
2. Tratatul privind  
Funcţionarea Uniunii Europene[1]

(extras)

Articolul 15 (ex-articolul 255 TCE)
(1) În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării societăţii 

civile, instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii acţionează respectând în cel 
mai înalt grad principiul transparenţei.

(2) Parlamentul European se întruneşte în şedinţe publice, de asemenea şi 
Consiliul în cazul în care dezbate şi votează un proiect de act legislativ.

(3) Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică, care are reşedinţa 
sau sediul statutar într-un stat membru, are drept de acces la documentele instituţiilor, 
organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste 
documente, sub rezerva principiilor şi condiţiilor care vor fi stabilite în conformitate 
cu prezentul alineat.

Principiile generale şi limitele care, din motive de interes public sau privat, 
reglementează exercitarea dreptului de acces la documente, se stabilesc prin 
regulamente de către Parlamentul European şi Consiliu, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară.

Fiecare instituţie, organ, oficiu sau agenţie asigură transparenţa lucrărilor lor şi 
elaborează, în regulamentul său de procedură, dispoziţii speciale privind accesul la 
propriile documente, în conformitate cu regulamentele menţionate la al doilea paragraf. 

Dispoziţiile prezentului alineat se aplică Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
Băncii Centrale Europene şi Băncii Europene de Investiţii numai în cazul în care 
exercită funcţii administrative.

Parlamentul European şi Consiliul asigură publicarea documentelor privind 
procedurile legislative în condiţiile prevăzute de regulamentele menţio nate la al 
doilea paragraf.

Articolul 108 (ex-articolul 88 TCE)
(1) Comisia, împreună cu statele membre, verifică permanent regimurile ajutoarelor 

existente în aceste state. Comisia propune acestora măsurile utile cerute de dezvoltarea 
treptată sau de funcţionarea pieţei comune.

(2) În cazul în care, după ce părţilor în cauză li s-a solicitat să-şi prezinte observaţiile, 
Comisia constată că ajutorul acordat de un stat sau prin intermediul resurselor de 
stat nu este compatibil cu piaţa internă în conformitate cu articolul 107 sau că acest 
ajutor este utilizat în mod abuziv, aceasta hotărăşte desfiinţarea sau modificarea 
ajutorului de către statul în cauză în termenul stabilit de Comisie.

[1]  Versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene a fost publicată în 
J.O. C 202 din 7 iunie 2016.
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În cazul în care statul în cauză nu se conformează deciziei în termenul stabilit, 
Comisia sau orice alt stat interesat poate sesiza direct Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, prin derogare de la articolele 258 şi 259.

La cererea unui stat membru, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate decide 
că un ajutor acordat sau care urmează să fie acordat de acest stat trebuie să fie 
consi derat compatibil cu piaţa internă, prin derogare de la dispoziţiile articolului 107 
sau de la regulamentele prevăzute la articolul 109, în cazul în care o astfel de 
decizie este justificată de împrejurări excepţionale. În cazul în care, în legătură cu 
acest ajutor, Comisia a iniţiat procedura prevăzută la primul paragraf din prezentul 
alineat, cererea adresată Consiliului de statul în cauză va avea ca efect suspendarea 
procedurii menţionate până când Consiliul se pronunţă asupra acesteia.

Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul nu se pronunţă în termen de trei luni 
de la formularea cererii, Comisia hotărăşte.

(3) Comisia este informată în timp util pentru a‑şi prezenta observaţiile cu pri‑
vire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele. În cazul în 
care apreciază că un proiect nu este compatibil cu piaţa internă în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 107, Comisia iniţiază fără întârziere procedura prevăzută la 
alineatul precedent. Înainte de pronunţarea unei decizii finale, statul membru în 
cauză nu poate pune în aplicare măsurile preconizate.

(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu 
privire la care Consiliul, în temeiul articolului 109, a considerat că pot fi exceptate 
de la procedura prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol.

Articolul 114 (ex-articolul 95 TCE)
(4) În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul 

European şi Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră 
necesară menţinerea dispoziţiilor de drept intern justificate de cerinţele importante 
prevăzute la articolul 36 sau referitoare la protecţia mediului ambiant ori a mediului 
de lucru, acesta adresează Comisiei o notificare, indicând motivele menţinerii acestor 
dispoziţii.

(5) De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după 
adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European şi Consiliu, de 
către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară introducerea unor 
dispoziţii de drept intern întemeiate pe dovezi ştiinţifice noi referitoare la protecţia 
mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza unei probleme specifice statului 
membru respectiv, apărute după adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează 
Comisiei o notificare privind măsurile avute în vedere şi motivele adoptării acestora.

(6) În termen de şase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) şi (5), 
Comisia aprobă sau respinge dispoziţiile respective de drept intern, după ce a 
verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre şi dacă acestea constituie 
sau nu un obstacol în funcţionarea pieţei interne.

În absenţa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispoziţiile de drept 
intern prevăzute la alineatele (4) şi (5) se consideră aprobate.

În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru şi dacă nu există 
nici un pericol pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în 
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cauză că termenul prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen 
de până la şase luni.

(7) În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat 
să menţină sau să introducă dispoziţii de drept intern care derogă de la o măsură 
de armonizare, Comisia examinează de îndată dacă este oportun să propună o 
adaptare a acestei măsuri.

(8) În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate 
publică într‑un domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, 
acesta informează Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună 
Consiliului măsuri adecvate.

(9) Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 şi 259, Comisia şi 
orice stat membru pot sesiza direct Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul 
în care consideră că un alt stat membru exercită abuziv competenţele prevăzute 
de prezentul articol.

Articolul 218 (ex-articolul 300 TCE)
(…)
(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obţine 

avizul Curţii de Justiţie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispoziţiile 
tratatelor. În cazul unui aviz negativ al Curţii, acordul respectiv poate intra în vigoare 
numai după modificarea acestuia sau revizuirea tratatelor.

Articolul 243 (ex-articolul 210 TCE) 
Consiliul stabileşte salariile, indemnizaţiile şi pensiile preşedintelui Consiliului 

European, ale preşedintelui Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, ale membrilor Comisiei, ale preşedinţilor, 
membrilor şi grefierilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi ale secretarului 
general al Consiliului. Consiliul stabileşte, de asemenea, toate indemnizaţiile care 
ţin loc de remuneraţie.

Articolul 245 (ex-articolul 213 TCE)
Membrii Comisiei se abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţiilor lor. 

Statele membre respectă independenţa acestora şi nu încearcă să îi influenţeze în 
îndeplinirea sarcinilor lor. 

Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nicio altă activitate 
profesională, remunerată sau nu. La instalarea în funcţie, aceştia se angajează 
solemn să respecte, pe durata mandatului şi după încetarea acestuia, obligaţiile 
impuse de mandat şi, în special, obligaţia de onestitate şi prudenţă în a accepta, după 
încheierea mandatului, anumite funcţii sau avantaje. În cazul nerespectării acestor 
obligaţii, Curtea de Justiţie, sesizată de Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, 
sau de Comisie, poate hotărî, după caz, destituirea persoanei în cauză în condiţiile 
articolului 247 sau decăderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente. 

Articolul 247 (ex-articolul 216 TCE)
În cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile necesare exercitării funcţiilor sale 

sau în care a comis o abatere gravă, orice membru al Comisiei poate fi destituit 
de Curtea de Justiţie, la plângerea Consiliului hotărând cu majoritate simplă sau 
a Comisiei.
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Articolul 251 (ex-articolul 221 TCE)
Curtea de Justiţie se întruneşte în camere sau în Marea Cameră, în conformitate 

cu regulile prevăzute în acest sens de Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Curtea de Justiţie se poate întruni şi în şedinţă plenară atunci când Statutul 

prevede aceasta.

Articolul 252 (ex-articolul 222 TCE)
Curtea de Justiţie este asistată de opt avocaţi generali[1]. La cererea Curţii de 

Justiţie, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate mări numărul de avocaţi generali.
Avocatul general are rolul de a prezenta în mod public, cu deplină imparţialitate şi 

în deplină independenţă, concluzii motivate cu privire la cauzele care, în conformitate 
cu Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, necesită intervenţia sa.

Articolul 253 (ex-articolul 223 TCE)
Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, aleşi dintre personalităţi care 

oferă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile cerute pentru 
exercitarea, în ţările lor, a celor mai înalte funcţii jurisdicţionale, sau care sunt juris‑
consulţi ale căror competenţe sunt recunoscute, sunt numiţi de comun acord de 
către guvernele statelor membre, pentru o perioadă de şase ani, după consultarea 
comitetului prevăzut la articolul 255.

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

Judecătorii desemnează dintre ei pe preşedintele Curţii de Justiţie, pentru o 
perioadă de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reînnoit.

Judecătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot fi numiţi din nou. 
Curtea de Justiţie îşi numeşte grefierul şi îi stabileşte statutul.
Curtea de Justiţie îşi stabileşte regulamentul de procedură. Acest regulament 

se supune aprobării Consiliului.

Articolul 254 (ex-articolul 224 TCE)
Numărul de judecători ai Tribunalului se stabileşte prin Statutul Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene. Statutul poate prevedea ca Tribunalul să fie asistat de avocaţi 
generali.

Membrii Tribunalului sunt aleşi dintre persoane care oferă depline garanţii de 
independenţă şi care au capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcţii 
jurisdicţionale. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor 
membre, pentru o perioadă de şase ani, după consultarea comitetului prevăzut 
la articolul 255. La fiecare trei ani are loc o înlocuire parţială. Membrii care şi‑au 
încheiat mandatul pot fi numiţi din nou.

Judecătorii desemnează dintre ei pe preşedintele Tribunalului, pentru o perioadă 
de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reînnoit.

Tribunalul îşi numeşte grefierul şi îi stabileşte statutul.
Tribunalul îşi stabileşte regulamentul de procedură în acord cu Curtea de Justiţie. 

Acest regulament se supune aprobării Consiliului, care hotărăşte.

[1]  Potrivit art. 1 din Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocaţi 
generali ai Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (2013/336/UE): „Numărul avocaţilor generali ai 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se majorează după cum urmează: – la nouă, începând cu 
1 iulie 2013; – la unsprezece, începând cu 7 octombrie 2015” (n.n.).
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Cu excepţia cazului în care Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene dispune 
altfel, dispoziţiile prezentului tratat referitoare la Curtea de Justiţie sunt aplicabile 
şi Tribunalului.

Articolul 255
Se instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaţilor 

de a exercita funcţiile de judecător şi avocat general în cadrul Curţii de Justiţie şi 
al Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările, în 
conformitate cu dispoziţiile articolelor 253 şi 254.

Comitetul este format din şapte personalităţi alese dintre foştii membri ai Curţii 
de Justiţie şi ai Tribunalului, dintre membrii instanţelor naţionale supreme şi din jurişti 
reputaţi, dintre care unul este propus de Parlamentul European. Consiliul adoptă o 
decizie care stabileşte regulamentul de funcţionare al acestui comitet, precum şi o 
decizie prin care sunt desemnaţi membrii comitetului. Comitetul hotărăşte la iniţiativa 
preşedintelui Curţii de Justiţie.

Articolul 256 (ex-articolul 225 TCE)
(1) Tribunalul are competenţa să judece în primă instanţă acţiunile menţionate 

la articolele 263, 265, 268, 270 şi 272, cu excepţia celor care sunt atribuite unui 
tribunal specializat, instituit în conformitate cu articolul 257, şi a celor rezervate prin 
statut Curţii de Justiţie. Statutul poate să prevadă pentru Tribunal competenţe în 
alte categorii de acţiuni.

Deciziile pronunţate de Tribunal în temeiul prezentului alineat pot face obiectul 
unui recurs la Curtea de Justiţie, limitat la chestiuni de drept, în condiţiile şi limitele 
prevăzute de statut.

(2) Tribunalul are competenţa să judece căile de atac formulate împotriva deciziilor 
tribunalelor specializate.

Deciziile pronunţate de Tribunal în temeiul prezentului alineat pot face, în mod 
excepţional, obiectul unei reexaminări de către Curtea de Justiţie, în condiţiile şi 
limitele prevăzute de statut, în cazul în care există un risc serios pentru unitatea 
sau coerenţa dreptului Uniunii.

(3) Tribunalul are competenţa să judece trimiteri preliminare adresate în temeiul 
articolului 267, în domenii specifice stabilite de statut.

În cazul în care consideră că respectiva cauză necesită o decizie de principiu 
susceptibilă de a aduce atingere unităţii sau coerenţei dreptului Uniunii, Tribunalul 
poate trimite cauza spre soluţionare Curţii de Justiţie.

Deciziile pronunţate de Tribunal în trimiteri preliminare pot face, în mod excepţional, 
obiectul unei reexaminări de către Curtea de Justiţie, în condiţiile şi limitele prevăzute 
de statut, în cazul în care există un risc serios pentru unitatea sau coerenţa dreptului 
Uniunii.

Articolul 257 (ex-articolul 225 A TCE)
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, pot înfiinţa tribunale specializate pe lângă Tribunal, care să 
aibă competenţa de a judeca în primă instanţă anumite categorii de acţiuni în 
materii speciale. Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc prin regulamente, fie 
la propunerea Comisiei şi după consultarea Curţii de Justiţie, fie la solicitarea Curţii 
de Justiţie şi după consultarea Comisiei.
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Regulamentul de înfiinţare a unui tribunal specializat stabileşte normele referitoare 
la compunerea acestui tribunal şi precizează întinderea competenţelor care îi sunt 
atribuite.

Deciziile tribunalelor specializate pot face obiectul unui recurs în faţa Tribunalului, 
limitat la chestiuni de drept sau, în cazul în care regulamentul privind înfiinţarea 
tribunalului specializat prevede aceasta, referitor şi la chestiuni de fapt.

Membrii tribunalului specializat sunt aleşi dintre persoane care oferă depline 
garanţii de independenţă şi care au capacitatea cerută pentru exercitarea unor 
funcţii jurisdicţionale. Aceştia sunt numiţi de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate.

Tribunalele specializate îşi stabilesc regulamentul de procedură în acord cu 
Curtea de Justiţie. Acest regulament se supune aprobării Consiliului.

Cu excepţia cazului în care regulamentul de înfiinţare a tribunalului specializat 
dispune altfel, dispoziţiile tratatelor referitoare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
şi dispoziţiile Statutului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se aplică şi tribunalelor 
specializate. Titlul I şi articolul 64 din Statut se aplică în orice situaţie tribunalelor 
specializate.

Articolul 258 (ex-articolul 226 TCE)
În cazul în care Comisia consideră că un stat membru a încălcat ori care dintre 

obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz mo tivat cu privire 
la acest aspect, după ce a oferit statului în cauză posi bilitatea de a‑şi prezenta 
observaţiile.

În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în terme nul stabilit 
de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Articolul 259 (ex-articolul 227 TCE)
Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

în cazul în care consideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile 
care îi revin în temeiul tratatelor.

Înainte ca un stat membru să introducă împotriva unui alt stat membru o acţiune 
întemeiată pe o pretinsă încălcare a obligaţiilor care îi revin în te meiul tratatelor, 
acesta trebuie să sesizeze Comisia.

Comisia emite un aviz motivat, după ce a oferit posibilitatea statelor în cauză să 
îşi prezinte în contradictoriu observaţiile scrise şi orale.

În cazul în care Comisia nu a emis avizul în termen de trei luni de la introducerea 
cererii, absenţa avizului nu împiedică sesizarea Curţii.

Articolul 260 (ex-articolul 228 TCE)
(1) În cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene constată că un stat 

membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest 
stat este obligat să ia măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curţii.

(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe 
care le impune executarea hotărârii Curţii, Comisia poate sesiza Curtea, după ce 
a dat statului în cauză posibilitatea de a‑şi prezenta observaţiile. Comisia indică 
cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu pe care statul membru 
în cauză trebuie să le plătească şi pe care îl consideră adecvat situaţiei.
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În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a respectat 
hotărârea sa, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalităţi 
cu titlu cominatoriu.

Această procedură nu aduce atingere articolului 259.
(3) În cazul în care sesizează Curtea printr‑o acţiune în temeiul articolului 258, 

considerând că statul respectiv nu şi‑a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile 
de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, 
Comisia poate indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare 
sau al penalităţii cu titlu cominatoriu care urmează a fi plătită de statul respectiv şi 
pe care îl consideră adecvat situaţiei.

În cazul în care constată neîndeplinirea obligaţiei, Curtea poate impune statului 
membru respectiv plata unei sume forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu, în 
limita valorii indicate de Comisie. Obligaţia de plată intră în vigoare la data stabilită 
de Curte prin hotărârea sa.

Articolul 261 (ex-articolul 229 TCE)
Regulamentele adoptate de Consiliu şi cele adoptate în comun de Parlamentul 

European şi de Consiliu în conformitate cu dispoziţiile tratatelor pot să confere Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene competenţa de fond în ceea ce priveşte sancţiunile 
prevăzute de aceste regulamente.

Articolul 262 (ex-articolul 229 A TCE)
Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale tratatelor, Consiliul, hotărând în 

unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea 
Parlamentului European, poate adopta dispoziţii prin care atribuie Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, în măsura stabilită de Consiliu, competenţa de a judeca litigii legate 
de aplicarea actelor adoptate în temeiul tratatelor care creează titluri comunitare 
de proprietate intelectuală. Respectivele dispoziţii intră în vigoare după ce au fost 
aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale.

Articolul 263 (ex-articolul 230 TCE)
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene controlează legalitatea actelor legislative, 

a actelor Consiliului, ale Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene, altele decât 
recomandările şi avizele, şi a actelor Parlamentului European şi ale Consiliului 
European menite să producă efecte juridice faţă de terţi. Aceasta controlează, de 
asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii destinate să 
producă efecte juridice faţă de terţi.

În acest scop, Curtea are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate 
de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru 
motive de necompetenţă, de încălcare a unor norme fundamentale de procedură, 
de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia 
ori de abuz de putere.

În aceleaşi condiţii, Curtea are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile 
formulate de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană şi de Comitetul 
Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora.

Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condiţiile prevăzute la primul 
şi al doilea paragraf, o acţiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care 
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o privesc direct şi individual, precum şi împotriva actelor normative care o privesc 
direct şi care nu presupun măsuri de executare.

Actele de constituire a organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii pot să prevadă 
condiţii şi proceduri speciale privind acţiunile formulate de persoanele fizice sau 
juridice împotriva actelor acestor organe, oficii sau agenţii care sunt destinate să 
producă efecte juridice faţă de ele.

Acţiunile prevăzute 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 cunoştinţă de actul respectiv.

Articolul 264 (ex-articolul 231 TCE)
În cazul în care acţiunea este întemeiată, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

declară actul contestat nul şi neavenit.
Cu toate acestea, Curtea indică, în cazul în care consideră că este necesar, care 

sunt efectele actului anulat, care trebuie considerate ca fiind irevocabile.

Articolul 265 (ex-articolul 232 TCE)
În cazul în care, prin încălcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliul, Comisia sau Banca Centrală Europeană se abţin 
să hotărască, statele membre şi celelalte instituţii ale Uniunii pot sesiza Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene pentru a constata această încălcare. Prezentul articol 
se aplică, în aceleaşi condiţii, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii care se abţin 
să hotărască.

Această acţiune este admisibilă numai în cazul în care instituţia, organul, oficiul 
sau agenţia respectivă a fost solicitată în prealabil să acţioneze. În cazul în care, la 
expirarea unui termen de două luni de la data acestei solicitări, instituţia, organul, 
oficiul sau agenţia nu şi‑a precizat poziţia, acţiunea poate fi formulată într‑un nou 
termen de două luni.

Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Curtea în condiţiile stabilite la 
paragrafele precedente în legătură cu omisiunea unei instituţii, organ, oficiu sau 
agenţie a Uniunii de a‑i adresa un act, altul decât o recomandare sau un aviz.

Articolul 266 (ex-articolul 233 TCE)
Instituţia, organul, oficiul sau agenţia emitentă a actului anulat sau a cărei abţinere 

a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile impuse de executarea 
hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Această obligaţie nu aduce atingere obligaţiei care poate rezulta din aplicarea 
articolului 340 al doilea paragraf.

Articolul 267 (ex-articolul 234 TCE)
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe, cu titlu 

preliminar, cu privire la:
(a) interpretarea tratatelor;
(b) validitatea şi interpretarea actelor adoptate de instituţiile, organele, oficiile 

sau agenţiile Uniunii;
În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în faţa unei instanţe dintr‑un 

stat membru, această instanţă poate, în cazul în care apreciază că o decizie în 
această privinţă îi este necesară pentru a pronunţa o hotărâre, să ceară Curţii să 
se pronunţe cu privire la această chestiune.


