
1. Tratatul privind Uniunea Europeană[1]

(extras)

Articolul 2

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertă-
ţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drep-
turilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. 
Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată 
prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate în-
tre femei şi bărbaţi.

Articolul 7 (exarticolul 7 TUE)
(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parla-

mentului European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului 
European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii 
săi, poate să constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valori-
lor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda 
la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză şi îi poate 
adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură.

Consiliul veriică cu regularitate dacă motivele care au condus la aceas-
tă constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei tre-
imi din statele membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamen-
tului European, poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persis-
tente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce 
a invitat acel stat membru să-şi prezinte observaţiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), 
Consiliul, hotărând cu majoritate caliicată, poate decide să suspende anu-
mite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratate-
lor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui 
stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama de eventualele 
consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor 
persoanelor izice şi juridice.

[1]  Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană a fost publicată în 
J.O.U.E. nr. C 326 din 26.10.2012.

România a ratiicat Tratatul de la Lisabona prin care în urma modiicării Tratatului 
privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituirea a Comunităţii Europene a fost 
adoptat textul Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene prin Legea nr. 13/2008 (M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2008).
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Obligaţiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor ră-
mân obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate caliicată, poate decide ulterior să 
modiice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns 
la modiicarea situaţiei care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Par-
lamentului European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la 
articolul 354 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 13

(1) Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea 
valorilor sale, urmărirea obiectivelor sale, susţinerea intereselor sale, ale 
cetă ţenilor săi şi ale statelor membre, precum şi asigurarea coerenţei, a 
ei  ca cităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor sale.

Instituţiile Uniunii sunt:
– Parlamentul European;
– Consiliul European;
– Consiliul;
– Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”);
– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
– Banca Centrală Europeană;
– Curtea de Conturi.
(2) Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt confe-

rite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevă-
zute de acestea. Instituţiile cooperează unele cu altele în mod loial.

Articolul 19

(1) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, 
Tribunalul şi tribunale specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului 
în interpretarea şi aplicarea tratatelor.

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o pro-
tecţie jurisdicţională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.

(2) Curtea de Justiţie este compusă din câte un judecător pentru iecare 
stat membru. Aceasta este asistată de avocaţi generali.

Tribunalul cuprinde cel puţin un judecător din iecare stat membru.
Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, precum şi judecăto-

rii Tribunalului sunt aleşi dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile 
de independenţă şi care întrunesc condiţiile prevăzute la articolele 253 şi 
254 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Aceştia sunt numiţi 
de comun acord de către guvernele statelor membre pentru şase ani. Ju-
decătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot i numiţi din nou.

(3) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene hotărăşte în conformitate cu 
tratatele:
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(a) cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie ori 
de persoane izice sau juridice;

(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale, 
cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adop-
tate de instituţii;

(c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate.

Articolul 24 (ex. articolul 11 din TUE)
(1) Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate 

comună include toate domeniile politicii externe, precum şi toate chestiunile 
referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la deinirea treptată a unei politici 
de apărare comune care poate conduce la o apărare comună. 

Politica externă şi de securitate comună face obiectul aplicării unor 
norme şi proceduri speciale. Aceasta este deinită şi pusă în aplicare de 
Consiliul European şi de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepţia 
cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este 
exclusă. Politica externă şi de securitate comună este pusă în aplicare de 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 
şi de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile speciice al 
Parlamentului European şi Comisiei în acest domeniu sunt deinite prin 
tratate. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă cu privire 
la aceste dispoziţii, cu excepţia competenţei de a controla respectarea 
articolului 40 din prezentul tratat şi de a controla legalitatea anumitor 
decizii menţionate la articolul 275 al doilea paragraf din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 47

Uniunea are personalitate juridică.



2. Tratatul privind Funcţionarea  
Uniunii Europene[1] 

(extras)

Articolul 15 (exarticolul 255 TCE)
(1) În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării 

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

(2) Parlamentul European se întruneşte în şedinţe publice, de aseme-
nea şi Consiliul în cazul în care dezbate şi votează un proiect de act legis-
lativ.

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

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

Fiecare instituţie, organ, oiciu sau agenţie asigură transparenţa lucră-
rilor 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 nu
mai în cazul în care exercită funcţii administrative.

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

Articolul 108 (exarticolul 88 TCE)
(1) Comisia, împreună cu statele membre, veriică permanent regimu-

rile ajutoarelor existente în aceste state. Comisia propune acestora măsu-
rile 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 inter-
mediul resurselor de stat nu este compatibil cu piaţa internă în conformita-

[1]  Versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene a fost 
publicată în J.O.U.E. nr. C 326 din 26 octombrie 2012.
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te cu articolul 107 sau că acest ajutor este utilizat în mod abuziv, aceasta 
hotărăşte desiinţarea sau modiicarea ajutorului de către statul în cauză în 
termenul stabilit de Comisie.

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 ie acordat de acest stat 
trebuie să ie considerat compatibil cu piaţa internă, prin derogare de la dis-
poziţiile articolului 107 sau de la regulamentele prevăzute la articolul 109, în 
cazul în care o astfel de decizie este justiicată de împrejurări excepţiona-
le. În cazul în care, în legătură cu acest ajutor, Comisia a iniţiat procedura 
prevăzută la primul paragraf din prezentul alineat, cererea adresată Consi-
liului 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 privire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modiice ajutoa-
rele. 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 pronun-
ţarea unei decizii inale, 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 
i exceptate de la procedura prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol.

Articolul 114 (exarticolul 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 justii-
cate de cerinţele importante prevăzute la articolul 36 sau referitoare la pro-
tecţia mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei 
o notiicare, 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 ne-
cesară introducerea unor dispoziţii de drept intern întemeiate pe dovezi şti-
inţiice noi referitoare la protecţia mediului ambiant ori a mediului de lucru, 
din cauza unei probleme speciice statului membru respectiv, apărute după 
adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează Comisiei o notiicare 
privind măsurile avute în vedere şi motivele adoptării acestora.
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(6) În termen de şase luni de la notiicările prevăzute la alineatele (4) 
şi (5), Comisia aprobă sau respinge dispoziţiile respective de drept intern, 
după ce a veriicat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discrimina-
re 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 justiică acest lucru şi dacă 
nu există nici un pericol pentru sănătatea umană, Comisia poate notiica 
statului membru în cauză că termenul prevăzut de prezentul alineat poate 
i prorogat cu un nou termen de până la şase luni.

(7) În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este au-
torizat 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 să-
nătate 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 (exarticolul 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, acor-
dul respectiv poate intra în vigoare numai după modiicarea acestuia sau 
revizuirea tratatelor.

Articolul 243 (exarticolul 210 TCE) 
Consiliul stabileşte salariile, indemnizaţiile şi pensiile preşedintelui Con-

siliului European, ale preşedintelui Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, ale membrilor Co-
misiei, ale preşedinţilor, membrilor şi greierilor Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, precum şi ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabi-
leşte, de asemenea, toate indemnizaţiile care ţin loc de remuneraţie.

Articolul 245 (exarticolul 213 TCE)
Membrii Comisiei se abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţi-

ilor lor. Statele membre respectă independenţa acestora şi nu încearcă să 
îi inluenţeze în îndeplinirea sarcinilor lor. 
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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 de-
căderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente. 

Articolul 247 (exarticolul 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 i destituit de Curtea de Justiţie, la plângerea Consiliului hotărând cu 
majoritate simplă sau a Comisiei.

Articolul 251 (exarticolul 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 Jus-
tiţie a Uniunii Europene.

Curtea de Justiţie se poate întruni şi în şedinţă plenară atunci când Sta-
tutul prevede aceasta.

Articolul 252 (exarticolul 222 TCE)
Curtea de Justiţie este asistată de opt avocaţi generali. 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 im-
parţialitate şi în deplină independenţă, concluzii motivate cu privire la cau-
zele care, în conformitate cu Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
necesită intervenţia sa.

Articolul 253 (exarticolul 223 TCE)
Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, aleşi dintre persona-

lităţi care oferă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile 
cerute pentru exercitarea, în ţările lor, a celor mai înalte funcţii jurisdicţio-
nale, sau care sunt jurisconsulţi 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 iecare trei ani are loc o înlocuire parţială a judecătorilor şi avoca-
ţilor generali, în condiţiile prevăzute de Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene.

Judecătorii desemnează dintre ei pe preşedintele Curţii de Justiţie, pen-
tru o perioadă de trei ani. Mandatul acestuia poate i reînnoit.
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Judecătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot i numiţi din 
nou. Curtea de Justiţie îşi numeşte greierul şi îi stabileşte statutul.

Curtea de Justiţie îşi stabileşte regulamentul de procedură. Acest re-
gulament se supune aprobării Consiliului.

Articolul 254 (exarticolul 224 TCE)
Numărul de judecători ai Tribunalului se stabileşte prin Statutul Curţii 

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

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

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

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

Justiţie. Acest regulament se supune aprobării Consiliului, care hotărăşte.
Cu excepţia cazului în care Statutul Curţii de Justiţie dispune altfel, dis-

poziţiile 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 can-
didaţilor 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 func-
ţionare al acestui comitet, precum şi o decizie prin care sunt desemnaţi 
membrii comitetului. Comitetul hotărăşte la iniţiativa preşedintelui Curţii de 
Justiţie.

Articolul 256 (exarticolul 225 TCE)
(1) Tribunalul are competenţa să judece în primă instanţă acţiunile men-

ţionate 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.
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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 acţiunile 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 speciice 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 con-
diţiile şi limitele prevăzute de statut, în cazul în care există un risc serios 
pentru unitatea sau coerenţa dreptului Uniunii.

Articolul 257 (exarticolul 225 A TCE)
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedu-

ra legislativă ordinară, pot îniinţa 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, ie la propunerea Comisiei şi după consultarea Curţii de 
Justiţie, ie la solicitarea Curţii de Justiţie şi după consultarea Comisiei.

Regulamentul de îniinţare a unui tribunal specializat stabileşte normele 
referitoare la compunerea acestui tribunal şi precizează întinderea compe-
tenţelor 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 regulamen-
tul privind îniinţarea 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 exer-
citarea unor funcţii jurisdicţionale. Aceştia sunt numiţi de Consiliu, care ho-
tărăşte 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 îniinţare a tribunalului spe-
cializat dispune altfel, dispoziţiile tratatelor referitoare la Curtea de Justiţie 
a Uniunii Europene şi dispoziţiile Statutului Curţii de Justiţie a Uniunii Eu-
ropene se aplică şi tribunalelor specializate. Titlul I şi articolul 64 din Statut 
se aplică în orice situaţie tribunalelor specializate.
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Articolul 258 (exarticolul 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 (exarticolul 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 (exarticolul 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 execu-
tarea hotărârii Curţii.

(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat mă-
surile pe care le impune executarea hotărârii Curţii, Comisia poate sesi za 
Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta ob-
servaţiile. 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.

În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a res-
pectat 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 comu-
nica 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 i plătită de statul respectiv şi pe care îl consideră adecvat 
situaţiei.


