporului), protecția intereselor colective de către organizațiile consumatorilor 
și a organelor administrative, proiectele naționale pilot. 

Statele membre ale UE au modificat procedurile de soluționare juridică a 
disputelor, inclusiv prin reforma codului de procedură civilă. Procedurile 
nejuridice, cum sunt concilierea, medierea sau arbitrajul, au fost create și 
dezvoltate. În cazul disputelor transfrontaliere, principalele dificultăți erau legate 
de identificarea legilor aplicabile, determinarea Curţii competente, înaintarea și 
transmiterea documentelor, implimentarea deciziei juridice, implicarea redusă a 
organizațiilor consumatorilor, relevanța și utilitatea convențiilor internaționale 
semnate de Statele membre ale UE. În acest context, Comisia Europeană a 
expus o abordare metodologică, bazată pe principiul subsidiarității, prin 
stabilirea unui organ regulator la nivelul UE, armonizarea prevederilor legislației 
naționale în domeniu, recunoașterea reciprocă a prevederilor naționale. 

La 14 februarie 1996, Comisia Europeană a prezentat comunicarea 
„Planul de Acțiune privind accesul consumatorilor la justiție și rezolvarea 
disputelor pe tema protecției consumatorilor pe Piața Unică Europeană”. Ea a 
subliniat necesitatea stabilirii unor criterii minime aplicabile soluționării 
disputelor transfrontaliere, inclusiv prin crearea și extinderea procedurilor 
nejuridice, precum și simplificarea accesului la procedurile juridice. 
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La 30 noiembrie 1998, Comisia Europeană a publicat comunicarea 
privind rezolvarea nejuridică a disputelor și Recomandarea privind principiile 
aplicabile organelor responsabile de rezolvarea nejuridică a disputelor. 

Comisia Europeană a recomandat ca organe competente de soluționarea 
disputelor pe cale nejuridică să aplice șapte principii: independența, transparența, 
eficacitatea, legalitatea, oponența, libertatea alegerii și reprezentarea. 

Dreptul de a recupera banii sau a primi compensații constituie o protecție 
esențială a consumatorului, în cazul când acesta este victima încălcării legislației 
UE de către un producător, distribuitor sau prestator de servicii. Consumatorul 
are dreptul să apeleze la autoritățile naționale responsabile pentru monitorizarea 
pieții, care sunt abilitate să ia măsurile impuse de urgență și gravitatea situației. 
Atunci când produsul sau serviciul a fost achiziționat din alt Stat membru al UE, 
consumatorul are dreptul să se adreseze atât la autoritatea națională, cât și la 
autoritatea din țara de origine a produsului sau serviciului achiziționat. Legislația 
UE interzice discriminarea privind naționalitatea.  

O decizie luată de o instanță dintr-un Stat membru al UE este recunoscută 
în alte State membre. Pentru ca decizia ( de exemplu, plata despăgubirilor ) să 
poată fi aplicată în alt Stat membru al UE este necesară o cerere către Tribunalul 
care are jurisdicție ( în general, cel din locul de domiciliu al persoanei juridice 
condamnate). 

Autoritățile UE sunt permanent preocupate de îmbunătățirea accesului 
consumatorilor la justiție în cadrul litigiilor transfrontaliere. Astfel, Comisia 
Europeană a propus un regulament de stabilire a unei proceduri europene 
pentru micile reclamații, aplicabilă în disputele civile și comerciale de până la 
2000 euro, cu caracter intern sau transfrontalier. Procedura este simplificată 
pentru a reduce timpul și costurile, este scrisă și părțile nu trebuie reprezentate 
de avocați. Hotărârea judecătorească este luată în decurs de 6 luni de la 
înregistrarea oficială a reclamației. Statele membre trebuie să informeze Comisia 
Europeană despre procedura de apel existentă la nivel național. Hotărârea pe 
baza acestei procedure este valabilă și aplicabilă în alt Stat membru al UE fără a fi 
necesară o declarație de executare și fără posibilitatea unei opoziții față de 
valabilitatea ei40.  

                                                           
40 https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-publication/2foe7c29-od03-11e6-ba9a 



200                                                                                          Ilie Demerji,  Maria Demerji 

Regulamentul UE 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 februarie 2014 privind un program multianual referitor la protecția 
consumatorilor pentru perioada 2014-2020 a stabilit patru priorități de bază: 

1. îmbunătățirea siguranței consumatorilor (îmbunătățirea cadrului de 
reglementare privind siguranța produselor și a serviciilor și 
consolidarea cadrului de supraveghere a Pieței Unice Europene și 
consolidarea siguranței lanțului alimentar); 

2. îmbunătățirea informării (îmbunătățirea informațiilor și sensibilizarea 
cu privire la drepturile și interesele consumatorilor, atât în rândul 
acestora, cât și al comercianților, precum și dezvoltarea cunoștințelor și 
a capacităților necesare unei participări mai active a consumatorilor la 
piață); 

3. optimizarea punerii în aplicare, consolidarea aplicării legislației și 
garantarea măsurilor reparatorii (aplicarea eficientă a legislației de 
protecție a consumatorilor cu un accent asupra sectoarelor-cheie, 
precum și punerea la dispoziția consumatorilor a unor modalități 
eficiente de soluționare a litigiilor) ; 

Sectoarele-cheie sunt: produsele alimentare, energia, finanțele, 
transportul și agenda digitală. 

4. adaptarea drepturilor și a politicilor-cheie la schimbările economice și 
societale (adaptarea legislației de protecție a consumatorilor la era 
digitală și promovarea creșterii durabile, precum și sprijinirea 
intereselor consumatorilor în sectoarele-cheie). 

Aceste priorități esențiale sunt realizate cu succes în cadrul Uniunii 
Europene. 

 
 

Concluzii 
Consumatorii reprezintă publicul cel mai important în cadrul Pieții 

Unice Europene. Aceștia reprezintă o importanță deosebită pentru orice agent 
economic fiindcă de necesitățile, preferințele, alegerile și în general de 
comportamentul lor depinde evoluția vânzărilor. 

Tratatul de la Lisabona din 2007 stabilește că protecția consumatorilor 
este o competență partajată între Uniunea Europeană și Statele membre. 
Obiectivele Politicii Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor se 
referă la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consu-
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matorilor, promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în 
vederea apărării intereselor lor. 

Instituțiile Uniunii Europene responsabile de protecția consumatorilor 
sunt: Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană, Comitetul 
Economic și social European, Comitetul Regiunilor și Agențiile UE. 

Politica europeană de protecție a consumatorilor reprezintă un parte-
neriat între Uniunea Europeană, Statele membre și cetățeni. 

Conform Tratatului de la Lisabona din 2007, Uniunea Europeană contri-
buie la protecția sănătății și siguranței consumatorilor, la protecția intereselor 
economice ale consumatorilor, la protecția consumatorilor aflați în vacanță și în 
străinătate, precum și la protecția accesului consumatorilor la justiție. 

  
 

 Întrebări de autoevaluare și de discuție. 
1. Definiți conceptele de consumator și de protecție a consumatorilor. 
2. Examinați principalele acte normative ale Uniunii Euroepnee, care 

reglementează protecția consumatorilor europeni. 
3. Numiți instituțiile Uniunii Europene responsabile de protecția consu-

matorilor. 
4. Care sunt componentele Pieții Unice Europene? 
5. Enumerați principiile de implementare a Politicii UE de protecție a 

consumatorilor. 
6. Analizați cerințele europene pentru protecția sănătății și siguranței 

consumatorilor. 
7. Care sunt garanțiile, oferite de legislația UE, cu privire la contractele de 

credit pentru consum? 
8. Explicați posibilitățile consumatorilor la justiție pentru soluționarea 

disputelor. 
9. Caracterizați protecția consumatorilor aflați în vacanță și în străinătate. 
10.  Determinați prioritățile de bază ale programului multianual 

privin protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020. 
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Capitolul 11 
DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE  

ALE  OMULUI 
 

1. Reglementările juridice internaționale cu privire la drepturile 
omului 

2. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor Uniunii 
Europene 

3. Protecția drepturilor omului în Republica Moldova 
 
Obiective: 

 De a cunoaște primele concepte juridice cu privire la drepturile omului  
 De a înțelege sensul Declarației universale a drepturilor omului  
 De a aprecia rolul Consiliului Europei în domeniul protecției drepturilor 

omului  
 De a se familiariza cu drepturile și libertățile incluse în Convenția Euro-

peană a Drepturilor Omului  
 De a explica sensul drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățe-

nilor Uniunii Europene  
 De a caracteriza sistemul de protecție a drepturilor omului în Republica 

Moldova  
  
Cuvinte–cheie: organ consultativ, decizie europeană, agenţie europeană, 
democraţie participativă, societate civilă, colectivitate locală, comitet de gestiune, 
sistem de decizie, agenţie europeană, normă legislativă. 
  
Bibliografia obligatorie: 

1.  Dragomir Eduard, cetăţenie europeană, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2010 
2.  Tratatul de la Lisabona, Jurnalul Oficial al Uniunii europene, 2007, c306 

din 17.12.2007 
3.  Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, 2012, c326 din 26.10.2012 
4. Rezoluţia Parlamentului European cu privire la respectarea dreptului la 

libera circulaţie, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2013, c257 E. 
5.  Demerji Ilie, Demerji Maria, Dreptul Uniunii Europene, ASEM, Chişinău, 

2017 
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1. Reglementările juridice internaționale cu privire la 
drepturile omului 

 
Problema drepturilor omului, a proclamării și înscrierii lor în declarații 

oficiale, în legi, inclusiv în constituție, precum și existența unui sistem de 
garantare a lor, reprezintă elemente importante ale unei vieți democratice. 
Conform istoricilor, aceste preocupări s-au conturat încă din antichitate, atunci 
când a fost formulat principiul egalității între cetățeni. 

Formularea și proclamarea drepturilor omului, înscrierea lor în 
documente au loc în epoca modernă, când au fost elaborate declarațiile 
britanice, franceze și americane. 

Primele concepte juridice asupra drepturilor omului își fac apariția în 
Anglia și se regăsesc în următoarele documente: 

1. „Magna Charta Libertatum”, apărut în anul 1215, în care, pentru 
prima dată, se prevedea că niciun om liber nu poate fi închis fără a fi 
judecat; 

2. „Petiția dreptului”, din 1628, înaintată de către parlamentul britanic 
regelui, a fost un important act constituțional, care prevedea și 
garanta anumite drepturi cetățenești; 

3. „Habeas Corpus Ac ”, document votat de parlamentul englez la 1679, 
care avea scopul de a proteja cetățeanul față de politica abuzivă a 
regalității; 

4. „Legea drepturilor”, votată de parlamentul britanic în anul 1689, care 
a pus definitiv bazele monarhiei constituționale, formulând o serie de 
drepturi pentru cetățenii acelei societăți41. 

Un pas important pe linia afirmării drepturilor omului îl marchează 
“Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii”, care asociază 
eliberarea de sub dominația britanică cu o serie de drepturi și libertăți ale 
cetățeanului. În ea se menționează că toți oamenii au fost creați egali, fiind 
înzestrați de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se 
numără viața, libertatea şi căutarea fericirii. Pentru a garanta aceste drepturi 
oamenii au instituit guverne, a căror justă autoritate derivă din consimțământul 
celor guvernați. Ori de câte ori o formă de guvernare devine o primejdie pentru 

                                                           
41 Culegere de texte pentru istoria universal, vol. I 1640-1848, București, Editura Didactică și 

Pedagogică, 1973, pag. 16-18 
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aceste scopuri, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge, instituind un 
nou guvern bazat pe acele principii și organizat în acele forme, ce îi vor părea mai 
potrivite pentru a-i garanta siguranță și fericire42. Declarația este actul 
fundamental care a stat la baza elaborării Constituției Statelor Unite ale 
Americii, în anul 1787. 

Odată cu apariția curentului liberal, drepturile și libertățile cetățenilor au 
început să fie valorificate din ce în ce mai mult. La 26 august 1789 în timpul 
Revoluției franceze, Adunarea Națională Constituantă a votat “Declarația 
drepturilor omului și cetățeanului”. Acest document universal stabilește 
egalitatea oamenilor în fața legilor. Înscriind prioritatea printre drepturile 
naturale, Declarația a marcat un moment deosebit de important pe calea 
afirmării și garantării drepturilor fundamentale ale omului. Națiunea este 
considerată sursa esențială a principiului oricărei suveranități. 

Conform conținutului Declarației, legea este expresia voinței generale. Ea 
trebuie să fie aceeași pentru toți, fie că îi apără, fie că îi pedepsește. Declarația 
proclamă prezumția de nevinovăție a oricărui cetățean până în momentul în care 
a fost declarat vinovat. Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile sale, 
dacă prin manifestarea lor nu contravine ordinii publice stabilită prin lege. 
Declarația cuprinde și o serie de garanții pentru exercitarea acestor drepturi. 
Societatea are dreptul să tragă la răspundere orice funcționar public pentru 
nerespectarea legilor43. 

“Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului” a stat la baza elaborării 
și adoptării tuturor constituțiilor cu caracter democratic, din Franța și din alte 
state. Prima constituție europeană fundamentată pe principii democratice a fost 
Constituția poloneză, elaborată în anul 1791, după care a urmat cea franceză și 
apoi, în decursul timpului, multe altele. 

După cel de al Doile Război Mondial, asigurarea păcii și respectarea 
drepturilor omului devin probleme de importanță majoră pentru întreaga 
comunitate internațională. La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Univerasală a drepturilor omului. 
Conform acestei Declarații, toate ființele umane se nasc libere și egale în drepturi 
(art. 1). Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile fără nici un fel 
de deosebire (art. 2). Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la 

                                                           
42 ibidem, pag.133 
43 Энтин Л. М., Европейское право, Изд- во Норма, Мосва 2013, стр.287 
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securitatea persoanei sale (art. 3). Toți oamenii sunt egali în fața legii(art.7). Orice 
persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor juridice naționale 
competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt 
recunoscute prin lege (art.8). Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber și 
de a-și alege reședința în interiorul granițelor unui stat. Orice persoană are dreptul 
de a părăsi orice țară, inclusiv a sa și de a reveni în țara sa (art. 13).  

 În caz de persecuție, orice persoană are dreptul de a cere azil și de a 
beneficia de azil în alte țări. (art. 14). 

Orice persoană are dreptul la o cetățenie. Nimeni nu poate fi lipsit, în mod 
arbitrar, de cetățenia sa sau de dreptul de a-și schimba cetățenia (art. 15). 

Orice persoană are dreptul la proprietate. Nimeni nu poate fi lipsit, în 
mod arbitrar, de proprietatea sa (art. 17). 

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării (art. 19). 
Orice persoană are dreptul la securitatea socială (art. 22). 
Orice persoană are dreptul la o orânduire socială și internațională în care 

drepturile și libertățile expuse în această Declarație pot fi pe deplin înfăptuite 
(art. 28). 

 La 16 decembrie 1966, Adunarea generală a ONU a adoptat următoarele 
două instrumente juridice internaționale: 

 Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale, respectarea căruia este urmărită de Consiliul Social al ONU; 

 Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, 
respectarea căruia este urmărită de Comitetul Drepturilor Omului. 

Aceste două pacte stabilesc, în mod detaliat, drepturile civile și politice, 
drepturile economice, sociale și culturale recunoscute de comunitatea 
internațională și care trebuie garantate de state în mod corespunzător. 

Este important de menționat că, la 5 mai 1949, la Londra, zece State 
fondatoare ( Anglia, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Suedia, 
Danemarca, Irlanda și Italia) au semnat textul creării Consiliului Europei. Acest 
organism international are misiunea de a realiza o colaborare între Statele 
membre, în scopul dezvoltării și apărării drepturilor omului și al asigurării 
funcționării democrației în țările Europei. În present, 47 de state sunt membre 
ale Consiliului Europei.  

La 13 iulie 1995, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi 
depline al Consiliului Europei. Consiliul Europei se concentrează asupra 
următoarelor domenii de activitate: 
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 Drepturile omului; 
 Mass media; 
 Problemele sociale și economice; 
 Învățământul, cultura, tineretul și sportul; 
 Sănătatea; 
 Patrimoniul și mediul ambiant; 
 Puterea locală și regională; 
 Cooperarea juridică. 

În anul 1950, 15 State europene, membre ale Consiliul Europei, au 
semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest document este, de 
fapt, primul instrument de drept internațional, care organizează apărarea 
cetățeanului în fața propriului stat, garantându-i drepturile și libertățile 
fundamentale. 

Convenția cuprinde următoarele drepturi 
și libertăți: 

 Dreptul la viață (art. 2) 
 Interzicerea torturii (art. 3) 
 Interzicerea sclaviei și a muncii 

forțate (art. 4) 
 Dreptul la libertate și la siguranță 

(art. 5) 
 Dreptul la un proces echitabil (art. 6) 
 Nici o pedeapsă fără lege (art. 7) 
 Dreptul la respectarea vieții private și 

familiale (art.8) 
 Libertatea de gândire, conștiință și religie (art.9) 
 Libertatea de exprimare (art. 10) 
 Libertatea de întrunire și de asociere (art. 11) 
 Dreptul la căsătorie (art. 12) 
 Dreptul la un recurs efectiv (art. 13) 
 Interzicerea discriminării (art. 14) 
 Derogarea în caz de stare de urgență (art. 15) 
 Restricții ale activității politice a străinilor (art. 16) 
 Interzicerea abuzului de drept (art. 17) 
 Limitarea aplicării restrângerilor drepturilor (art. 18) 
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Convenția Europeană a Drepturilor Omului, intrată în vigoare la 3 
septembrie 1953, oferă pentru protecția drepturilor și libertăților o garanție 
colectivă, prevăzând căi de atac contra violării lor și măsuri reparatorii. 

Convenția obligă statele contractante să pună dreptul lor intern în acord 
cu dispozițiile ei, influențând, astfel, respectarea prevederilor Convenției. 
Conform articolului 56 al Convenției, guvernele Statelor semnatare, la cererea 
Secretariatului General al Consiliului Europei, trebuie să furnizeze explicații 
privind modul în care dreptul intern asigură aplicarea efectivă a prevederilor 
Convenției44.  

La 1 noiembrie 1998 a 
intrat în vigoare Protocolul 
nr. 11 la Convenția Euro-
peană a Drepturilor Omului. 
Conform acestui Protocol, 
sunt centralizate mecanis-
mele de aplicare a Con-
venției. A fost înlocuită Co-
misia și Curtea cu program 
limitat (art. 19) cu o Curte 
unică permanentă. Protocolul 
a întărit caracterul judiciar al 

sistemului, instituind jurisdicția obligatorie a Curții și dreptul individual de 
petiționare exercitat direct la Curte. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, este 
compusă dintr-un număr de judecători egal cu cel al membrilor Consiliului 
Europei, care au ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Misiunea Curții constă în verificarea respectării de către State a 
drepturilor și garanțiilor prevăzute în Convenție. În acest scop, ea examinează 
plângerile introduse de către cetățenii statelor membre ale Consiliului Europei. 

Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, introdus 
de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, se întemeiază pe principiul 
subsidiarității. Este, in primul rând, de competența statelor părți la Convenție să 
garanteze aplicarea acesteia. Curtea intervine numai atunci când Statele nu și-au 
respectat obligațiile. 

                                                           
44 Sava Dana-Victoria, Libertăți fundamentale și cetățenești, Editura ASE, București, 2007, pag. 73 
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Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin 
intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice 
persoană fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția Statelor părți la Convenție.  

 
 

2. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor 
Uniunii Europene 

 
Conform Tratatului de la Maastricht din 1992, prin care a fost creată 

Uniunea Europeană, scopul primordial al UE este realizarea unei Uniuni tot mai 
strânse între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate la nivel cât mai 
aproape de cetățeni. Acest tratat, printre alte prevederi importante, instituie 
“cetățenia europeană” precizând că cetățean al UE este orice persoană ce are 
cetățenia unui stat membru. 

În articolul 8, sunt prevăzute efectele unei astfel de cetățenii, care indică: 
1. Dreptul de a circula și de ședere liberă pe teritoriul statelor membre; 
2. Dreptul de vot și de eligibilitate la alegerile locale și la alegerile europene; 
3. Dreptul de protecție diplomatică în terțe țări; 
4. Dreptul la petiționare; 
5. Dreptul de a se adresa Mediatorului. 

Uniunea Europeană a conferit, gradual, cetățenilor Statelor membre o 
serie de noi drepturi, de implimentarea cărora este responsabilă atât justiția 
națională din fiecare țară, cât și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

În contextul reglementării juridice internaționale cu privire la drepturile 
omului, în Uniunea Europeană a apărut utilitatea adoptării unui document care să 
conțină integritatea drepturilor prevăzute anterior în actele internaționale și 
europene. Un astfel de document, numit Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, a fost adoptat în anul 2000 de către Consiliul European de la Nice. 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene este parte a Tratatului 
de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, și confirmă faptul că Uniunea 
Europeană se bazează pe valorile respectării libertății, democrației, demnității 
umane, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, 
oferind cetățenilor săi o zonă de libertate, securitate și justiție45 . 

                                                           
45 Tratatul privind Uniunea Europeană, Jurnalul Oficial al UE, 2012, C326 din 26.10.2012 
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Articolul 6 din TUE stabilește trei fundamente ale respectării drepturilor 
omului în Uniunea Europeană: 

1. Valoarea juridică obligatorie, similară cu a tratatelor, a dispozițiilor 
Cartei Drepturilor Fundamentale a UE; 

2. Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului; 

3. Consacrarea faptului că drepturile fundamentale reprezintă principii 
generale ale dreptului UE. 

Principalele trăsături ale drepturilor care au fost luate în vedere la redactarea 
Cartei Drepturilor Fundamentale a UE au fost indivizibilitatea, universalitatea și 
justițiabilitatea46 . Indivizibilitatea este trăsătura care atribuie originalitate Cartei, 
deoarece spre deosebire de sistemele Națiunilor Unite și al Consiliului Europei, 
din perspectiva formală, nu face nici o deferențiere între drepturile civile și 
politice, și drepturile sociale, economice și culturale. Universalitatea vizează 
drepturile recunoscute oricărei ființe umane, dar există și drepturi care aparțin 
doar numai cetățenilor europeni. Justițiabilitatea este cel mai important element 
pentru eficiența oricărui sistem de protecție a drepturilor omului. 

Prin adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE, obiectivul princi-
pal urmărit îl constituie sistemul european de protecție a drepturilor omului și 
de manifestare a valorilor comune europene pe care Statele membre le împărtă-
șesc, valori precum respectul demnității umane, democrația, libertatea, 
egalitatea, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.  

Carta Drepturilor Fundamentale cuprinde un preambul și șapte capitole 
structurate în 54 de articole: 

1. Demnitatea- dreptul la viață, la integritatea persoanei, interzicerea 
torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, 
interzicerea sclaviei și a muncii forțate (art.1-5). 

2. Libertățile- dreptul la libertate și siguranță, respectarea vieții private și 
de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la căsătorie și 
dreptul de a întemeia o familie, libertatea de întrunire și de asociere, 
libertatea artelor și științelor, dreptul la educație, libertatea de alegere a 
ocupației și dreptul la muncă,libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, dreptul de proprietate, dreptul de azil, protecția în caz de 
strămutare, expulzare sau extrădare ( art. 6-19). 

                                                           
46 Duculescu Victor, Protecția juridică a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, București, 

2008, pag.143 
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3. Egalitatea- egalitatea în fața legii, nediscriminarea, diversitatea, 
culturală, religioasă, și lingvistică, egalitatea între femei și bărbați, 
drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă, integritatea 
persoanelor cu handicap ( art. 20-26). 

4. Solidaritatea- dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul 
întreprinderii, dreptul la negociere și la acțiune colectivă, dreptul de 
acces la serviciile de plasament, protecția în cazul concedierii 
nejustificate, condiții de muncă echitabile și corecte, interzicerea 
muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă, viața de familie 
și viața profesională, securitatea socială și asistența socială, protecția 
sănătății, accesul la serviciile de interes economic ( art. 27-38). 

5. Cetățenia- dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European, 
dreptul de a alege și a fi ales în cadrul alegerilor locale, dreptul la bună 
administrare, dreptul de acces la documente, Mediatorul European, 
dreptul la petiționare, libertatea de circulație și de ședere, protecția 
diplomatică și consulară ( art. 39-46). 

6. Justiția- dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și 
proporționalității infracțiunilor și pedepselor, dreptul de a nu fi judecat 
sau condamnat de două ori pentru aceiași infracțiune ( art. 47-50). 

7. Dispozițiile generale- domenii de aplicare, întinderea și interpretarea 
drepturilor și principiilor, nivelul de protecție, interzicerea abuzului de 
drept ( art. 51-54)47. 

Aspectele ce țin de cetățenia europeană sunt consacrate în Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE, care stabilește în mod detaliat, drepturile 
cetățenilor europeni și anume: 

1. Dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European. Acest drept 
conferă oricărui cetățean al UE dreptul de a alege și de a fi ales în cadru 
alegerilor pentru Parlamentul European, în statul membru în care acesta 
își are reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat. Membrii 
Parlamentului European sunt aleși prin vot direct, liber și secret. 

Pentru a putea vota sau candida în țara de reședință un resortisant al unui 
alt Stat membru al UE trebuie: 

a. să fie cetățean al UE; 

                                                           
47 Энтин Л. М., Европеское право, Изд- во Норма, Мосва 2013, стр.343 
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b. să aibă reședința în Statul membru în care dorește să voteze sau să 
candideze; 

c. să îndeplinească aceleași condiții ca cele aplicabile unui resortisant 
al Statului membru respectiv care dorește șă voteze sau să 
candideze. 

2. Dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale. Conform 
acestui drept, orice cetățean al UE are dreptul de a alege și de a fi ales 
în cadrul alegerilor locale în statul membru în care acesta își are 
reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat. 

În acest context, prin alegeri locale înțelegem alegerea reprezentanților și 
organelor executive ale unor comunități locale prin vot direct, general și liber 
exprimat. 

3. Dreptul la bună administrare. Conform acestui drept, orice persoană 
are dreptul de a beneficia de un tratament imparțial, echitabil și într-un 
termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor și organismelor UE, 
în ceia ce privește problemele sale.  

Acest drept implică următoarele aspecte: 
a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea unei 

măsuri individuale care ar putea să o afecteze în mod nefavorabil; 
b) dreptul de acces al oricărei persoane la dosarul propriu, cu respectarea 

intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional; 
c) obligațiile administrației da a-și motiva deciziile. 

Astfel, orice persoană are dreptul la despăgubire din partea UE pentru 
daunele cauzate de către instituțiile sau agenții acestora, aflați în exercițiul funcțiunii, 
conform principiilor generale comune legislațiilor statelor membre ale UE. 

4. Dreptul de acces la documente. Conform acestui drept, orice cetățean 
al UE și orice persoană fizică sau juridică, cu reședința sau sediul social 
într-unul din Statele membre, are dreptul de a avea acces la 
documentele instituțiilor, organelor și organismelor UE. Limitele și 
principiile generale care, pentru rațiuni de interes public sau privat, 
guvernează exercițiul acestui drept de acces la documente, sunt 
stabilite de Consiliul UE. 

5. Dreptul de a se adresa Mediatorului European. Conform acestui drept, 
orice cetățean al UE, precum, și orice persoană fizică sau juridică cu 
reședința sau cu sediul social într-unul din Statele membre, are dreptul 
de a seisiza Mediatorul European cu privire la cazurile de administrare 
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defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor sau organismelor UE, 
cu excepția Curții de Justiție a UE în exercitarea funcțiilor sale 
jurisdicționale. 

6. Dreptul la libera circulație și ședere. Acest drept presupune că orice 
cetățean al UE beneficiază de libertatea de circuație și de ședere pe 
teritoriul Statelor membre ale UE. 

Consiliul UE poate adopta dispoziții vizând să faciliteze exercitarea 
acestor drepturi, statuând în unanimitate, la propunerea Comisiei Europene și 
după avizul conform al Parlamentului European. 

7. Dreptul la petiționare. Petiția este cererea adresată unei instituții 
politice de către o persoană sau mai multe pentru a se preveni o 
nedreptate sau o situație defavorabilă, cât și pentru a se înlătura un 
asemenea tip de încălcare a drepturilor și intereselor unei persoane. 

Acest drept presupune că orice cetățean al UE, sau orice persoană fizică 
sau juridică, cu reședința sau cu sediul social într-unul din Statele membre ale 
UE, are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. 

8. Dreptul la protecție diplomatică și consulară. Acest drept presupune că, 
orice cetățean al UE, beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în care Statul 
membru al cărui resortisant nu este reprezentat, de protecția diplomatică 
și consulară în aceleași condiții ca și cetățenii Statului respectiv. 

Paragraful 2 al articolului 6 din Tratatul de la Lisabona reglementează 
aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 
Această aderare presupune încheierea unui tratat între Uniunea Europeană, pe de 
o parte, și toate Statele membre ale Consiliului Europei, pe de altă parte. Conform 
articolului 218 din TFUE, încheierea acestui tratat se va aproba cu unanimitate de 
către Consiliul UE. Tratatul de aderare va trebui ratificat de toate Statele membre 
ale Consiliului Europei, inclusiv cele 28 de State membre UE. 

Principala provocare legată de aderarea UE la Convenția Europeană a 
drepturilor omului este legată de asigurarea echilibrului între o aderare eficientă 
a Uniunii la Convenție, care să asigure un control real al Curții de la Strasburg 
asupra dreptului Uniunii Europene, pe de o parte, și neafectarea competențelor 
UE și instituțiilor sale, pe de altă parte. 

La 6 iunie 2010 a fost adoptată decizia Consiliului de autorizare a 
începerii negocierilor cu Consiliul Europei în vederea aderării UE la Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. Proiectul Tratatului de aderare a UE la 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost finalizat în luna iunie 2011. 
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Partea a doua a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene este 
consacrată nediscriminării și cetățeniei Uniunii. Articolul 18 interzice orice 
discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau naționalitate. Articolul 19 
combate orice discriminare bazată pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau 
convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

În baza articolului 19 din TFUE, au fost adoptate: 
1. Directiva 2000/43/CE cu privire la punerea în aplicare a principiului 

tratamentului egal între persoane indiferent de origine rasială sau etnică; 
2. Directiva 2000/78 de creare a unui cadru general în favoare a trata-

mentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă; 
3. Directiva 2004/113 de aplicare a principiului egalității de tratament 

între bărbați și femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizare de 
bunuri și servicii. 

Conform articolului 20, este cetățean al Uniunii orice persoană care are 
cetățenia unui Stat membru. Cetățenia europeană nu înlocuiește cetățenia 
națională, ci se adaugă acesteia. Tot în acest articol sunt menționate drepturile 
cetățenilor europeni: 

1. Dreptul la libera circulație și ședere; 
2. Dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European și în 

autoritățile locale unde își au reședința; 
3. Dreptul la protecție diplomatică din partea autoritîților altui stat 

membru; 
4. Dreptul de a adresa petiții. 

 
 

3. Protecția drepturilor omului în Republica Moldova 
 
Unul din principiile fundamentale ale democrației moderne constituie 

prioritate a drepturilor și libertăților fundamentale. Conform Constituției, valo-
rile supreme a republicii Modova sunt statul de drept, pacea civilă, democrația, 
demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității 
umane, dreptatea și pluralismul politic.  

Este important de menționat, că legislația națională, inclusiv în domeniul 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a fost armonizată cu legislația 
europeană și cea internațională. Republica Moldova a aderat la diferite documente 
internaționale importante, printre care putem menționa următoarele: 
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1. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată și proclamată de 
Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948. Aderat la Declarație 
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 28.07.1990. 

2. Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 septembrie 
1966 și întrat în vigoare la 6 ianuarie 1967. Ratificat prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova din 26 aprilie 1993. 

3. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Adoptat de 
Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966 și întrat în vigoare la 
23.03.1967. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova di 28.07.1990. Intrat în vigoare pentru Republica Moldova 
din 26.04.1993. 

4. Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 și intrată în 
vigoare la 3 septembrie 1953. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Modova din 24.07.1997. 

5. Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasburg la 
26.11.1987. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova din 09.07.1997. În vigoare pentru Republica Moldova din 
01.02.1998. 

Deși Constituția Republicii Moldova nu clasifică drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului, ele sunt înscrise într-o anumită ordine și pot fi grupate 
în trei categorii: 

1. Drepturile și libertățile individuale: 
a. Dreptul la viața și la integritate fizică și psihică (art.24); 
b. Libertatea individuală și siguranța persoanei (art.25); 
c. Dreptul la apărare(art.26); 
d. Dreptul la libera circulație (art.27); 
e. Dreptul la viața intimă, familială și privată (art. 28); 
f. Inviolabilitatea domiciliului (art.29); 
g. Libertatea conștiinței (art. 31); 
h. Libertatea opiniei și a exprimării ( art.32). 

2. Drepturile și libertățile politice: 
a. Dreptul la informație (art. 34); 
b. Secretul corespondenței ( art.30); 
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c. Dreptul de vot și dreptul de a fi ales (art. 38); 
d. Dreptul de administrare ( art. 39); 
e. Libertatea întrunirilor ( art. 40); 
f. Libertatea partidelor și altor organizații social –politice (art. 52). 

3. Drepturile economice și sociale: 
a. Dreptul la proprietate privată (art. 46); 
b. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos ( art. 37); 
c. Dreptul de a întemeia și de a se afilia la sindicate ( art. 42); 
d. Dreptul la muncă și la protecția acesteia ( art. 43); 
e. Dreptul la grevă ( art. 45); 
f. Dreptul la ocrotirea sănătății ( art. 36); 
g. Dreptul la asistență și protecție socială ( art. 47); 
h. Dreptul la învățătură ( art. 35)48. 

Unul dintre mijloacele cele mai importante de asigurare a respectării 
drepturilor omului îl constituie controlul constituționalității. Dat fiind faptul că 
drepturile omului sunt consacrate și garantate prin Constituție și apoi reglementate 
în continuare prin legi, corespunderea acestora cu Constituția reprezintă o acțiune 
firească într-un Stat de drept, de natură a întări respectul pentru valorile umane. 

Din punctul de vedere al dreptului constituțional, primatul normelor și 
prevederilor constituționale fată de orice alte reglementări legislative existente în 
stat, implică asigurarea controlului constituționalității legilor și organizarea 
acestuia pe o bază eficientă49.  

Conform articolului 7, Constituția Republicii Moldova este Legea ei 
Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic, care contravine prevederilor Con-
stituției, nu are putere juridică. 

Articolul 6 stabilește că, în Republica Moldova legislativă, executivă și 
judecătorească sunt separate și colaborează în exercitarea prerogativelor ce le 
revin, potrivit prevederilor Constituției. 

Conform articolului 10 din Constituție, Statul recunoaște și garantează 
dreptul tuturor cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității 
lor entice, culturale, lingvistice și religioase. 

Justiția constituie unul dintre cele mai folosite mijloace pentru asigurarea 
protecției și respectării drepturilor omului. Aceasta, prin definiție, trebuie să 

                                                           
48 Munteanu Anatolie, manualul Funcţionarului public, CDOM, Chişinău,2011, pag.18 
49 Duculescu Victor, Protecția juridică a drepturilor omului, Lumina Lex, București, 1998, pag. 153 
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garanteze drepturile cetățenilor împotriva oricăror abuzuri, sancționând pe cei 
vinovați de încălcare a legii și restabilind drepturile ce au fost încălcate. Astăzi, 
aceste lucruri par firești, dar nu întotdeauna justiția a avut atât de clar stabilit 
profilul activităților sale, al sarcinilor pe care trebuia să le îndeplinească. Ideea 
implicării justiției în apărarea drepturilor omului este o creație modernă legată 
de însuși conceptul existenței acestor drepturi. 

Înrt-un Stat de drept, unde funcționează principiul separării puterilor în Stat, 
judecătorii pentru a-și putea îndeplini sarcinile care le revin, trebuie să fie 
independenți și să se supună numai legii50 (art, 116 din Constituția R. Moldova.). 

Referitor la instanțele judecătorești, articolul 115 din Constituție 
precizează că, justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin 
Curtea de Apel și prin judecătorii. 

Legea prevede că este interzis magistraților să facă parte din partide și din 
alte organizații social-politice sau să desfășoare activități cu caracter politic. 
Magistraților le este interzis să desfășoare activități de întreprinzător.  

Un mijloc de protejare și restabilire a drepturilor omului, încălcate în 
cadrul justiției sunt căile de atac, atâr ordinare, cât și extraordinare. 

Procuratura este instituția, care contribuie la asigurarea supremației legii, 
executarea ei exactă și uniformă în scopul consolidării legalității și apărării 
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. 

Conform articolului 124 din Constituție, procuratura reprezintă 
interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și 
libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea 
în instanțele judecătorești în condițiile legii. 

Exercitând supravegherea executării legilor și respectării drepturilor 
persoanelor, procurorul poate vizita în orice timp instituțiile indicate, audia 
persoanele reținute, arestate, condamnate și pe cele supuse altor măsuri de 
constrângere, stabilite de instanța judecătorească, cere explicații administrației. 
De asemenea ia cunoștință de documentele în baza cărora persoanele au fost 
reținute, arestate, condamnate sau supuse altor măsuri de constrângere, 
controlează legalitatea ordinelor, dispozițiilor și hotărârilor administrației 
instituțiilor ce reglementează executarea pedepsei, suspendă îndeplinirea acestor 
acte și le atacă prin recurs în cazul în care ele contravin legii. 

                                                           
50 Constituţia Republicii Moldova din 29.07. 1994// Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr.l, 1994, art.116 
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Procurorul este obligat să elibereze imediat fiecare persoană ținută ilegal 
în locurile de recluziune sau reținută, prin încălcare a legii, în detențiune 
preventivă, supusă altor măsuri de constrângere. 

Rolul Procuraturii în mecanismul apărării drepturilor și libertăților omului 
este important. Realizând sarcinile, impuse prin lege în competența sa, Procu-
ratura protejează drepturile omului în mod direct și real, dispunând, în acest 
sens, de pârghii concrete. 

Este important ca Procuratura sa fie o instituție autonomă și neutră și să 
reprezinte interesele generale ale societății, ordinii publice și ale cetățenilor. 

Instituția avocatului parlamentar în Republica Moldova ocupă un loc 
aparte în cadrul instituțiilor de apărare a drepturilor omului. 

Ombudsman-ul, cuvânt suedez, ce înseamnă “cel ce pledează pentru 
altul”, este o instituție recunoscută de constituție sau de o lege a organului le-
gislativ competent acesteia, condusă de o persoană independentă, care răspunde 
de actele sale în fața Parlamentului, primește plângerile cetățenilor și acționează 
din proprie inițiativă pentru a apăra legalitatea actelor juridice sau admi-
nistrative, face recomandări ori sugestii și face publice informări anuale51.  

Această definiție generică admite nenumărate forme cu diferite variante 
referitor la numire, limitele competențelor, metoda de prezentare a plângerilor, 
durata mandatului, etc. 

În sistemul nostru constitutional, a fost aleasă denumirea de Avocat 
parlamentar considerându-se că în conștiința și în limbajul nostru, avocatul este 
cel care îi apără pe cei nedreptățiți. 

Instituția avocaților parlamentari a fost introdusă în Republica Moldova, 
după modelul țărilor scandinave şi al altor State, în care există un organ inde-
pendent, având prerogative să exercite un control asupra actelor de guvernământ.  

Activitatea avocatului parlamentar este menită să asigure garantarea 
respectării drepturilor și libertăților constituționale ale omului de către auto-
ritățile publice centrale și locale, instituții, organizații și intreprinderi, indiferent 
de tipul de proprietate, asociațiile obștești și persoanele cu funcții de răspundere 
de toate nivelurile. 

                                                           
51 Kathrin English, Adam Stapleton, The Human Rights handbook, ed. Human Rights Centre, 

University of Essesc, 1995, pag. 41 
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Avocații parlamentari contribuie la repunerea în drepturi a cetățenilor, la 
perfecționarea legislației ce ține de domeniul apărării drepturilor omului, la 
instruirea juridică a populației prin aplicarea procedeelor menționate în lege52 . 

Avocat parlamentar poate fi orice cetățean al Republicii Moldova care a 
atins vârsta de 35 de ani, are studii juridice superioare, posedă cunoștințe în 
domeniul apărării drepturilor și libertăților omului și se bucură de autoritate în 
societate. 

Executarea drepturilor Avocaților parlamentari este reglementată de 
Capitolul II din Legea cu privire la avocații parlamentari ( art. 13-34). 
Prevederile acestui capitol declară că avocații parlamentari examinează sesizările 
cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini și apatrizilor care se află 
temporar pe teritoriul ei, ale căror drepturi și interese legitime au fost încălcate 
în Republica Moldova. 

 
 

Concluzii 
Problema drepturilor omului, a proclamării și înscrierii lor în declarații 

oficiale, în legi, inclusiv în constituție, precum și existența unui sistem de 
garantare a lor, reprezintă elemente importante ale unei vieți democratice. 

Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789 a marcat un 
moment deosebit de important pe calea afirmării și garantării drepturilor 
fundamentale ale omului. Acest document a stat la baza elaborării și adoptării 
tuturor constituțiilor cu caracter democratic, din Franța și din alte state. 

Conform ”Declarației Universale a drepturilor omului” din 1948, toate 
ființele umane se nasc libere și egale în drepturi. Ele au dreptul la viață, la 
libertate și la Securitate. Toți oamenii sunt egali în fața legii. 

Consiliul Europei, creat la 5 mai 1949, are misiunea de a realiza o 
colaborare între Statele membre, în scopul dezvoltării și apărării drepturilor 
omului și al asigurării funcționării democrației în țările Europei. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, intrată în vigoare la 3 
septembrie 1953, oferă pentru protecția drepturilor și libertăților o garanție 
colectivă, prevăzând căi de atac contra violării lor și măsuri reparatorii. 

                                                           
52 Legea nr. 1349-XIII cu privirea la avocații parlamentari, adoptată la 17.10.1997, Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 82-83, 11.12.1997 
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Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene confirm faptul că 
Uniunea Europeană se bazează pe valorile respectării libertății, democrației, 
demnității umane, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor 
omului, oferind cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție. 

  
 

Întrebări de autoevaluare și de discuție: 
1.  Enumeraţi reglementările juridice internaţionale privind drepturile 

omului 
2.  Apreciaţi semnificaţia Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului 
3.  Care este rolul Consiliului Europei în domeniul protecţiei drepturilor 

omului? 
4.  Caracterizaţi prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului  
5.  Care sunt drepturile oferite de cetăţenia europeană? 
6.  Explicaţi sensul drepturilor şi libertăţilor fundamentale conţinute în 

carta drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 
7.  Caracterizaţi sistemul de protecţie a drepturilor omului în republica 

Moldova. 
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Capitolul 12 

INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

1. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană 
2. Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 

 
Obiective : 

 identificarea motivelor de extindere a Uniunii Europene 
 caracterizarea criteriilor obligatorii stabilite la Consiliul European de la 

Copenhaga 
 determinarea etapelor procedurii de aderare la Uniunea Europeană 
 familiarizarea cu obiectivele Acordului de Parteneriat şi Cooperare 
 prezentarea generală a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova 

şi Uniunea  
 Europeană 
 determinarea avantajelor şi a perspectivelor de aderare a Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană 
 
Cuvinte–cheie: criterii de aderare, stat candidat, extindere, asociere, preaderare, 
Acord de asociere, integrare europeană, promovare, cooperare, asigurare, stabilire, 
negociere, beneficii, ratificare. 
 
Bibliografia obligatorie: 

1. Dragomir Eduard, cetăţenie europeană, Editura Lumina lex, Bucureşti, 
2010 

2.  Tratatul de la Lisabona, Jurnalul Oficial al Uniunii europene, 2007, c306 
din 17.12.2007 

3.  Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, 2012, c326 din 26.10.2012 

4.  Rezoluţia Parlamentului European cu privire la respectarea dreptului la 
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1. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană 
 
 Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un proces îndelungat şi 

complicat de ajustare a tuturor domeniilor interne ale statelor candidate la 
principiile, valorile şi standardele UE. Pentru a orienta Statele candidate asupra 
reformelor care trebuie îndeplinite în vederea aderării la UE, Uniunea a stabilit 
câteva criterii oficiale, care au fost completate şi de unele condiţii neoficiale.  

Condiţiile de aderare au evoluat împreună cu intensificarea procesului de 
integrare europeană. Condiţia de bază – identitatea europeană a fost consacrată 
prin Tratatul de la Roma din 1958. Art. 237 din CEE prevede că orice Stat 
european poate deveni membru al Uniunii Europene. 

In anul 1978, după prima extindere a Comunităţii Europene, Consiliul 
European a declarat că, respectarea şi menţinerea democraţiei reprezentative şi a 
drepturilor omului de către fiecare Stat membru constituie elemente esenţiale.  

Creşterea numărului de cereri de aderare, după sfârşitul războiului rece şi 
dezmembrarea Uniunii Sovietice a impus stabilirea unor criterii concrete pentru 
aderarea noilor membri, capabili să se integreze în sistemul european. Aceste 
criterii au fost stabilite abia după ce Consiliul European a confirmat, prin 
declaraţia Summit-ului de la Copenhaga din 1993, pregătirea UE de a se extinde 
spre Est şi a susţine reformele din Europa Centrală şi de Est. 

Criteriile obligatorii pentru aderarea la Uniunea Europeană, oficializate la 
Consiliul European de la Copenhaga (21-23 iunie 1993) sunt următoarele : 

1. Criteriul politic, ceea ce reprezintă existenţa unor instituţii stabile care 
ar fi garante ale democraţiei, supremaţia legii, drepturile omului şi 
protecţia minorităţilor. Acest criteriu a fost desfăşurat, mai târziu în 
Tratatul de la Amsterdam . Articolul 6 prevede că, Uniunea este 
fondată în baza condiţiilor de libertate, democraţie, respectarea 
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drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, supremaţiei legii, 
principii care sunt comune pentru toate Statele membre. Orice Stat 
european, care respectă aceste principii, poate deveni membru al 
Uniunii Europene. 

2. Criteriul economic, ceea ce reprezintă existenţa unei economii de piaţă 
funcţionale, capabilă să facă faţă presiunilor competitive şi forţelor de 
piaţa din cadrul UE. 

3. Capacitatea de adoptare integrala a acquis-ului comunitar. 
Aderarea la obiectivele politice, economice şi monetare ale UE. 

În anul 1992, într-un raport pentru Consiliul European, Comisia 
Europeană menţiona că extinderea Comunităţii nu trebuie să perecliteze 
realizările ei şi procesul de integrare, convenit la Maastricht. Astfel, la Consiliile 
Europene, care au urmat celui de la Copenhaga, criteriile de mai sus au fost 
completate cu: 

4. Existenţa unor structuri administrative şi judiciare care vor permite 
adoptarea şi aplicarea acquis-ului comunitar. 

Paralel cu criteriile obligatorii de la Copenhaga, Uniunea Europeană a mai 
stabilit şi nişte condiţii formale care pot influenţa procesul de aderare. Aceste 
condiţii sunt : 

1. Capacitatea UE de a absoarbe noii membri şi de a menţine, în 
acelaşi timp, procesul de integrare. 

2. Buna vecinătate, care presupune, în primul rând, absenţa unor 
conflicte privind configuraţia frontierelor comune53. 

Actuala procedură de aderare la Uniunea Europeană a fost stabilită ca 
urmare a evoluţiei relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Statele Europei 
Centrale şi de Est, având ca bază legală art.49 din TUE. Aceasta este precedată 
de două etape: etapa de asociere şi etapa de preaderare, care are ca finalitate 
crearea condiţiilor necesare pentru semnarea Tratatului de aderare dintre Statul 
candidat şi Statele membre ale UE. În general, procedura obţinerii statutului de 
membru al UE de către o ţară europeană parcurge următoarele etape: 

1. Statul candidat depune la Consiliul UE o cerere de aderare la UE. 
2. Consiliul solicită opinia Comisiei Europene în privinţa cererii 

depuse. 

                                                           
53 Demerji Ilie, Anghelinici Olesea, Demerji Maria, Drept comunitar european, editura ASEM, 

2006, pag.197-198 
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3. Comisia Europeană exprimă opinia sa referitoare la cererea Statului 
candidat. 

4. Consiliul European ia decizia unanimă cu privire la începerea 
negocierilor de admitere a Statului candidat. 

5. Comisia Europeană elaborează propunerile, iar Consiliul European 
le adoptă unanim, cu privire la poziţia pe care o va ocupa UE în 
procesul negocierii admiterii Statului- candidat în UE. 

6. UE reprezentată de preşedintele Consiliului UE, începe procesul de 
negociere cu Statul candidat. 

7. UE şi statul candidat convin asupra proiectului Tratatului de Aderare 
a Statului candidat la UE. 

8. Tratatul de Aderare a Statului candidat la UE este remis Consiliului 
UE şi Parlamentului European. 

9. Parlamentul European aprobă Tratatul de Aderare cu majoritate 
absolută. 

10. Consiliul UE adoptă Tratatul de aderare cu vot unanim. 
11. Statele membre ale UE şi Statul-candidat semnează oficial Tratatul 

de Aderare la UE. 
12. Statele membre ale UE şi Statul- candidat ratifică Tratatul de Aderare 

la UE. 
13. Tratatul de Aderare la UE intră în vigoare după ratificarea de către 

toate părţile. 
Tratatul de la Lisabona a introdus următoarele modificări la art. 49 al 

Tratatului de la Maastricht: 
1. informarea Parlamentului European şi a Parlamentelor naţionale cu 

privire la cererea de aderare  
2. specificarea,, valorilor Uniunii” în locul principiilor reglementate la 

art. 6, de natură să confere relevanţă juridică acestor valori 
3. menţionarea faptului că,, vor fi luate în considerare criteriile de 

eligibilitate elaborat de Consiliul European”54.  
 Pentru prima dată, Tratatul de la Lisabona, la art. 50 reglementează 

posibilitatea oricărui stat membru al UE de a se retrage voluntar din Uniunea 
Europeană. 

                                                           
54 art.49, Tratatul de la Maastricht semnat la data de 07.02.1992, intrat n vigoare din 01.11.1993, 

Jurnalulu Oficial al Uniunii Europene, 2007, C191 din 20.07.1992. 
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Procedura de retragere cuprinde: 
1. notificarea cererii de retragere, adresată Consiliului European 
2. negocierea şi încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Statul 

care solicită retragerea 
3. tratatul se încheie în numele Uniunii Europene de către Consiliul UE, 

care votează cu majoritate calificată 
4. încetarea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din calitatea de 

membru se produce la intrarea în vigoare a acordului de retragere sau, 
în lipsa acestui acord, în termen de doi ani de la depunerea cererii de 
retragere. Consiliul European, în unanimitate inclusiv Statul care se 
retrage, poate decide prelungirea acestui termen55. 

Primul şi deocamdată unicul caz de retragere, deşi este impropriu spus 
,,retragere” , fiind vorba de o restrângere a sferei de aplicare teritorială, a fost 
cazul Groenlandei, care s-a produs în anul 1982, urmare a obţinerii statutului de 
teritoriu autonom în cadrul coroanei daneze. 

Curtea Constituţională a Germaniei, în decizia sa din 30 iunie 2009 cu 
privire la compatibilitatea Tratatului de la Lisabona cu legea fundamentală 
germană, arată că integrarea europeană este în esenţă revocabilă, neexistând 
posibilitatea ca retragerea să fie împiedicată de celelalte State membre sau de 
instituţiile Uniunii56.  

 
 

2. Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
 
Proclamând la 27 august 1991 independenţa sa, Republica Moldova a 

devenit unul dintre primele State suverane de pe teritoriul fostei Uniuni 
Sovietice, care şi-a exprimat cu fermitate intenţia de consolidare în societatea 
internaţională. 

Opţiunea europeană a Republicii Moldova este o opţiune de politică 
internă, un factor important pentru destinul important al ţării, o motivaţie 
puternică pentru continuarea reformelor, care trebuie să transforme societatea 
din Republica Moldova într-una cu adevărat democratică, iar Statul moldo-

                                                           
55 Gâlea Ion, Tratatele UE, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2012, pag.50-51 
56 Thatham Allan, Osmochescu Eugen, Dreptul Uniunii Europene, Editura ARC, Chişinău, 

2003, pag. 476 
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venesc – într-un Stat de drept, cu o economie de piaţă concurenţială şi prosperă. 
Conducerea ţării trebuie să conştientizeze tot mai mult lipsa unei perspective 
favorabile în cadrul CSI şi să întreprindă paşi energici şi insistenţi pentru 
sporirea şanselor de integrare în UE. 

Activizarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a 
început după remiterea de către Preşedintele Mircea Snegur, la 1 noiembrie 
1993, a unei scrisori Preşedintelui Comisiei Europene, Jacques Delors, precum 
şi a unei evaluări ulterioare, efectuată de către Comisia Europeană, asupra 
corespunderii situaţiei din stat cu cerinţele Uniunii Europene. Această evaluare a 
constatat reformele pozitive care au avut loc – alegeri parlamentare democratice, 
elaborarea noii Constituţii şi începutul reformei legislative, liberalizarea 
economiei şi democratizarea domeniului social. 

Un rol aparte în reglementarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană îl are Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC), semnat 
la 28 noiembrie 1994, la Bruxelles. După o lungă perioadă de ratificare, APC 
dintre UE şi R. Moldova a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Prin acest document 
s-a deschis o nouă etapă în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două părţi. APC vine 
să consacre Republica Moldova în calitate de partener direct al UE. 

Obiectivele acestui parteneriat, conform articolului 1 al APC sunt : 
1. asigurarea unui cadru corespunzător dialogului politic între părţi, 

care ar permite dezvoltarea unor relaţii politice;  
2. promovarea comerţului şi a relaţiilor economice armonioase dintre 

părţi, pentru a încuraja astfel dezvoltarea lor economică durabilă; 
3. asigurarea bazei pentru colaborarea în domeniul legislativ, economic, 

social, financiar şi cultural; 
4. susţinerea eforturilor Republicii Moldova de consolidare a demo-

craţiei, de dezvoltare a economiei şi de finalizare a tranziţiei sale la 
economia de piaţă. 

Pentru a menţine dialogul politic dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană şi cu scopul de a monitoriza implementarea APC, a fost creată o 
schemă instituţională comună, ierarhizată în trei trepte , şi anume: Consiliul de 
Cooperare, Comitetul de Cooperare şi Comitetul Parlamentar de Cooperare. 

Organul de bază al cadrului instituţional pentru implementarea APC este 
Consiliul de Cooperare, constituit din membrii Consiliului UE,membrii 
Comisiei Europene şi membrii guvernului Republicii Moldova. El adoptă 
recomandări prin comun accord între părţi şi este responsabil pentru 
interpretarea APC, precum şi soluţionarea disputelor.  
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Comitetul de Cooperare, constituit din reprezentanţi ai guvernului Re-
publicii Moldova, de obicei la nivel de înalţi funcţionari, asistă Consiliul de 
Cooperare. El înaintează propuneri Consiliului de Cooperare.  

Comitetul Parlamentar de Cooperare, constituit din membri ai Parla-
mentului Republicii Moldova, oferă, în cadrul reuniunilor sale, un dialog poltic 
între ambele părţi. 

Pentru implementarea obiectivelor APC, Uniunea Europeană s-a angajat 
să asigure asistenţă financiară şi tehnică temporară sub formă de donaţii, prin 
intermediul programului TACIS [ art.78 din APC]. 

APC a însemnat un prim nivel de relaţii cu Uniunea Europeană, care 
presupune dialog politic instituţionalizat şi relaţii economico - comerciale stabile, 
care pot conduce la instituirea unei zone de liber schimb între Părţi. Intrat în 
vigoare pentru o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire automată cu 
termenul de 1 an, APC a pus accentul, în special pe dimensiunea de cooperare, 
decât pe cea a integrării graduale a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

Procesul de extindere a Uniunii Europene de la 1 mai 2004 a determinat o 
schimbare importantă pentru Uniune, din punct de vedere politic, economic şi 
geographic. Această extindere a oferit Uniunii Europene şi Republicii Moldova 
oportunitatea de a consolida relaţiile şi de a promova stabilitatea, securitatea şi 
bunăstarea. 

În 2004, Republica Moldova este inclusă în Politica de vecinătate a UE. În 
cadrul Politicii Europene de Vecinătate ( PEV), Republica Moldova reuşeşte o 
serie de demersuri care o apropie de Uniunea Europeană. 

La 22 februarie 2005 este semnat Planul de Acţiuni Republica Moldova – 
Uniunea Europeană, care se referă la reforme sectoriale pentru a actualiza şi a 
completa prevederile Acordului de Parteneriat şi Cooperare. În acest context, 
sunt renegociate relaţiile comerciale cu Uniunea Europeană şi sunt luate măsuri 
pentru a pregăti economia şi companiile moldoveneşti de participarea la o 
viitoare Zonă de Liber Schimb. 

Printre priorităţile Planului de Acţiuni putem menţiona următoarele 
activităţi: 

1.  eforturi susţinute privind o soluţionare viabilă a conflictului tran-
snistrean 

2.  consolidarea stabilităţii şi eficienţei instituţiilor ce garantează de-
mocraţia şi supremaţia legii; 

3.  asigurarea respectării libertăţii presei şi de exprimare;  
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4.  consolidarea capacităţilor administrative şi judiciare; 
5.  implementarea acţiunilor vizând reducerea sărăciei; 
6.  ameliorarea climatului investiţional; 
7.  lupta cu corupţia; 
8.  progresul spre un sistem eficient de management al frontierei; 
9.  acţionarea în vederea oferirii de către UE a Preferinţelor Co-

merciale Autonome; 
10.  intensificarea luptei împotriva crimei organizate, inclusiv traficul de 

fiinţe umane; 
11.  asigurarea eficienţei managementului fluxurilor migraţionale;57 

La 6 octombrie 2005, la Chişinău, a fost inaugurat Oficiul Delegaţiei 
Comisiei Europene în Republica Moldova. Acest eveniment important a 
demonstrat că Uniunea Europeană doreşte să-şi aprofundeze şi să-şi extindă 
relaţiile cu Republica Moldova la soluţionarea problemelor cu care se confruntă. 
De asemenea, a fost semnat un memorandum privind lansarea unei misiuni la 
frontiera Uniunii Europene. Acest fapt contribuie la crearea hotarelor mai 
transparente şi constituie un element important pentru soluţionarea dife-
rendului transnistrian . 

De la 1 ianuarie 2006, Republica Moldova beneficiază de Sistemul 
Generalizat de Preferinţe Plus(GSP+ ) – un regim preferenţial de comerţ oferit 
de Uniunea Europeană ţărilor cu economii în tranziţie pentru susţinerea 
dezvoltării şi bunei guvernări. Acest sistem a permis ca 7200 de produse 
moldoveneşti, din 11000, să obţină acces liber la piaţa Uniunii Europene, fără 
aplicarea taxelor vamale. Obţinerea regimului GSP+ a favorizat extinderea 
relaţiilor comerciale cu Statele Uniunii Europene58. Începând cu anul 2008, 
Republica Moldova beneficiază din partea Uniunii Europene de un Sistem 
Autonom de Preferinţe. 

În octombrie 2007, Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană 
Acordul de Simplificare a Regimului de Vize şi Acordul de Readmisie, 
documente destinate simplificării procedurilor de deplasare a cetăţenilor 
moldoveni în Uniunea Europeană. 

 În anul 2009 a fost lansat Parteneriatul Estic, prin care Uniunea Europeană 
şi-a redimensionat relaţiile cu vecinii estici. Acest eveniment important a coincis cu 
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reformarea guvernării de la Chişinău şi cu necesitatea negocierii unui nou cadru 
politico-juridic dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

În ianuarie 2010, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline 
al Comunităţii Energetice Europene şi sunt demarate negocierile bilaterale Uniunea 
Europeană- Republica Moldova cu privire la Acordul de Asociere. 

La 15 iunie 2010 a fost lansat Dialogul Republica Moldova-Uniunea 
Europeană în domeniul liberalizării vizelor. 

În iunie 2012 sunt deschise negocierile Republica Moldova-Uniunea 
Europeană privind Acordul de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător, şi tot 
atunci este semnat Acordul privind aderarea Republicii Moldova la spaţiul 
Aerian Comun cu Uniunea Europeană. 

La cel de-al III-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius, care a 
avut loc pe 28 şi 29 noiembrie 2013, Republica Moldova a parafat Acordul de 
Asociere, care conţine şi Acordul de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător 

La 28 aprilie 2014, decizia de ridicare a vizelor, publicată în Jurnalul 
Oficial al UE, a intrat în vigoare şi începând cu ziua respectivă cetăţenii 
moldoveni, posesorii ai unui paşaport biometric, pot călători liber, în spaţiul 
Schengen, timp de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. 

La 27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu 
Uniunea Europeană, implicit Acordul de Comerţ Liber Aprofundat şi 
Cuprinzător, ca parte a acestuia, iar la 2 iulie 2014 documentul este ratificat în 
Parlamentul Republicii Moldova. 

La 13 noiembrie 2014, Parlamentul European a ratificat în şedinţa din 
plen Acordul de Asociere cu Republica Moldova. Pe parcursul anului 2015, 
parlamentele naţionale ale celor 28 de State membre ale Uniunii Europene au 
ratificat acest document important. 

Este important să menţionăm, că Acordurile de Asociere sunt acorduri 
semnate între Uniunea Europeană şi Statele terţe, reprezentând un cadru de 
cooperare superior unor simple parteneriate. Ele au fost prevăzute în Tratatul de 
la Roma privind constituirea Comunităţii Economice Europene, la articolul 238, 
pentru a oferi posibilitatea Marii Britanii şi altor State Europene să devină 
membre a Comunităţii. Primele Acorduri au fost semnate cu Grecia, în anul 
1961, şi cu Turcia, în anul 1963. 

Comunitatea Economică Europeană, apoi Uniunea Europeană au semnat 
asemenea documente cu toate Statele care au devenit ulterior membre, 
semnând deja Tratate de Aderare. 
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Acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea europeană reprezintă 
un tratat internaţional, care constituie un nou cadru juridic pentru cooperarea 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Este un document de 
modernizare a Republicii Moldova, în conformitate cu valorile, standardele şi 
reglementările Uniunii Europene. 

Acordul de Asociere, implicit Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător reprezintă cadrul general de dezvoltare sustenabilă a Republicii 
Moldova, prin conectarea etapizată la cea mai mare economie a lumii. 

Acordul de asociere nu conferă deocamdată Republicii Moldova calitatea 
de Stat candidat la aderare, dar nu exclude această calitate şi prevede perspectiva 
schimbării calitative a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

În contextul crizei din Ucraina, la 17 aprilie 2014, Parlamentul European a 
adoptat o Rezoluţie în care se recunoaşte,pentru prima dată, dreptul Republicii 
Moldova, Ucrainei şi Georgiei de a invoca articolul 49 al Tratatului privind 
Uniunea Europeană, unde este scris că: ,, orice stat european, care respectă 
valorile prevăzute la articolul 2 şi care se angajează să le promoveze, poate 
solicita să devină membru al Uniunii Europene”. 

 Acordul de Asociere cuprinde : 
 Un preambul ce reprezintă partea introductivă a Acordului, cu 

indicarea scopului şi esenţei acestuia. 
 Şapte titluri : 

1. Principii Generale; 
2. Dialogul politic şi reforma, cooperarea în domeniul politicii 

externe şi de securitate ; 
3. Justiţie, libertate şi securitate ; 
4. Cooperarea în sectorul economic şi alte sectoare ; 
5. Comerţ şi aspecte legate de comerţ; 
6. Asistenţa financiară şi prevederi privind combaterea fraudelor şi 

controlul ; 
7. Dispoziţii instituţionale, generale şi finale. 

 Anexe ce includ referinţe clare la legislaţia UE ce urmează a fi 
preluată de Republica Moldova, tarife, cote etc. 

 Protocoale. 
 În preambul sunt scrise, la articolul 1, scopurile Asocierii, care sunt:  

1. a promova asocierea politică şi integrarea economică între Părţi în 
baza valorilor comune şi legăturilor strânse, inclusiv prin creşterea 
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participării Republicii Moldova în politicile, programele şi agenţiile 
UE; 

2. a fortifica dialogul politic consolidat în toate domeniile de interes 
reciproc; 

3. a contribui la consolidarea democraţiei şi stabilităţii politice, 
economice şi instituţionale în Republica Moldova; 

4. a promova, a menţine şi a consolida pacea şi stabilitatea regională şi 
internaţională; 

5. a susţine şi a spori cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi 
securităţii cu scopul de a consolida Statul de drept şi respectarea 
drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale, precum şi în 
domeniul mobilităţii şi contactelor interumane; 

6. a susţine eforturile Republicii Moldova în dezvoltarea potenţialului 
său economic prin intermediul cooperării internaţionale, precum şi 
prin armonizarea legislaţiei sale la legislaţia UE; 

7. a crea condiţii pentru relaţii economice şi comerciale sporite care vor con-
duce la integrarea treptată a Republicii Moldova pe Piaţa Internă a UE; 

8. a crea condiţii pentru o cooperare mai strânsă în alte domenii de 
interes reciproc. 

Titlul I al Acordului de Asociere defineşte, la articolul 2 principiile gene-
rale ale Asocierii dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, printre care 
menţionăm : 

1. respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului, a libertă-
ţilor fundamentale şi a Statului de drept ; 

2. respectarea principiului suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a 
Statelor, inviolabilitatea frontierelor şi independenţa; 

3. promovarea principiilor economice de piaţă, buna guvernare, lupta 
cu corupţia şi crima organizată; 

4. promovarea dezvoltării durabile. 
Pentru a menţine dialogul politic dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană şi cu scopul de a monitoriza implementarea Acordului de Asociere, 
Titlul VII, întitulat “Dispoziţii instituţionale, generale şi finale, prevede existenţa 
unor platforme permanente de dialog Republica Moldova –Uniunea Europeană, 
prin remodelarea unor instituţii existente şi crearea unei instituţii noi: 

1. Consiliul de Asociere reprezintă dialogul politic la cel mai înalt nivel. 
Consiliul monitorizează implementarea Acordului de Asociere, 
examinează problemele majore, defineşte soluţiile etc. 
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2.  Comitetul de Asociere asistă Consiliul de Asociere în lucrările sale şi 
este format din funcţionari publici ai părţilor de nivel superior. 

3. Comitetul Parlamentar de Asociere este o platformă de dialog 
interparlamentară, a căror membri sunt deputaţi ai Parlamentului 
European şi deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova. 

4. Platforma Societăţii Civile presupune întâlniri sistematice a 
reprezentanţilor societăţii civile. Platforma este informată despre 
lucrările celorlalte platforme şi poate face recomandări Consiliului de 
Asociere. 

Acordul de Asociere are ca obiective generale asocierea politică şi 
integrarea economică între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, un 
model de integrare care combină zona de liber schimb şi piaţa comună. 

Titlul II al Acordului de Asociere defineşte fundamentele relaţiilor 
politice dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi conţine cadrul 
general de modernizare al ţării. Acest titlu vizează angajamentul politic al 
Părţilor de a aprofunda asocierea politică şi sporirea convergenţei şi eficienţei 
politicilor, inclusiv a politicii de securitate. 

Reforma internă reprezintă precondiţia dezvoltării durabile într-un 
proiect integraţionist cu Uniunea Europeană, şi presupune : 

1. dezvoltarea instituţiilor democratice funcţionale şi eficiente; 
2. respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; 
3. reforma în justiţie, în vederea asigurării unei justiţii independente şi 

accesibile; 
4. reforma administraţiei publice şi asigurarea unui serviciu public 

responsabil, eficient, transparent şi profesionist. 
În materie de politică externă putem menţiona : 
1. promovarea stabilităţii şi securităţii internaţionale, inclusiv prin res-

pectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale, inviolabilităţii hotarelor 
şi independenţei; 

2.  prevenirea conflictelor şi gestionarea situaţiilor de criză ; 
3.  stabilitatea regională şi soluţionarea conflictului transnistrean, cu 

respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale 
Republicii Moldova; 

4. neproliferarea armelor de distrugere în masă şi controlul exporturilor, 
armamentului convenţional; 

5. cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului. 
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Titlul III defineşte cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană în domeniile libertăţii, securităţii şi justiţiei. Primul articol, numit ,, 
Supremaţia legii”, angajează Republica Moldova şi Uniunea Europeană în 
promovarea supremaţiei legii, inclusiv independenţei sistemului judiciar, accesul 
la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.  

Cooperarea Republicii Moldova - Uniunea Europeană în domeniile 
libertăţii, securităţii şi justiţiei se referă la următoarele aspecte : 

1. Statul de drept şi protecţia datelor cu caracter personal; 
2. cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor; 
3. circulaţia persoanelor şi mobilitatea ; 
4. cooperarea în lupta împotriva traficului ilicit de droguri, crimi-

nalităţii, corupţiei şi spălarea banilor; 
5. cooperarea în domeniul combaterii terorismului; 
6. cooperarea judiciară. 

Titlul IV, numit ,,Cooperarea în sectorul economic şi alte sectoare defineşte 
cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova în peste 25 de 
sectoare, în vederea racordării Republicii Moldova la politicile, normele şi practicile 
europene. Este vorba de pregătirea cadrului legal şi instituţional al Republicii 
Moldova necesar pentru procesul de integrare europeană în toate sectoarele 
relevante. Uniunea Europeană şi Republica Moldova se angajează să faciliteze 
reformele structurale în Republica Moldova, pentru a crea o economie de piaţă 
funcţională şi de a ajusta treptat politicile sale la politicile Uniunii Europene. 

Cooperarea multisectorială începe cu reforma administraţiei publice, 
managementul finanţelor publice şi controlul financiar, pentru a crea o 
administraţie publică eficientă şi responsabilă în Republica Moldova. Această 
cooperare se referă, de asemenea, la următoarele aspecte :  

1. dialogul economic şi aspecte ce ţin de activitatea societăţilor comerciale; 
2. cooperarea în domeniul vamal ; 
3. ocuparea forţei de muncă şi politica socială; 
4. protecţia consumatorilor; 
5. statistica; 
6. impozitarea şi serviciile financiare; 
7. industria şi întreprinderile; 
8. transportul; 
9. energia; 
10.  protecţia mediului; 



Dreptul European al afacerilor - Curs universitar                                                                233 

11.  afaceri maritime şi pescuitul etc. 
Totodată, Acordul prevede cooperarea şi reforme conexe în două sectoare 

de o importanţă specială pentru Republica Moldova : 
1. agricultura şi dezvoltarea rurală; 
2. dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră şi regională. 

Titlul V, întitulat ,,Comerţ şi aspecte legate de comerţ ”, defineşte Zona de 
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, care presupune trecerea de la coope-
rarea economică la integrarea economică. 

Negocierile pe marginea creării ZLSAC între RM şi UE au început în luna 
martie 2012 şi au fost finalizate în luna iunie 2013. 

Acordul ZLSAC, semnat la 27 iunie 2014, favorizează o integrare sporită a 
Republicii Moldova în zona economică europeană, cu acces direct la Piaţa Unică 
Europeană. 

Avantajele ZLSAC sunt : 
1. Accesul la cea mai mare piaţă mondială (500 de milioane de 

consumatori cu un PIB de cca. 20 trilioane USD). 
2. Perspectivele clare şi previzibile de dezvoltare a afacerii.  
3. Asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa internă. 
4. Acces la reţelele internaţionale de distribuţie şi lansarea afacerilor 

pe plan internaţional. 
5. Creşterea investiţiilor directe. 
6. Reorientarea de la comerţ la producere.  
7. Creşterea competiţiei pe piaţă şi accesul la preţuri mai mici la pro-

duse calitative. 
8. Mărirea asortimentului de produse furnizate pe piaţă. 
9. Calitate mai bună a produselor autohtone şi de import. 
10.  Modernizarea sectorului agroalimentar, inclusiv cu suportul UE 

(asistenţă tehnică şi financiară). 
Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană presupune liberalizarea graduală, în decurs de până la 10 ani 
din momentul semnării , a comerţului cu bunuri şi servicii, reducerea şi eliminarea 
taxelor vamale, înlaturarea barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor 
cantitative şi armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la acquis-ul UE59.  

                                                           
59 Țugui Eduard, Uniunea Europeană – Republica Moldova : asociere, politică și integrare 

economică, IDIS „ viitorul”, Chișinău 2015, pag. 24 
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Titlul VI al Acordului de Asociere este destinat exclusiv asistenţei 
financiare şi mecanismelor de combatere a fraudelor în gestionarea fondurilor 
europene. Acordul prevede că Republica Moldova va beneficia în continuare de 
asistenţă financiară prin intermediul mecanismelor şi instrumentelor financiare 
relevante ale UE60.  

Cadrul Financiar Multilateral al Uniunii Europene 2014-2020 prevede că 
din circa 1 trilion de euro, doar 6,1% sunt acordate pentru activitățile UE în 
lume, dintre care o parte sunt destinate pentru statele vecine, inclusiv pentru 
Republica Moldova. 

Până în anul 2006, principalul instrument financiar pentru Republica 
Moldova a fost TACIS. Pentru perioada financiară 2007- 2013 asistența a fost 
acordată prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP), care 
este înlocuit cu Instrumentul European de Vecinătate (IEV) în exercițiul 
financiar 2014- 2020. 

Sprijinul financiar a crescut substanțial în ultimii ani, dovadă că Republica 
Moldova beneficiază de cea mai mare asistență financiară pe cap de locuitor din 
toată vecinătatea Uniunii Europene. Dacă Republica Moldova va reuși să intre în 
faza de preaderare până în jurul anului 2020, asistența financiară din partea 
Uniunii Europene va fi în creștere. 

La etapa actuală de integrare europeană a Republicii Moldova, asistența 
UE este direcționată spre susținerea implementării mai multor reforme 
importante din sectoarele justiție, educație, dezvoltare economică și energie. 

Instrumentul European de Vecinătate (IEV) are un buget de 15,4 miliarde de 
euro pentru 2014-2020, o parte din care vor fi acordați Republicii Moldova. 

În afară de IEV, Republica Moldova va putea profita suplimentar de 
numeroase programe tematice, cum este ENPARD cu investiții în sectorul 
agricol, Horizont 2020 pentru cercetare și dezvoltare sau programe de susținere 
a autorităților publice locale și a societăților civile Republica Moldova a 
beneficiat de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și de la 
Banca Europeană pentru Reconstrucție ți Dezvoltare (BERD) și de la alte 
instituții financiare internaționale. BEI a semnat cu Republica Moldova 13 
proiecte în sumă totală de 586 de milioane de euro. BERD-UL este cel mai mare 
investitor instituțional în Republica Moldova, investind începând cu anul 2005 

                                                           
60 Fornea Ion, Acordul de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător dintre RM şi UE, Editura IDIS 

,, Viitorul”, Chişinău, 2014, pag.5 
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circa 900 de milioane de euro în peste 100 de proiecte. Aceste proiecte s-au 
referit la modernizarea infrastructurii drumurilor și de apă, sectoarele agricol și 
alimentar, precum și întreprinderile mici și mijlocii etc. 

Asistența financiară în creștere a Uniunii Europene este destinată să 
faciliteze implementarea Acordului de Asociere. Este important ca să existe 
mecanisme de combatere a fraudelor și un control strict al utilizării fondurilor 
europene în Republica Moldova. Conform Acordului de Asociere, Comisia 
Europeană, Curtea de Conturi Europeană și Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) vor coparticipa la combaterea fraudelor și controlul 
gestionării fondurilor europene. Sunt prevăzute mecanisme comune de 
investigare și urmărire penală, audit și controale. 

 
 

Concluzii 
 
Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un proces îndelungat și 

complicat de ajustare a tuturor domeniilor interne ale statelor candidate la 
principiile, valorile și standardele UE. 

Condițiile obligatorii pentru aderarea la Uniunea Europeană sunt 
următoarele: 

1. Criteriul politic, ceea ce reprezintă existența unor instituții stabile 
care ar fi garante ale democrației, supremației legii, drepturile omului 
și protecția minorităților. 

2. Criteriul economic, ceea ce reprezintă existența unei economii de 
piață funcționale, capabilă să facă față presiunilor competitive și 
forțelor de piață din cadrul UE. 

3. Capacitatea de adoptare a acquis-ului comunitar. Aderarea la 
obiectivele politice, economice și monetare ale UE. 

4. Existența unor structuri administrative și judiciare care vor 
permite adoptarea și aplicarea acquis-ului comunitar. 

Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 
reprezintă un tratat internațional, care constituie un nou cadru juridic pentru 
cooperarea dintre RM și UE. Acest document reprezintă cadrul general de 
dezvoltare sustenabilă a Republicii Moldova, prin conectarea etapizată la cea 
mai mare economie a lumii. 
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Întrebări de autoevaluare și de discuție: 
1. Descrieți procesul de integrare europeană până la Tratatul de la 

Maastricht din 1992. 
2. Numiți și explicați criteriile obligatorii pentru aderarea la Uniunea 

Europeană. 
3. Explicați procedura obținerii statutului de membru al Uniunii Europene. 
4. Care este procedura de retragere din Uniunea Europeană, conform 

Tratatului de la Lisabona? 
5. Prezentați o caracteristică generală a Acordului de Asociere dintre 

Republica Moldova și Uniunea Europeană. 
6. Argumentați beneficiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Euro-

peană. 
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TESTE DE EVALUARE 
 a cunoștințelor la disciplina Dreptul European al Afacerilor 

 
Selectați prin bifare, răspunsul/răspunsurile corecte din itemii: 

 
1. Primatul dreptului Uniunii Europene se referă la: 

a) directive 
b) decizii 
c) regulamente 
d) avize și recomandări 

2. Regulamentul poate avea ca autor: 
a) Consiliul Uniunii Europene  
b) Banca Centrală Europeană 
c) Parlamentul European și Consiliul  
d) Comisia Europeană 

3. Principiile de aplicare a dreptului Uniunii Europene sunt: 
a) principiul recunoașterii reciproce 
b) principiul proporționalității 
c) principiul aplicabilității directe 
d) principiul atribuirii competențelor 

4. Principiile de acțiune a dreptului Uniunii Europene sunt: 
a) principiul efectului direct 
b) principiul subsidiarității 
c) principiul supremației dreptului UE asupra dreptului național 
d) principiul solidarității statelor membre ale UE 

5. Principiile specifice ale dreptului european al afacerilor sunt: 
a) principiul atribuirii competențelor  
b) principiul libertății de a desfășura activități economice în cadrul UE 
c) principiul concurenței loiale 
d) principiul susidiarității 

6. Primatul dreptului Uniunii Europene se referă la: 
a) directive 
b) decizii 
c) regulamente 
d) avize și recomandări 
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7. Regulamentul poate avea ca autor: 
a) Consiliul Uniunii Europene  
b) Banca Centrală Europeană 
c) Parlamentul European și Consiliul  
d) Comisia Europeană 

8. Principiile de aplicare a dreptului Uniunii Europene sunt: 
a) principiul recunoașterii reciproce 
b) principiul proporționalității 
c) principiul aplicabilității directe 
d) principiul atribuirii competențelor 

 9. Principiile de acțiune a dreptului Uniunii Europene sunt: 
a) principiul efectului direct 
b) principiul subsidiarității 
c) principiul supremației dreptului UE asupra dreptului național 
d) principiul solidarității statelor membre ale UE 

10. Principiile specifice ale dreptului european al afacerilor sunt: 
a) principiul atribuirii competențelor  
b) principiul libertății de a desfășura activități economice în cadrul UE 
c) principiul concurenței loiale 
d) principiul susidiarității.  

11. Parlamentul European are competențele: 
a) De a adopta bugetul Uniunii Europene 
b) De a determina orientările și prioritățile politice generale. 
c) De a exprima o poziție comună în chestiuni de relații externe. 
d) De a adopta legile Uniunii Europene. 

12. Procedura ordinară permite Parlamentului European de a adopta acte 
normative împreună cu: 

a) Banca Centrală Europeană 
b) Comisia Europeană 
c) Consiliul European 
d) Consiliul Uniunii Europene. 

13. Consilulu European joacă un rol specific: 
a) În domeniul politicii externe 
b) În domeniul justișței și afacerilor externe  
c) În domeniul Uniunii Economice și Monetare 
d) În domeniul finanțelor Uniunii Europene 
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14. Consiliul Uniunii Europene are rolul: 
a) De a stabili obiectivele politice 
b) De a realiza politicile Uniunii Europene 
c) De a coordona politicile naționale 
d) De a legifera pentru Uniunea Europeană. 

15. Comisia Europeană este responsabilă față de: 
a) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
b) Consilul Uniunii Europene 
c) Consiliul European 
d) Parlamentul European 

16. Atribuțiile Comisiei Europene sunt: 
a) Stabilește obiectivele politice 
b) Este gardianul tratatelor 
c) Aplică politicile commune ale UE 
d) Reprezintă UE la nivel International  

17. Comisarii europeni pot fi revocați de: 
a) Statele membre ale UE 
b) Consiliul European 
c) Curtea de Justiție a UE 
d) Parlamentul European 

18. Curtea de Conturi Europeană este responsabilă față de: 
a) Consiliul UE 
b) Parlamentul European 
c) Consiliul European 
d) Comisia Europeană 

19. Curtea de Conturi Europeană a fost create prin: 
a) Actul Unic European 
b) Tratatul de la Maastricht 
c) Tratatul de la Roma 
d) Tratatul de la Bruxelles. 

20. Mediatorul European este desemnat de: 
a) Parlamentul European 
b) Comisia de petiții a Parlametului European 
c) Parlamentul European și Comisia Europeană 
d) Consiliul UE și Parlamentul European. 
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21. Membrii Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt desemnați de către : 
a) Comisia Europeană 
b) Consiliul Uniunii Europene 
c) Consiliul European 
d) Guvernele Statelor membre 

22. Președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene este desemnat de către: 
a) Guvernele Statelor membre 
b) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
c) Consiliul Uniunii Europene 
d) Comisia Europeană 

23. Curtea de Justiție a Uniunii Europene controlează legalitatea actelor 
instituțiilor prin intermediul următoarelor acțiuni : 

a) acțiuni în carență 
b) acțiuni preliminare 
c) acțiuni în anulare 
d) acțiuni în despăgubiri 

24. Instituția care joacă un rol fundamental în cadrul procedurii de acțiune 
în constatarea abţinerii de a acţiona este: 

a) Parlamentul European 
b) Consiliul Uniunii Europene 
c) Comisia Europeană 
d) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

25. Curtea de Justiție a Uniunii Europene : 
a) judecă acțiuni directe introduse de persoane fizice sau juridice 

împotriva actelor instituțiilor, organelor, oficiilor sau agenților 
Uniunii Europene 

b) rezolvă disputele dintre Statele membre, dintre Uniune și Statele 
membre, dintre instituțiile Uniunii Europene 

c) constată încălcarea de către un Stat membru a obligațiilor care îi 
revin în virtutea tratatelor 

d) judecă acțiuni în materia mărcilor comerciale ale UE 
26. Comunitatea Economică Europeană a fost create prin semnarea: 

a) Tratatului de la Nice  
b) Tratatului de la Bruxelles 
c) Tratatului de la Roma  
d) Tratatului de la Maastricht 
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27. Actul Unic European : 
a) A instaurat o Uniune Europeană care se bazează pe trei piloni. 
b) A relansat construcția comunitară 
c) A creat Comitetul Regiunilor 
d) A realizat Tratatul de la Roma  

28. Tratatul de la Maastricht: 
a) a oficializat și a pus în aplicare Politica Externă și de Securitate Comună  
b) a stabilit ca obiectiv realizarea unei Piețe Interne începând cu 1 

ianuarie 1993 
c) a creat Banca Europeană de investiții  
d) a atribuit personalitate juridica Uniunii Europene  

29. Tratatul de la Nice : 
a) a introdus noțiunea de cooperare consolidate 
b) a creat Curtea de Conturi Europeană  
c) a mărit prerogativele Președintelui Comisiei Europene  
d) a introdus procedura de codecizie  

30. Procedura ordinară permite Paramentului European de a adopta acte 
legislative împreună cu : 

a) Banca Centrală Europeană 
b) Consiliul European  
c) Consiliul Uniunii Europene 
d) Comisia Europeană 

31. Consiliul European joacă un rol specific : 
a) în domeniul Uniunii Economice și Monetare 
b) în domeniul politicii externe  
c) în domeniul finanțelor Uniunii Europene  
d) în domeniul Justiției și Afacerilor Interne 

32. Rolul Consiliului Uniunii Europene este :  
a) de a stabili obiectivele politice  
b) de a realiza politicile Uniunii Europene 
c) de a coordona politicile naționale  
d) de a legifera pentru Uniunea Europeană 

33. Comisia Europeană este responsabilă: 
a) Parlamentul European 
b) Consiliul European 
c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
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d) Consiliul Uniunii Europene 
34. Membrii Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt desemnați de către: 

a) Consiliul Uniunii Europene  
b) Comisia Europeană 
c) Consiliul European 
d) Guvernele Statelor Membre 

35. Declarația universală a drepturilor omului a fost adoptată de: 
a) Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 
b) Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 
c) Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
d) Parlamentul European 

36. Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al 
Consiliului Europei în anul: 

a) 1992 
b) 1995 
c) 1998 
d) 2001  

37. Convenția Europeană a Drepturilor Omului cuprinde următoarele 
drepturi și libertăți: 

a) dreptul la viață 
b) dreptul la libertate și siguranță 
c) libertatea de exprimare 
d) libertatea de întrunire și de asociere 

38. Cetățenia europeană oferă următoarele drepturi: 
a) dreptul la libera circulație și ședere 
b) dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European și în auto-

ritățile locale unde își are reședința  
c) dreptul la protecția diplomatică din partea autorităților altui Stat 

membru 
d) dreptul de a adresa petiții 

39. Din categoria drepturilor și libertăților politice fac parte: 
a) dreptul la informație  
b) dreptul la apărare 
c) dreptul la proprietate privată 
d) dreptul la administrare 
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40.  Condiția de bază a aderării la Comunitatea Europeană a fost 
consacrată prin: 

a) Actul Unic European 
b) Tratatul de la Bruxelles 
c) Tratatul de la Roma 
d) Tratatul de la Maastricht  

41. Criteriile obligatorii pentru aderarea la Uniunea Europeană au fost 
oficializate la Consiliul European de la: 

a) Amsterdam  
b) Copenhaga 
c) Maastricht 
d) Nice  

42. Criteriul politic de aderare la Uniunea Europeană reprezintă: 
a) existența unei economii de piața funcționale  
b) capacitatea de aderare la obiectivele politice, economice și monetare 

ale UE 
c) existența unor structuri administrative și jusiciare  
d) existența unor instituții stabile care ar fi garante ale democrației și 

supremației legii 
43. Primul document oficial care a consacrat Republica Moldova în 

calitate de partener direct al Uniunii europene a fost: 
a) Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană 
b) Strategia de cooperare cu Uniunea Europeană 
c) Acordul de Parteneriat și Cooperare  
d) Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 

44. Acordul de Asociere, în materie de politică externă, stabilește: 
a) reforma în justiție  
b) promovarea stabilității și securității internaționale 
c) reforma administrației publice  
d) prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 

45. Competențele Băncii Centrale Europene sunt: 
a) finanțarea proiectelor de protecție a mediului 
b) poate lua decizii sau să emită recomadări ori avize 
c) finanțează proiectele de dezvoltare a regiunilor defavorizate 
d) adoptă regulamete cu privire la politica monetară 

46. Banca Europeană de Investiții a fost create prin: 
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a) Tratatul de la Nice 
b) Tratatul de la Maastricht 
c) Tratatul de la Roma 
d) Tratatul de la Amsterdam 

47.  Sistemul European al Băncilor Centrale este compus din: 
a) Banca Centrală Europeană și Băncile centrale ale Statelor membre 
b) Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană 
c) Băncile Centrale ale Statelor membre 
d) Banca Centrală Europeană 

48. Organele de conducere ale BCE sunt: 
a) Directotiul 
b) Consiliul de Administrare 
c) Comisia de verificare 
d) Consiliul guvernatorilor 

49. Președintele BCE este desemnat de: 
a) Comitetul monetar 
b) Comisia Europeană 
c) Parlamentul European 
d) Șefii de stat sau de govern a Statelor membre 
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                      2019-2024 

 

 

PREȘEDINTĂ 

Ursula von der Leyen 

  

 

Vicepreședinte executiv 

Frans Timmermans 

Pactul verde european 
  

 

Vicepreședintă executivă 

Margrethe Vestager 

O Europă pregătită pentru era 
digitală 

  

 

Vicepreședinte executiv 

Valdis Dombrovskis 

O economie în serviciul cetățenilor 
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Înalt reprezentant/Vicepreședinte 

Josep Borrell Fontelles 

O Europă mai puternică pe plan 
internațional 

  

 

Vicepreședinte 

Maroš Šefčovič 

Relații interinstituționale și 
prospectivă 

  

 

Vicepreședintă 

Věra Jourová 

Valori și transparență 
  

 

Vicepreședintă 

Dubravka Šuica 

Democrație și demografie 
  

 

Vicepreședinte 

Margaritis Schinas 

Promovarea modului nostru de 
viață european 
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Comisar 

Johannes Hahn 

Buget și administrație 
  

 

Comisar 

Phil Hogan 

Comerț 
  

 

Comisar 

Mariya Gabriel 

Inovare, cercetare, cultură, educație 
și tineret 

  

 

Comisar 

Nicolas Schmit 

Locuri de muncă și drepturi sociale 
  

 

Comisar 

Paolo Gentiloni 

Economie 
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Comisar 

Janusz Wojciechowski 

Agricultură 
  

 

Comisar 

Thierry Breton 

Piața internă 
  

 

Comisar 

Elisa Ferreira 

Coeziune și reforme 
  

 

Comisar 

Stella Kyriakides 

Sănătate și siguranță alimentară 
  

 

Comisar 

Didier Reynders 

Justiție 
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Comisar 

Helena Dalli 

Egalitate 
  

 

Comisar 

Ylva Johansson 

Afaceri interne 
  

 

Comisar 

Janez Lenarčič 

Gestionarea crizelor 
  

 

Comisar 

Adina Vălean 

Transporturi 
  

 

Comisar 

Olivér Várhelyi 

Vecinătate și extindere 
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Comisar 

Jutta Urpilainen 

Parteneriate internaționale 
  

 

Comisar 

Kadri Simson 

Energie 
  

 

Comisar 

Virginijus Sinkevičius 

Mediu, oceane și pescuit 
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Anexa 2 
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Anexa 3 
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ  

 

Articolul 3 (ex-articolul 2 TUE) 
(1)  Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale. 
(2)  Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere 

interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu 
măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, 
precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen. 

(3)  Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a 
Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe 
o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea 
deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție 
și de îmbunătățire a calității mediului. Aceasta promovează progresul științific și tehnic. 
Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și 
protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și 
protecția drepturilor copilului. Aceasta promovează coeziunea economică, socială și 
teritorială, precum și solidaritatea între statele membre. 

Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și 
dezvoltarea patrimoniului cultural european. 
(4)  Uniunea instituie o uniune economică și monetară a cărei monedă este euro. 
(5)  În relațiile sale cu restul comunității internaționale, Uniunea își afirmă și promovează 

valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, 
securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, 
comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului și, în special, a 
drepturilor copilului, precum și la respectarea strictă și dezvoltarea dreptului internațional, 
inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite. 

(6)  Uniunea își urmărește obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcție de compe-
tențele care îi sunt atribuite prin tratate. 

Articolul 4 
(1)  În conformitate cu articolul 5, orice competență care nu este atribuită Uniunii prin 

tratate aparține statelor membre. 
(2)  Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor 

națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea 
ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în 
special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii 
publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne 
responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru. 

(3)  În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se 
ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă 
orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care 
decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. 

Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice 
măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii. 
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Articolul 5 (ex-articolul 5 TCE) 
(1)  Delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea 

acestor competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității. 
(2)  În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acționează numai în limitele competențelor 

care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor 
stabilite prin aceste tratate. Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate 
aparține statelor membre. 

(3)  În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, 
Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și 
local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii. Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu 
Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele 
naționale asigură respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura 
prevăzută în respectivul protocol. 

(4)  În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu 
depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. 

Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. 

Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE) 
(1)  Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 
12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. 

Dispozițiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt 
definite în tratate. 
Drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Cartă se interpretează în conformitate cu 
dispozițiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea și punerea sa în aplicare și cu 
luarea în considerare în mod corespunzător a explicațiilor menționate în Cartă, care prevăd 
izvoarele acestor dispoziții. 
(2)  Uniunea aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale. Competențele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu 
sunt modificate de această aderare. 

(3)  Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din 
tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale 
dreptului Uniunii. 

Articolul 9 
În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază 
de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al 
Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu 
înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia. 

Articolul 10 
(1)  Funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative. 
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(2)  Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European. 
Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de guvern și 
în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața 
parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor. 
(3)  Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile se iau 

în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean. 
(4)  Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene 

și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii. 
Articolul 14 

(1)  Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. 
Acesta exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile 
prevăzute în tratate. 

Parlamentul European alege președintele Comisiei. 
(2)  Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul 

acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea 
cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase 
membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de 
nouăzeci și șase de locuri. 

Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European și cu 
aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European, cu 
respectarea principiilor menționate la primul paragraf. 
(3)  Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, 

pentru un mandat de cinci ani. 
(4)  Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi. 

Articolul 15 
(1)  Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește 

orientările și prioritățile politice generale. Acesta nu exercită funcții legislative. 
(2)  Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum 

și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European. 

(3)  Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui 
său. 

Atunci când ordinea de zi o impune, membrii Consiliului European pot decide să fie asistați 
fiecare de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al 
Comisiei. Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a 
Consiliului European. 
(4)  Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele 

dispun altfel. 
(5)  Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată, pentru o durată de 

doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de 
împiedicare sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatul 
președintelui în conformitate cu aceeași procedură. 

(6)  Președintele Consiliului European: 
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(a)  prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European; 
(b)  asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare 

cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale; 
(c)  acționează pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European; 
(d)  prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului 

European. 
Președintele Consiliului European asigură, la nivelul său și în această calitate, reprezentarea 
externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără a 
aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate. 
Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național. 

Articolul 16 
(1)  Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. 

Acesta exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu 
condițiile prevăzute în tratate. 

(2)  Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat 
membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să 
exercite dreptul de vot. 

(3)  Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun 
altfel. 

(4)  Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel 
puțin 55 % din membrii Consiliului, cuprinzând cel puțin cincisprezece dintre aceștia și 
reprezentând state membre care întrunesc cel puțin 65 % din populația Uniunii. 

Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puțin patru membri ai Consiliului, în caz 
contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată. 
Celelalte condiții privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite la articolul 238 alineatul 
(2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
(5)  Dispozițiile tranzitorii privind definiția majorității calificate care se aplică până la 31 

octombrie 2014, precum și cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014-31 
martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispozițiile tranzitorii. 

(6)  Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni, lista acestora fiind adoptată în 
conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. 
Acesta pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a 
măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia. 
Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile 
strategice stabilite de Consiliul European, și asigură coerența acțiunii Uniunii. 
(7)  Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de 

pregătirea lucrărilor Consiliului. 
(8)  Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect 

de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părți, 
consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităților fără 
caracter legislativ. 
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(9)  Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, este asigurată 
de reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotație egal, 
în condițiile stabilite în conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. 

Articolul 17 
(1)  Comisia promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în 

acest scop. Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de 
instituții în temeiulb acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub 
controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta execută bugetul și gestionează 
programele. Comisia exercită funcții de coordonare, de executare și de administrare, în 
conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția politicii externe și de 
securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea 
externă a Uniunii. Comisia adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a 
Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale. 

(2)  Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția 
cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, 
în cazul în care tratatele prevăd acest lucru. 

(3)  Mandatul Comisiei este de cinci ani. 
Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de 
ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență. 
Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere 
articolului 18 alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea 
niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act 
incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor. 
(4)  Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 

octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv 
președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia. 

(5)  Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un număr de membri, 
incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
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 sunt aleși dintre resortisanții statelor membre în conformitate cu un 
sistem de rotație strict egal între statele membre care să reflecte diversitatea demografică și 
geografică a tuturor statelor membre. Acest sistem se stabilește de către Consiliul European, 
care hotărăște în unanimitate în conformitate cu articolul 244 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
(6)  Președintele Comisiei: 

(a)  definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea; 
(b)  decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și 

colegialitatea acțiunilor acesteia; 
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 (c)  numește vicepreședinții, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, dintre membrii Comisiei. 

Un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest 
lucru. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își 
prezintă demisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (1), în 
cazul în care președintele îi solicită acest lucru. 
(7)  Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la 

consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune 
Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest 
candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. 
În cazul în care acest candidat nu întrunește 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 aceeași procedură. 

Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le 
propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza 
sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al 
doilea paragraf și la alineatul (5) al doilea paragraf. 
Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 
ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al 
Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul 
European, hotărând cu majoritate calificată. 
(8)  Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European. 

Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în 
conformitate cu articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În 
cazul în care se adoptă o astfel de moțiune, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în 
mod colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul 
Comisiei. 

Articolul 18 
(1)  Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui 

Comisiei, numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate. Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate 
cu aceeași procedură. 

(2)  Înaltul Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii. 
Acesta contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici și o aduce la îndeplinire 
în calitate de împuternicit al Consiliului. Acesta acționează în mod similar și în ceea ce 
privește politica de securitate și apărare comună. 

(3)  Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe. 
(4)  Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreședinții Comisiei. Acesta asigură coerența 

acțiunii externe a Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu 
responsabilitățile care îi revin acesteia din urmă în domeniul relațiilor externe și cu 
coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii. În exercitarea acestor 
responsabilități în cadrul Comisiei, și numai cu privire la aceste responsabilități, Înaltul 
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Reprezentant se supune procedurilor care reglementează funcționarea, în măsura în 
care acest lucru este compatibil cu alineatele (2) și (3). 

Articolul 19 
(1)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și 

tribunale specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea 
tratatelor. 

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională 
efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. 
(2)  Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru. 

Aceasta este asistată de avocați generali. 
Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru. 
Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție, precum și judecătorii Tribunalului sunt 
aleși dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență și care întrunesc 
condițiile prevăzute la articolele 253 și 254 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre pentru 
șase ani. Judecătorii și avocații generali care își încheie mandatul pot fi numiți din nou. 
(3)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu tratatele: 

(a)  cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de persoane 
fizice sau juridice; 

(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire la 
interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituții; 

(c)  în celelalte cazuri prevăzute în tratate. 
Articolul 47 

Uniunea are personalitate juridică. 
Articolul 49 (ex-articolul 49 TUE) 

Orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 și care se angajează să le 
promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Parlamentul European și 
parlamentele naționale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează 
cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate după consultarea Comisiei și după 
aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor din care este 
constituit. Criteriile de eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare. 
Condițiile admiterii și adaptările impuse de aceasta tratatelor pe care se întemeiază Uniunea 
fac obiectul unui acord între statele membre și statul solicitant. Acest acord se supune 
ratificării de către toate statele contractante, în conformitate cu normele lor constituționale. 

Articolul 50 
(1)  Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se 

retragă din Uniune. 
(2)  Statul membru care hotărăște să se retragă notifică intenția sa Consiliului European. În 

baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie cu acest stat un 
acord care stabilește condițiile de retragere, ținând seama de cadrul viitoarelor sale 
relații cu Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate cu articolul 218 alineatul 
(3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele 
Uniunii de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea 
Parlamentului European. 
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 (3)  Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului 
de retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea 
prevăzută la alineatul (2), cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu 
statul membru în cauză, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen. 

(4)  În înțelesul alineatelor (2) și (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului 
European și al Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile 
și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și ale Consiliului care privesc statul 
în cauză. 

Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
(5)  În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, 

această cerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49. 
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Anexa 4 
 

TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE 
 
Articolul 3 
(1) Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: 

(a) uniunea vamală; 
(b) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne; 
(c) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro; 
(d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul; 
(e) politica comercială comună. 

(2) De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord 
internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, 
ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura 
în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de 
aplicare a acestora. 

Articolul 4 
(1) Competența Uniunii este partajată cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o 

competență care nu se referă la domeniile menționate la articolele 3 și 6. 
(2) Competențele partajate între Uniune și statele membre se aplică în următoarele domenii 

principale: 
(a) piața internă; 
(b) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat; 
(c) coeziunea economică, socială și teritorială; 
(d) agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării; 
(e) mediul; 
(f) protecția consumatorului; 
(g) transporturile; 
(h) rețelele transeuropene; 
(i) energia; 
 (j) spațiul de libertate, securitate și justiție; 
(k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele 

definite în prezentul tratat. 
(3) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului, Uniunea dispune de competență 

pentru a desfășura acțiuni și, în special, pentru definirea și punerea în aplicare a programelor, 
fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de 
a-și exercita propria competență. 

(4) În domeniile cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, Uniunea dispune de 
competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru a duce o politică comună, fără ca 
exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect lipsirea statelor membre de 
posibilitatea de a-și exercita propria competență. 
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Articolul 6 
Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a 
acțiunii statelor membre. Prin finalitatea lor europeană, aceste acțiuni au următoarele domenii: 

(a) protecția și îmbunătățirea sănătății umane; 
(b) industria; 
(c) cultura; 
(d) turismul; 
(e) educația, formarea profesională, tineretul și sportul; 
 (f) protecția civilă; 
(g) cooperarea administrativă. 

Articolul 20(ex-articolul 17 TCE) 
(1) Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui 

stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia. 
(2) Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate. Aceștia se bucură, printre 

altele, de: 
(a) dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre; 
(b) dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, precum și la alegerile locale 

în statul membru unde își au reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui 
stat; 

 (c)dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru ai cărui 
resortisanți sunt nu este reprezentat, de protecție din partea autorităților diplomatice și 
consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat; 

(d) dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului 
European, precum și dreptul de a se adresa instituțiilor și organelor consultative ale 
Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor și de a primi răspuns în aceeași limbă. Aceste 
drepturi se exercită în condițiile și limitele definite prin tratate și prin măsurile adoptate 
pentru punerea în aplicare a acestora. 

Articolul 21 (ex-articolul 18 TCE) 
(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 

membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate 
în vederea aplicării acestora. 

(2) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru atingerea acestui obiectiv și 
în care tratatele nu au prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Parlamentul European și 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta dispoziții 
menite să faciliteze exercitarea drepturilor menționate la alineatul (1). 

(3) În aceleași scopuri ca cele menționate la alineatul (1) și în cazul în care tratatele nu au 
prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură 
legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securității sociale sau al protecției 
sociale. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. 

Articolul 22 (ex-articolul 19 TCE) 
(1) Orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant 

al acestuia are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își 
are reședința în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în 
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condițiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură 
legislativă specială și in după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare 
pot prevedea dispoziții derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru 
justifică acest lucru. 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 223 alineatul (1) și dispozițiilor adoptate 
pentru aplicarea acestuia, orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru 
și care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru 
Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și 
resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile adoptate de Consiliu, hotărând 
în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea 
Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în 
cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică acest lucru. 

Articolul 23 (ex-articolul 20 TCE) 
Orice cetățean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în care nu este reprezentat 
statulb membru al cărui resortisant este, de protecție din partea autorităților diplomatice și 
consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Statele 
membre adoptă dispozițiile necesare și angajează negocierile internaționale necesare în 
vederea asigurării acestei protecții. 
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea 
Parlamentului European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare și 
de cooperare necesare pentru a facilita această protecție. 

Articolul 24 (ex-articolul 21 TCE) 
Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru 
prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, inclusive numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii 
care prezintă o astfel de inițiativă. Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a adresa petiții 
Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile articolului 227. 
Orice cetățean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit în conformitate cu 
dispozițiile articolului 228. 
Orice cetățean al Uniunii poate să se adreseze în scris oricărei instituții sau oricărui organ 
prevăzut de prezentul articol sau la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană într-
una din limbile prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și să primească un răspuns redactat în aceeași limbă. 

Articolul 26 (ex-articolul 14 TCE) 
(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în 

conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor. 
(2) Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a 

persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile 
tratatelor. 

(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, definește orientările și condițiile necesare asigurării unui 
progres echilibrat în toate sectoarele vizate. 
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Articolul 28 (ex-articolul 23 TCE) 
(1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de 

mărfuri și care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import și la 
export și a oricăror taxe cu efect echivalent, precum și adoptarea unui tarif vamal comun în 
relațiile cu țări terțe. 

(2) Dispozițiile articolului 30 și cele ale capitolului 3 din prezentul titlu se aplică produselor 
originare din statele membre, precum și produselor care provin din țări terțe care se află în 
liberă circulație în statele membre. 

Articolul 29 (ex-articolul 24 TCE) 
Se consideră că se află în liberă circulație într-un stat membru produsele care provin din țări 
terțe, pentru care au fost îndeplinite formalitățile de import și pentru care au fost percepute 
în statul membru respectiv taxele vamale și taxele cu efect echivalent exigibile și care nu au 
beneficiat de o restituire totală sau parțială a acestor taxe și impuneri. 

Articolul 30 (ex-articolul 25 TCE) 
Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import și la export sau taxele cu efect 
echivalent. Această interdicție se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. 

Articolul 31 (ex-articolul 26 TCE) 
Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, la propunerea 
Comisiei. 

Articolul 32 (ex-articolul 27 TCE) 
În executarea misiunilor care îi sunt încredințate în temeiul prezentului capitol, Comisia are în 
vedere: 
(a)  necesitatea de a promova schimburile comerciale între statele membre și țările terțe; 
(b) evoluția condițiilor de concurență în cadrul Uniunii, în măsura în care această evoluție are ca 

efect creșterea competitivității întreprinderilor; 
(c) necesitățile Uniunii de aprovizionare cu materii prime și produse semifinite, veghind în 

același timp ca între statele membre să nu fie denaturate condițiile de concurență în ceea ce 
privește produsele finite; 

(d) necesitatea de a evita perturbări grave în viața economică a statelor membre și de a asigura o 
dezvoltare rațională a producției și o creștere a consumului în cadrul Uniunii. 

Articolul 33 (ex-articolul 135 TCE) 
În cadrul domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării 
cooperării vamale între statele membre și între acestea și Comisie. 

 
Capitolul 3. Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre 
Articolul 34 (ex-articolul 28 TCE) 

Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la import, precum și orice măsuri 
cu efect echivalent. 

Articolul 35 (ex-articolul 29 TCE) 
Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la export, precum și orice măsuri cu 
efect echivalent. 

Articolul 36 (ex-articolul 30 TCE) 
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Dispozițiile articolelor 34 și 35 nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor la import, la export 
sau de tranzit, justificate pe motive de morală publică, de ordine publică, de siguranță 
publică, de protecție a sănătății și a vieții persoanelor și a animalelor sau de conservare a 
plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau 
arheologică sau de protecție a proprietății industriale și comerciale. Cu toate acestea, 
interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre. 

Articolul 37 (ex-articolul 31 TCE) 
(1) Statele membre adaptează monopolurile naționale cu caracter comercial, astfel încât să se 

asigure excluderea oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la 
condițiile de aprovizionare și comercializare. 
Dispozițiile prezentului articol se aplică oricărui organism prin intermediul căruia un stat 
membru, de jure sau de facto, direct sau indirect, controlează, conduce sau influențează în 
mod semnificativ importurile sau exporturile dintre statele membre. Aceste dispoziții se 
aplică, de asemenea, monopolurilor de stat concesionate. 

(2) Statele membre se abțin să introducă orice nouă măsură care contravine principiilor 
enunțate la alineatul (1) sau care restrânge domeniul de aplicare a articolelor care se referă la 
interzicerea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative între statele membre. 

(3) În cazul unui monopol cu caracter comercial care presupune o reglementare menită să 
faciliteze desfacerea sau valorificarea produselor agricole, trebuie asigurate, în aplicarea 
normelor prezentului articol, garanții echivalente pentru ocuparea forței de muncă și pentru 
nivelul de trai al producătorilor în cauză. 

Articolul 38 (ex-articolul 32 TCE) 
(1) Uniunea definește și pune în aplicare o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului. 

Piața internă cuprinde agricultura, pescuitul și comerțul cu produse agricole. Prin produse agricole 
se înțeleg produsele solului, cele animaliere și pescărești, precum și produsele care au suferit o 
primă transformare și se află în raport direct cu aceste produse. Referirile la politica agricolă 
comună sau la agricultură și utilizarea termenului „agricol” se înțeleg ca făcând referire și la pescuit, 
având în vedere caracteristicile speciale ale acestui sector. 

(2) Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute la articolele 39–44, normele prevăzute în 
vederea instituirii sau funcționării pieței interne se aplică produselor agricole. 

(3) Produsele care intră sub incidența articolelor 39–44, sunt enumerate în lista care face 
obiectul anexei I. 

(4) Funcționarea și dezvoltarea pieței interne pentru produsele agricole trebuie să fie însoțite de 
instituirea unei politici agricole comune. 

Articolul 39 (ex-articolul 33 TCE) 
(1) Politica agricolă comună are ca obiective: 

(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin 
asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea optimă a 
factorilor de producție și, în special, a forței de muncă; 

(b)asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special 
prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură; 

(c) stabilizarea piețelor; 
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(d) garantarea siguranței aprovizionărilor; 
(e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori. 

(2) În elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care aceasta le poate 
implica, vor fi avute în vedere următoarele: 

(a) caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a agriculturii și 
din discrepanțele structurale și naturale existente între diferitele regiuni agricole; 

(b) necesitatea de a opera treptat modificările adecvate; 
(c) faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de ansamblul economiei. 

Articolul 45 (ex-articolul 39 TCE) 
(1) Libera circulație a lucrătorilor este garantată în cadrul Uniunii. 
(2) Libera circulație implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între 

lucrătorii statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte 
condiții de muncă. 

(3) Sub rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate 
publică, libera circulație a lucrătorilor implică dreptul: 
(a) de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă; 
(b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre; 
(c) de ședere într-un stat membru pentru a desfășura o activitate salarizată în conformitate 

cu actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează încadrarea în 
muncă a lucrătorilor statului respectiv; 

(d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acest stat, 
în condițiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisie. 

(4) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică încadrării în administrația publică. 
Articolul 49 (ex-articolul 43 TCE) 

În conformitate cu dispozițiile care urmează, sunt interzise restricțiile privind libertatea de 
stabilire a resortisanților unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. Această 
interdicție vizează și restricțiile privind înființarea de agenții, sucursale sau filiale de către 
resortisanții unui stat membru stabiliți pe teritoriul altui stat membru. 
Libertatea de stabilire presupune accesul la activități independente și exercitarea acestora, 
precum și constituirea și administrarea întreprinderilor și, în special, a societăților în înțelesul 
articolului 54 al doilea paragraf, în condițiile definite pentru resortisanții proprii de legislația 
țării de stabilire, sub rezerva dispozițiilor capitolului privind capitalurile. 

Articolul 50 (ex-articolul 44 TCE) 
(1) În vederea realizării libertății de stabilire cu privire la o activitate determinată, Parlamentul 

European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după 
consultarea Comitetului Economic și Social, decid prin intermediul directivelor. 

(2) Parlamentul European, Consiliul și Comisia exercită funcțiile care le revin în temeiul 
dispozițiilor menționate anterior și, în special: 
(a) acordând prioritate, de regulă, activităților în cazul cărora libertatea de stabilire 

constituie o contribuție deosebit de utilă la dezvoltarea producției și a schimburilor 
comerciale; 

(b) asigurând o strânsă cooperare între autoritățile naționale competente pentru a cunoaște 
aspectele speciale ale diferitelor activități din cadrul Uniunii; 
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(c) eliminând acele proceduri și practici administrative care decurg fie din dreptul intern, fie 
din acordurile încheiate anterior între statele membre, a căror menținere ar constitui un 
obstacol în calea libertății de stabilire; 

(d) asigurând lucrătorilor dintr-un stat membru, angajați în muncă pe teritoriul unui alt stat 
membru, posibilitatea de a rămâne pe teritoriul acestuia pentru a desfășura activități 
independente, în cazul în care îndeplinesc condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească 
în cazul în care ar intra pe teritoriul acestui stat la data la care intenționează să inițieze 
această activitate; 

(e) asigurând resortisantului unui stat membru posibilitatea de a dobândi și folosi terenuri și 
construcții situate pe teritoriul altui stat membru, în măsura în care aceasta nu aduce 
atingere principiilor stabilite la articolul 39 alineatul (2); 

(f) eliminând treptat restricțiile privind libertatea de stabilire în fiecare ramură de activitate 
avută în vedere, în ceea ce privește, pe de o parte, condițiile de înființare de agenții, 
sucursale sau filiale pe teritoriul unui stat membru și, pe de altă parte, condițiile de acces 
al personalului angajat în cadrul sediului principal în funcțiile de conducere sau de 
supraveghere ale acestor agenții, sucursale sau filiale; 

(g) coordonând, în măsura în care este necesar și în vederea echivalării lor, garanțiile 
solicitate de statele membre societăților în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf, 
pentru a proteja deopotrivă interesele asociaților și ale terților; 

(h) asigurându-se că ajutoarele acordate de statele membre nu denaturează condițiile de 
stabilire. 

Articolul 54 (ex-articolul 48 TCE) 
Societățile constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul social, 
administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în cadrul Uniunii sunt 
asimilate, în aplicarea prezentului capitol, persoanelor fizice resortisante ale statelor membre. 
Prin societăți se înțeleg societățile constituite în conformitate cu dispozițiile legislației civile 
sau comerciale, inclusiv societățile cooperative și alte persoane juridice de drept public sau 
privat, cu excepția celor fără scop lucrativ. 

Articolul 55 (ex-articolul 294 TCE) 
Statele membre acordă resortisanților celorlalte state membre același tratament ca și 
propriilor resortisanți în ceea ce privește participarea la constituirea capitalului societăților în 
înțelesul articolului 54, fără a aduce atingere aplicării celorlalte dispoziții din prezentul tratat. 

Articolul 56 (ex-articolul 49 TCE) 
În conformitate cu dispozițiile ce urmează, sunt interzise restricțiile privind libera prestare a 
serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanții statelor membre stabiliți într-un alt stat 
membru decât cel al beneficiarului serviciilor. 
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, potn extinde beneficiul dispozițiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii 
care sunt resortisanți ai unui stat terț și sunt stabiliți în cadrul Uniunii. 

Articolul 57 (ex-articolul 50 TCE) 
În înțelesul tratatelor, sunt considerate servicii prestațiile furnizate în mod obișnuit în 
schimbul unei remunerații, în măsura în care nu sunt reglementate de dispozițiile privind 
libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor și a persoanelor. 
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Serviciile cuprind în special: 
(a) activități cu caracter industrial; 
(b) activități cu caracter comercial; 
(c) activități artizanale; 
(d) activitățile prestate în cadrul profesiunilor liberale. 

Fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului privind dreptul de stabilire, prestatorul poate, 
în vederea executării prestației, să își desfășoare temporar activitatea în statul membru în care 
prestează serviciul, în aceleași condiții care sunt impuse de acest stat propriilor resortisanți. 

Articolul 58 (ex-articolul 51 TCE) 
(1) Libera circulație a serviciilor în domeniul transporturilor este reglementată de dispozițiile 

din titlul privind transporturile. 
(2) Liberalizarea serviciilor bancare și de asigurări asociate mișcărilor capitalurilor trebuie să se 

realizeze concomitent cu liberalizarea circulației capitalurilor. 
Articolul 63 (ex-articolul 56 TCE) 
(1) În temeiul dispozițiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricții privind circulația 

capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe. 
(2) În temeiul dispozițiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricții privind plățile 

întrem, statele membre, precum și între statele membre și țările terțe. 
Articolul 66 (ex-articolul 59 TCE) 

În cazul în care, în împrejurări excepționale, circulația capitalurilor provenind din țările terțe 
sau destinate acestora provoacă sau amenință să provoace dificultăți grave în funcționarea 
uniuniim economice și monetare, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea 
Băncii Centrale Europene, poate adopta, în raport cu țările terțe, măsurile de salvgardare 
pentru o perioadă de până la șase luni, în cazul în care aceste măsuri sunt strict necesare. 

Articolul 67 (ex-articolul 61 TCE și ex-articolul 29 TUE) 
(1) Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor 

fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre. 
(2) Uniunea asigură absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și dezvoltă o 

politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele 
externe care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față 
de resortisanții țărilor terțe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilați 
resortisanților țărilor terțe. 

(3) Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a 
criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de 
coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități 
competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală 
și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale. 

(4) Uniunea facilitează accesul la justiție, în special pe baza principiului recunoașterii reciproce a 
deciziilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă. 

Articolul 77 (ex-articolul 62 TCE) 
(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmărește: 

(a) să asigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, 
indiferent de cetățenie; 
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(b) să asigure controlul persoanelor și supravegherea eficace la trecerea frontierelor 
externe; 

(c)  să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe. 
(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind: 
(a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere de scurtă durată; 
(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe; 
(c) condițiile în care resortisanții țărilor terțe pot circula liber, pentru o durată scurtă, în 

interiorul Uniunii; 
(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare 

a frontierelor externe; 
(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea frontie-

relor interne. 
(3) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea 

dreptului menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut 
atribuții în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, 
poate adopta dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de identitate, permise de ședere sau 
oricare alt document asimilat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea 
Parlamentului European. 

(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre privind delimitarea 
geografică a frontierelor acestora, în conformitate cu dreptul internațional. 

Articolul 79 (ex-articolul 63 punctele 3 și 4 TCE) 
(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate 

etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea 
imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora. 

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii: 
(a) condițiile de intrare și de ședere, precum și normele privind acordarea de către statele 

membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii 
familiei; 

(b) definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe 
teritoriul unui stat membru, inclusiv condițiile care reglementează libertatea de circulație 
și de ședere în celelalte state membre; 

(c) imigrarea clandestină și șederea ilegală, inclusiv expulzarea și repatrierea persoanelor 
aflate în situație de ședere ilegală; 

(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei și copii. 
(3) Uniunea poate încheia cu țări terțe acorduri privind readmisia, în țările lor de origine sau de 

proveniență, a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul unuia dintre statele membre. 

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, pot stabili măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor membre, cu 
scopul de a favoriza, integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe 
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teritoriul lor, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor 
administrative ale statelor membre. 

(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii 
pe teritoriul acestora a resortisanților unor țări terțe, provenind din țări terțe, în căutarea 
unui loc de muncă în calitate de lucrători salariați sau pentru a desfășura o activitate 
independentă. 

Articolul 82 (ex-articolul 31 TUE) 
(1) Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul 

recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include 
apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în 
domeniile prevăzute la alineatul (2) și la articolul 83. 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 
adoptă măsurile privind: 

(a) instituirea unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea, în întreaga Uniune, a 
tuturor categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare; 

(b) prevenirea și soluționarea conflictelor de competență între statele membre; 
(c) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție; 
(d) facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în 

materie de urmărire penală și executare a deciziilor. 
(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor 

judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în 
materie penală cu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European și Consiliul, hotărând 
prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime. 
Aceste norme minime iau în considerare diferențele existente între tradițiile juridice și 
sistemele de drept ale statelor membre. 

Acestea se referă la: 
(a) admisibilitatea reciprocă a probelor între statele membre; 
(b) drepturile persoanelor în procedura penală; 
(c) drepturile victimelor criminalității; 
(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în prealabil 

printr-o decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăște în unanimitate, 
după aprobarea Parlamentului European. 

Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedică statele membre să 
mențină sau să adopte un nivel mai ridicat de protecție a persoanelor. 
(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut la 

alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală, 
acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă 
ordinară se suspendă. 

După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, 
retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare. 
În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc 
instituirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de directivă respectiv, 
acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, 
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autorizarea de a institui o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 20 alineatul (2) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat se 
consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată. 
Articolul 91 (ex-articolul 71 TCE) 
(1) În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de aspectele speciale privind 

transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului 
Regiunilor, stabilesc: 

(a) norme comune aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre sau către 
teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state 
membre; 

(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi 
naționale întrun stat membru; 

(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor; 
(d) orice altă dispoziție utilă. 

(2) În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile 
în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în 
anumite regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport. 

Articolul 95 (ex-articolul 75 TCE) 
(1) În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminările care constă în aplicarea 

de către un transportator, pentru aceleași mărfuri și pe aceleași rute de transport, a unor 
tarife și condiții de transport diferite în funcție de țara de origine sau de destinație a 
produselor transportate. 

(2) Alineatul (1) nu împiedică adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a altor 
măsuri, în conformitate cu articolul 91 alineatul (1). 

(3) Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a 
Comitetului Economic și Social, o reglementare prin care asigură punerea în aplicare a 
dispozițiilor alineatului (1). 

Consiliul poate adopta, în special, dispozițiile necesare pentru a permite instituțiilor Uniunii să 
asigure respectarea normei enunțate la alineatul (1) și să asigure că utilizatorii beneficiază pe 
deplin de aceasta. 
(4) Comisia, din proprie inițiativă sau la solicitarea unui stat membru, examinează cazurile de 

discriminare menționate la alineatul (1) și, după consultarea oricărui stat membru în cauză, 
adoptă deciziile necesare în temeiul reglementării adoptate în conformitate cu dispozițiile 
alineatului (3). 

Articolul 101 (ex-articolul 81 TCE) 
(1) Sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii 

ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre 
statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea 
concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care: 

(a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții 
de tranzacționare; 

(b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile; 
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(c)  împart piețele sau sursele de aprovizionare; 
(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, 

creând astfel acestora un dezavantaj concurențial; 
(e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații 

suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au 
legătură cu obiectul acestor contracte. 

(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept. 
(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul: 

-  oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi; 
-  oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi; 
-  oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate care contribuie la 

îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic 
sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut 
și care: 
(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru 

atingerea acestor obiective; 
(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o 

parte semnificativă a produselor în cauză. 
Articolul 102 (ex-articolul 82 TCE) 
Este incompatibilă cu piața internă și interzisă, în măsura în care poate afecta comerțul dintre 
statele membre, folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții 
dominante deținute pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia. 
Aceste practici abuzive pot consta în special în: 

(a) impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor 
condiții de tranzacționare inechitabile; 

(b) limitează producția, comercializarea sau dezvoltarea tehnică în dezavantajul 
consumatorilor; 

(c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații 
echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial; 

(d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații 
suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au 
legătură cu obiectul acestor contracte. 

Articolul 107 (ex-articolul 87 TCE) 
(1) Cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele 

acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează 
sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a 
producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale 
dintre statele membre. 

(2) Sunt compatibile cu piața internă: 
(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea 

să fie acordate fără discriminare în funcție de originea produselor; 
(b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale sau de alte 

evenimente extraordinare; 
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(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania 
afectate de divizarea Germaniei, în măsura în care acestea sunt necesare pentru 
compensarea dezavantajelor economice cauzate de această divizare. În termen de cinci 
ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la 
propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentei litere. 

(3) Pot fi considerate compatibile cu piața internă: 
(a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de 

trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forței de muncă extrem 
de scăzut, precum și a regiunilor prevăzute la articolul 349, avându-se în vedere situația 
lor structurală, economică și socială; 

(b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european 
comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru; 

 (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni 
economice, în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile 
schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun; 

(d) ajutoarele destinate să promoveze cultura și conservarea patrimoniului, în cazul în care 
acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale și de 
concurență în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun; 

(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotărăște la propunerea 
Comisiei. 

Articolul 110 (ex-articolul 90 TCE) 
Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite 
interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor 
naționale similare. 
De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne 
de natură să protejeze indirect alte sectoare de producție. 

Articolul 111 (ex-articolul 91 TCE) 
Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o 
rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. 

Articolul 119 (ex-articolul 4 TCE) 
(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, acțiunea statelor membre și a Uniunii presupune, în condițiile prevăzute de 
tratate, instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor 
economice ale statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune și 
conduse în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența 
este liberă. 

(2) În paralel, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate, această acțiune 
presupune o monedă unică, euro, precum și definirea și aplicarea unei politici monetare 
unice și a unei politici unice a cursurilor de schimb, al căror obiectiv principal îl constituie 
menținerea stabilității prețurilor și, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susținerea 
politicilor economice generale în Uniune, în conformitate cu principiul unei economii de 
piață deschise, în care concurența este liberă. 



Dreptul European al afacerilor - Curs universitar                                                                281 

(3) Această acțiune a statelor membre și a Uniunii implică respectarea următoarelor principia 
directoare: prețuri stabile, finanțe publice și condiții monetare sănătoase, precum și o balanță 
de plăți stabilă. 

Articolul 127 (ex-articolul 105 TCE) 
(1) Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale, denumit în continuare 

„SEBC”, este menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere obiectivului privind 
stabilitatea prețurilor, SEBC susține politicile economice generale din Uniune cu scopul de a 
contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. SEBC acționează în conformitate cu principiul unei economii de piață 
deschise în care concurența este liberă, favorizând alocarea eficientă a resurselor și 
respectând principiile stabilite la articolul 119. 

(2) Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC sunt: 
- definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii; 
- efectuarea operațiunilor de schimb valutar în conformitate cu articolul 219; 
- deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre; 
- promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. 

(3) Alineatul (2) a treia liniuță se aplică fără a aduce atingere deținerii și administrării, de către 
guvernele statelor membre, a unor fonduri de rulment în valută. 

(4) Banca Centrală Europeană este consultată: 
-  cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care țin de competențele sale; 
-  de autoritățile naționale, cu privire la orice proiect de reglementare în domeniile care 

sunt de competența sa, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 129 alineatul (4). 

În domeniile care țin de competențele sale, Banca Centrală Europeană poate prezenta avize 
respectivelor instituții, organe, oficii sau agenții ale Uniunii sau autorităților naționale. 
(5) SEBC contribuie la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în 

ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului 
financiar. 

(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură 
legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, 
poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul 
supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția 
întreprinderilor de asigurări. 

Articolul 128 (ex-articolul 106 TCE) 
(1) Banca Centrală Europeană este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în 

Uniune. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale pot emite astfel de 
bancnote. Bancnotele emise de Banca Centrală Europeană și de băncile centrale naționale 
sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plată în cadrul Uniunii. 

(2) Statele membre pot emite monedă metalică euro, sub rezerva aprobării de către Banca 
Centrală Europeană a volumului emisiunii. Consiliul, la propunerea Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate adopta măsuri de 
armonizare a valorilor unitare și a specificațiilor tehnice ale tuturor monedelor metalice 
destinate punerii în circulație. 
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Articolul 162 (ex-articolul 146 TCE) 
În scopul îmbunătățirii posibilităților de încadrare în muncă a lucrătorilor pe piața internă și 
pentru a contribui astfel la ridicarea nivelului de trai, se instituie, în conformitate cu 
dispozițiile de mai jos, un Fond Social European care urmărește promovarea în cadrul 
Uniunii a facilităților de ocupare a forței de muncă și a mobilității geografice și profesionale a 
lucrătorilor, precum și facilitarea adaptării la transformările industriale și la evoluția 
sistemelor de producție, în special prin formare și reconversie profesională.lucru este necesar 
pentru asigurarea bunei lor circulații în Uniune. 

Articolul 169 (ex-articolul 153 TCE) 
(1) Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor 
economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, 
educare și organizare în vederea apărării intereselor lor. 

(2) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin: 
(a) măsuri pe care le adoptă în temeiul articolului 114 în cadrul realizării pieței interne; 
(b) măsuri care sprijină și completează politica desfășurată de statele membre și care asigură 

continuarea acesteia. 
(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (2) litera (b). 

(4) Măsurile adoptate în temeiul alineatului (3) nu pot împiedica un stat membru să mențină 
sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu 
tratatele. Acestea sunt notificate Comisiei. 

Articolul 173 (ex-articolul 157 TCE) 
(1) Uniunea și statele membre asigură condițiile necesare competitivității industriei Uniunii. În 

acest scop, în conformitate cu un sistem de piețe deschise și concurențiale, acțiunea acestora 
urmărește: 

-  să accelereze adaptarea industriei la schimbările structurale; 
-  să încurajeze un mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor din întreaga 

Uniune și, în special, a întreprinderilor mici și mijlocii; 
-  să încurajeze un mediu propice cooperării dintre întreprinderi; 
-  să favorizeze o exploatare mai bună a potențialului industrial al politicilor de inovare, 

cercetare și dezvoltare tehnologică. 
(2) Statele membre se consultă reciproc, în cooperare cu Comisia și, în măsura în care este 

necesar, își coordonează acțiunile. Comisia poate adopta orice inițiativă utilă promovării 
acestei coordonări, în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să 
organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru 
supravegherea și nevaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat. 

(3) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin politicile și 
acțiunile pe care le desfășoară în temeiul altor dispoziții din tratate. Parlamentul European și 
Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea 
Comitetului 
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Economic și Social, pot decide cu privire la unele măsuri specifice menite să sprijine acțiunile 
întreprinse în statele membre pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) 
excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale 
statelor membre. 
Prezentul titlu nu constituie un temei pentru introducerea, de către Uniune, a vreunei măsuri 
susceptibile să provoace denaturări ale concurenței sau să conțină dispoziții fiscale sau 
dispoziții referitoare la drepturile și interesele lucrătorilor salariați. 

Articolul 174 (ex-articolul 158 TCE) 
În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniunii, aceasta își dezvoltă și 
desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. 
Uniunea urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a 
diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate. 
Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor 
afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și 
demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută 
a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase. 

Articolul 191 (ex-articolul 174 TCE) 
(1) Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective: 

-  conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; 
-  ocrotirea sănătății persoanelor; 
-  utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 
-  promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele 

de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor 
climatice. 

(2) Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama 
den diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile 
precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor 
provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”. 

În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în domeniul protecției mediului 
presupun, în cazurile adecvate, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din 
motive de protecție a mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri 
de control din partea Uniunii. 
(3) În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea ține seama de: 

- datele științifice și tehnice disponibile; 
- condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii; 
- avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune; 
- dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a 

regiunilor sale. 
(4) În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu 

organizațiile internaționale competente. Condițiile cooperării Uniunii pot face obiectul unor 
acorduri între aceasta și terțele părți în cauză. 

Paragraful precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul 
organismelor internaționale și de a încheia acorduri internaționale. 
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Articolul 194 
(1) În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a 

conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul 
solidarității între statele membre: 

(a) să asigure funcționarea pieței energiei; 
(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune, 
(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi 

surse de energie și energii regenerabile; și 
(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice. 

(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile 
necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă 
după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor. 

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor 
resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a 
aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c). 
(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură 

legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește 
măsurile menționate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură 
fiscală. 

Articolul 206 (ex-articolul 131 TCE) 
Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 28-32, Uniunea contribuie, în 
interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a 
restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la 
reducerea barierelor vamale și de altă natură. 
Articolul 207 (ex-articolul 133 TCE) 
(1)Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește 

modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de 
mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine 
directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de 
protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. 
Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii 
externe a Uniunii. 

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica 
comercială comună. 

(3) În cazul în care trebuie negociate și încheiate acorduri cu una sau mai multe țări terțe ori 
organizații internaționale, se aplică articolul 218, sub rezerva dispozițiilor speciale ale 
prezentului articol. Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă 
negocierile necesare. Consiliului și Comisiei le revine răspunderea să asigure 
compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile și normele interne ale Uniunii. 

Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de 
Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar 
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putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special și Parlamentului European cu 
privire la stadiul negocierilor. 
(4) Pentru negocierea și încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăște cu 

majoritate calificată. 
Pentru negocierea și încheierea unui acord în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor 
comerciale ale proprietății intelectuale, precum și în cel al investițiilor străine directe, Consiliul 
hotărăște în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziții pentru care este necesară 
unanimitatea pentru adoptarea de norme interne. 
Consiliul hotărăște, de asemenea în unanimitate, negocierea și încheierea de acorduri: 

(a) în domeniul comerțului cu servicii culturale și audiovizuale, în cazul în care aceste 
acorduri riscă să aducă atingere diversității culturale și lingvistice a Uniunii; 

(b) în domeniul comerțului cu servicii sociale, de educație și de sănătate, în situația în care 
aceste acorduri pot să perturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel național 
și să aducă atingere răspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii. 

(5) Negocierea și încheierea de acorduri internaționale în domeniul transporturilor sunt 
reglementate în partea a treia titlul VI și la articolul 218. 

(6) Exercitarea competențelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii comerciale 
comune nu aduce atingere delimitării competențelor între Uniune și statele membre și nu 
implică armonizarea dispozițiilor actelor cu putere de lege și ale normelor administrative ale 
statelor member în măsura în care tratatele exclud o astfel de armonizare. 

Articolul 263 (ex-articolul 230 TCE) 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene controlează legalitatea actelor legislative, a actelor 
Consiliului, ale Comisiei și ale Băncii Centrale Europene, altele decât recomandările și 
avizele, și a actelor Parlamentului European și ale Consiliului European menite să producă 
efecte juridice față de terți. Aceasta controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, 
oficiilor sau agențiilor Uniunii destinate să producă efecte juridice față de terți. 
În acest scop, Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de un 
stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de 
necompetență, 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. 
În aceleași condiții, Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de 
Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană și de Comitetul Regiunilor, care urmăresc 
salvgardareab prerogativelor acestora. 
Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea 
paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și 
individual, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun 
măsuri de executare. 
Actele de constituire a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii pot să prevadă condiții și proceduri 
speciale privind acțiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor 
organe, oficii sau agenții care sunt destinate să producă efecte juridice față de ele. 
Acțiunile prevăzute de prezentul articol 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 cunoștință de actul respectiv. 
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Articolul 271 (ex-articolul 237 TCE) 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă, în limitele prevăzute în continuare, să 
judece litigiile privind: 
(a) îndeplinirea obligațiilor statelor membre care rezultă din Statutul Băncii Europene de 

Investiții. 
 Consiliul de administrație al Băncii dispune în această privință de atribuțiile recunoscute 

Comisiei prin articolul 258, 
(b) hotărârile Consiliului guvernatorilor Băncii Europene de Investiții. Fiecare stat membru, 

Comisia și Consiliul de administrație al Băncii pot formula o acțiune în această materie, în 
condițiile prevăzute la articolul 263, 

(c) hotărârile Consiliului de administrație al Băncii Europene de Investiții. Acțiunile împotriva 
acestor hotărâri pot fi formulate, în condițiile prevăzute la articolul 263, numai de către 
statele membre sau de către Comisie și numai pentru nerespectarea procedurilor prevăzute 
la articolul 19 alineatele (2) și (5)-(7) din statutul Băncii, 

(d) îndeplinirea de către băncile centrale naționale a obligațiilor care rezultă din tratate și din 
Statutul, SEBC și al BCE. În această privință, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale 
Europene dispune, față de băncile centrale naționale, de competențele recunoscute Comisiei 
prin articolul 258 în raport cu statele membre. În cazul în care Curtea constată că o bancă 
centrală națională nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, 
această bancă este obligată să adopte măsurile impuse de executarea hotărârii Curții. 

Articolul 287 (ex-articolul 248 TCE) 
(1) Curtea de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii. De 

asemenea, aceasta verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale oricărui organ, 
oficiu sau agenție înființată de Uniune, în măsura în care actul constitutiv nu exclude acest 
control. 

 Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare 
referitoare la veridicitatea conturilor, precum și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea 
acestora în conturi, declarație care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Declarația poate fi completată cu aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de 
activitate a Uniunii. 

(2) Curtea de Conturi examinează legalitatea și corectitudinea veniturilor și cheltuielilor și 
asigură buna gestiune financiară. În acest context, Curtea de Conturi semnalează îndeosebi 
orice neregulă. 
Controlul veniturilor se efectuează pe baza veniturilor de realizat și a celor realizate efectiv de 
Uniune. 
Controlul cheltuielilor se efectuează pe baza angajamentelor, precum și a plăților. 
Aceste controale pot fi efectuate înainte de încheierea conturilor exercițiului bugetar avut în 
vedere. 

(3) Controlul se efectuează asupra actelor justificative și, dacă este cazul, la fața locului, la 
celelalte instituții ale Uniunii, în sediile oricărui organ, oficiu sau agenție care administrează 
venituri sau cheltuieli făcute în numele Uniunii și în statele membre, inclusiv în imobilele 
oricărei persoane fizice sau juridice care beneficiază de vărsăminte provenite de la buget. În 
statele membre, controlul se efectuează în colaborare cu instituțiile naționale de control sau, 
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în cazul în careacestea nu dispun de competențele necesare, cu serviciile naționale 
competente. Curtea de Conturi și instituțiile naționale de control ale statelor membre 
practică o cooperare bazată pe încredere și pe respectarea independenței acestora. Aceste 
instituții sau servicii informează Curtea de Conturi în cazul în care intenționează să participe 
la control. 

Orice document sau informație necesară îndeplinirii misiunii sale se comunică Curții de 
Conturi, la cererea sa, de către celelalte instituții ale Uniunii, de către orice organ, oficiu sau 
agenție care gestionează venituri sau cheltuieli în numele Uniunii, de către persoanele fizice sau 
juridice care beneficiază de vărsăminte de la buget și de către instituțiile naționale de control sau, 
în cazul în care acestea nu dispun de competențele necesare, de către serviciile naționale 
competente. 
În ceea ce privește activitatea de gestionare a veniturilor și cheltuielilor Uniunii exercitată de 
Banca Europeană de Investiții, dreptul de acces al Curții la informațiile deținute de Bancă este 
reglementat printr-un acord încheiat între Curte, Bancă și Comisie. În lipsa acestui acord, Curtea 
are, cu toate acestea, acces la informațiile necesare pentru a efectua controlul veniturilor și 
cheltuielilor Uniunii administrate de Bancă. 
(4) Curtea de Conturi întocmește un raport anual după încheierea fiecărui exercițiu financiar. 

Acest raport se transmite celorlalte instituții ale Uniunii și se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene împreună cu răspunsurile formulate de aceste instituții la observațiile 
Curții de Conturi. 

În plus, Curtea de Conturi își poate prezenta în orice moment observațiile, în special sub forma 
unor rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice și poate emite avize la cererea uneia dintre 
celelalte instituții ale Uniunii. 
Curtea de Conturi adoptă rapoarte anuale, rapoarte speciale sau avize cu majoritatea membrilor care 
o compun. Cu toate acestea, în vederea adoptării unor categorii de rapoarte sau de avize, aceasta își 
poate înființa camere interne, în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură. 
Aceasta sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea funcției lor de control al 
execuției bugetare. 
Curtea de Conturi își stabilește regulamentul de procedură. Acest regulament se aprobă de către 
Consiliu. 
Articolul 309 (ex-articolul 267 TCE) 
Banca Europeană de Investiții are misiunea de a contribui, recurgând la piețele de capital și la 
resursele proprii, la dezvoltarea echilibrată și neîntreruptă a pieței interne în interesul Uniunii. În 
acest scop, Banca facilitează, prin acordarea de împrumuturi și garanții și fără a urmări un scop 
lucrativ, finanțarea proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei: 

(a) proiecte care urmăresc punerea în valoare a regiunilor mai puțin dezvoltate; 
(b) proiecte care urmăresc modernizarea sau conversia întreprinderilor ori crearea de noi 

activități care sunt rezultatul realizării sau funcționării pieței interne și care, prin 
amploarea sau natura lor, nu pot fi finanțate în întregime prin diferitele mijloace de 
finanțare existente în fiecare dintre statele membre; 

(c) proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau 
natura lor, nu pot fi finanțate în întregime prin diferitele mijloace de finanțare existente 
în fiecare dintre statele membre. 
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În îndeplinirea misiunii sale, Banca facilitează finanțarea programelor de investiții în legătură cu 
intervențiile fondurilor structurale și ale altor instrumente financiare ale Uniunii. 
Articolul 310 (ex-articolul 268 TCE) 
(1) Toate veniturile și cheltuielile Uniunii trebuie estimate pentru fiecare exercițiu bugetar și 

trebuie înscrise în buget. 
 Bugetul anual al Uniunii este stabilit de Parlamentul European și de Consiliu, în 

conformitate cu articolul 314. 
 Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate. 
(2) Cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar anual, în 

conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 322. 
(3) Execuția cheltuielilor înscrise în buget necesită adoptarea în prealabil a unui act al Uniunii 

având forță juridică obligatorie, care conferă un temei juridic acțiunii Uniunii și execuției 
cheltuielii corespunzătoare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 322, cu 
excepția cazurilor prevăzute de respectivul regulament. 

(4) În vederea asigurării disciplinei bugetare, Uniunea nu adoptă acte care ar putea avea 
implicații importante asupra bugetului fără a oferi garanția că cheltuielile care decurg din 
aceste acte pot fi finanțate în limita resurselor proprii ale Uniunii și cu respectarea cadrului 
financiar multiannual prevăzut la articolul 312. 

(5) Bugetul Uniunii se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele 
membre și Uniunea cooperează pentru a face posibilă utilizarea alocărilor înscrise în buget, 
în conformitate cu acest principiu. 

(6) Uniunea și statele membre, în conformitate cu articolul 325, combat frauda și orice altă 
activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

(5) Pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea. 

Articolul 313 (ex-articolul 272 alineatul (1) TCE) 
Exercițiul bugetar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. 
Articolul 314 (ex-articolul 272 alineatele (2)-(10) TCE) 
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, 
adoptă bugetul anual al Uniunii, în conformitate cu următoarele dispoziții. 
(1) Fiecare instituție, cu excepția Băncii Centrale Europene, întocmește, înainte de 1 iulie, o 

situație estimativă a cheltuielilor sale pentru exercițiul bugetar următor. Comisia grupează 
aceste situații întrun proiect de buget ce poate conține previziuni divergente. Acest proiect 
cuprinde veniturile și cheltuielile estimate. 

(2) Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintă de către Comisie Parlamentului 
European și Consiliului până la data de 1 septembrie a anului care precede anul execuției 
bugetului. Comisia poate modifica proiectul de buget în cursul procedurii până la 
convocarea comitetului de conciliere prevăzut la alineatul (5). 

(3) Consiliul adoptă poziția sa asupra proiectului de buget și o transmite Parlamentului 
European până la data de 1 octombrie a anului care precede anul execuției bugetului. Acesta 
informează pe deplin Parlamentul European asupra motivelor care l-au condus la adoptarea 
poziției respective. 

(4) În cazul în care, în termen de patruzeci și două de zile de la transmitere, Parlamentul European: 
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(a) aprobă poziția Consiliului, bugetul este adoptat; 
(b) nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat aprobat; 
(c) adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, proiectul astfel modificat se 

transmite Consiliului și Comisiei. Președintele Parlamentului European, în consens cu 
președintele Consiliului, convoacă fără întârziere comitetul de conciliere. Cu toate acestea, 
comitetul de conciliere nu se întrunește în cazul în care, în termen de zece zile, Consiliul 
informează Parlamentul European că aprobă toate amendamentele sale. 

(5) Comitetul de conciliere, ce reunește membrii Consiliului sau reprezentanții acestora și tot atâția 
membri reprezentând Parlamentul European, are misiunea de a ajunge, pe baza pozițiilor 
Parlamentului European și ale Consiliului, la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea 
calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanților lor și cu majoritatea membrilor 
reprezentând Parlamentul European, în termen de douăzeci și una de zile de la data convocării sale. 

 Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și adoptă toate inițiativele necesare 
pentru promovarea apropierii pozițiilor Parlamentului European și ale Consiliului. 

(6) În cazul în care, în termenul de douăzeci și una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de 
conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European și Consiliul 
dispun fiecare de un termen de paisprezece zile calculat de la data acordului pentru 
aprobarea proiectului comun. 

(7) În cazul în care, în termenul de paisprezece zile prevăzut la alineatul (6): 
(a) Parlamentul European și Consiliul aprobă fiecare proiectul comun sau nu iau o hotărâre, ori 

în cazul în care una dintre aceste instituții aprobă proiectul comun iar cealaltă nu ia o 
hotărâre, bugetul este considerat adoptat definitiv în conformitate cu proiectul comun, sau 

(b) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, și Consiliul 
resping proiectul comun, ori în cazul în care una dintre aceste instituții respinge proiectul 
comun iar cealaltă nu ia o hotărâre, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau 

(c) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, respinge 
proiectul comun, iar Consiliul îl aprobă, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau 

(d) Parlamentul European aprobă proiectul comun dar Consiliul îl respinge, Parlamentul European 
poate decide, într-un termen de paisprezece zile de la data respingerii de către Consiliu și hotărând 
cu majoritatea membrilor care îl compun și a trei cincimi din totalul voturilor exprimate, 
confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente prevăzute la alineatul (4) litera (c). În 
cazul în care unul dintre amendamentele Parlamentului European nu este confirmat, se reține 
poziția aprobată în cadrul comitetului de conciliere referitoare la linia bugetară care face obiectul 
acestui amendament. Pe această bază, bugetul este considerat adoptat definitiv. 

(8) În cazul în care, în termenul de douăzeci și una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de 
conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintă un nou proiect 
de buget. 

(9) La încheierea procedurii prevăzute la prezentul articol, președintele Parlamentului European 
constată că bugetul este adoptat definitiv. 

(10) Fiecare instituție își exercită atribuțiile care îi sunt acordate prin prezentul articol cu 
respectarea tratatelor și a actelor adoptate în temeiul acestora, în special în ceea ce privește 
resursele proprii ale Uniunii și echilibrul veniturilor și cheltuielilor. 
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