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I. 

DEVENIREA POLITICO-JURIDIC  A UNIUNII EUROPENE: 

ANALIZ  DIACRONIC  

Colapsul economico-politic manifestat în perioada imediat urm toare sfâr itului celui 
de-al doilea R zboi Mondial a constituit i punctul de început pentru reorganizarea statal  
în Europa. La epoca faptelor, efortul puterilor europene era concentrat c tre dep irea 
rivalit ii istorice dintre Fran a i Germania prin formularea unei solu ii comune – care s  
avantajeze statele europene. Ideile sintetizate prin Declara ia Schuman1 asigur  funda-
mentul ideologic pentru o Europ  unit  prin solidaritate i valori comune. Primul i 
principalul obiectiv enun at în Declara ia Schuman const  în promovarea i asigurarea 
p cii mondiale; premisele fundamentale pentru ob inerea acestui obiectiv constau în 
concilierea real  dintre Fran a i Germania i crearea unei solidarit i de fapt între state i 
popoare. Concretizarea efectiv  a p cii i solidarit ii era posibil  prin trecerea sub 
control suprana ional (respectiv în sarcina Înaltei Autorit i) a produc iei franco-germane 
de c rbune i o el. În condi iile date, s-au pus bazele unei noi ordini europene. În cadrul 
acesteia, punctul de interes era deplasat de la stat – ca principal  entitate politico-juridic  
i constitu ii i legi interne – ca principale izvoare de drept la o structur  suprana ional  

de factur  european  având o ordine juridic  suis generis.  

Dup  cel de-al doilea R zboi Mondial, ini iativele puterilor europene erau orientate 
c tre crearea unei Europe Unite. Solu ia politico-juridic  a celor trei Comunit i Europene 
nu s-a prefigurat înc  de la primele încerc ri demarate în acest sens. Literatura de specia-
litate2 distinge trei grup ri distincte de organiza ii europene care au conlucrat în vederea 

                                                            
1 Proclamat  la 9 mai 1950 de ministrul francez de afaceri externe – Robert Schuman. Textul Declara iei 

a fost revizuit de Jean Monnet – economist i diplomat francez, pre edintele Înaltei Autorit i al c rei scop 
consta în exercitarea controlului asupra resurselor de c rbune i o el ale Fran ei i Germaniei. Ideile enun ate 
în Declara ia Schuman au alc tuit, organizat i pus în aplicare Planul Schuman. Concomitent, Monnet a 
dezvoltat un alt plan (Planul Monnet) în temeiul c ruia produc ia de c rbune german  urma s  fie asimilat  de 
Fran a. Din punct de vedere juridic, Planul Monnet a fost sprijinit de ac iuni privind dou  regiuni germane 
reclamate de Fran a: Ac iuni privind Regiunea Saar (la sfâr itul celui de-al doilea R zboi Mondial, Germania 
a fost împ r it  în sfere de influen  ale Puterilor Aliate iar în perioada 1947-1956 landul Saar a fost desprins 
din punct de vedere organizatoric-administrativ de Germania i a intrat sub protectorat francez; se urm rea 
exploatarea economic  a Regiunii Saar de c tre Fran a, respectiv trecerea acestei regiuni sub autoritatea 
Fran ei pentru a servi nevoilor de dezvoltare ale acesteia; la 1 ianuarie 1957, în urma unui referendum, landul 
Saar iese de sub protectoratul francez i se alipe te Germaniei); Ac iuni privind regiunea Ruhr (în anul 1949, 
Puterile Aliate au stabilit Autoritatea Interna ional  pentru Regiunea Ruhr prin intermediul c reia produc ia 
de c rbune i o el a Germaniei din Regiunea Ruhr era plasat  sub control interna ional; prin Tratatul de la 
Paris din anul 1951, Germania a acceptat s  participe la cursa implicit  a dezarm rilor i s  adere la 
Comunitatea European  a C rbunelui i O elului; astfel, Tratatul de la Paris constituie temeiul juridic al 
eliber rii de sub control interna ional a regiunii Ruhr).  

2 Comisia European , Direc ia General  Comunicare, Informarea Cet enilor, prof. Klaus Dieter Borchardt, 
ABC-ul dreptului Uniunii Europene, Luxemburg, 2017, ISBN 978-92-79-63644-8, p. 12-23.  
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atingerii obiectivului integrator al Europei Unite prin Pace i Solidaritate: (1) organiza iile 
euroatlantice; (2) organiza iile europene a c ror activitate este bazat  pe cooperarea 
interna ional  tradi ional ; (3) Uniunea European  – ca organiza ie european  de integrare 
având caracter suis generis.  

Primul grup de organiza ii care au r spuns nevoilor de reconstruc ie economic  a 
continentului european a fost reprezentat de Organiza ia pentru Cooperare Economic  
European 1 i Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord. Organiza ia pentru Cooperare 

Economic  European  (organiza ie interna ional  fondat  în anul 1948 cu scopul de a 
asigura suportul institu ional pentru punerea în aplicare a Planului Marshall) func ioneaz  
în baza principiilor democra iei reprezentative i ale economiei de pia . Implicându-se 
activ în reconstruc ia economic  a Europei, Statele Unite ale Americii lanseaz  în anul 1947 – 
prin intermediul secretarului de stat George Marshall – planul de salvgardare a econo-
miilor statelor europene, preîntâmpinând cu aceast  ocazie influen a în zon  a for elor 
ruse ti. Interven ionismul american în sfera european  a fost calificat de Moscova precum 
manifest ri ale neoimperialismului economic american în timp ce, prin Planul Marshall, 
Statele Unite ale Americii apreciau c  reconstruc ia economic  european  este o necesitate 
pentru combaterea consecin elor negative ale regimului comunist. Longevitatea obiectivului 
principal al OCEE – de a liberaliza schimburile comerciale între state a determinat, la 
rândul s u, longevitatea acestei organiza ii interna ionale care, în anul 1960 se transform  
în Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic 2. Reconfigurarea Organiza iei a 
condus la aderarea de noi membri din spa iul extra-european (SUA i Canada) dar i la 
extinderea sferei de obiective urm rite prin inserarea promov rii progresului economic în 

rile din lumea a treia. Evolu ia în timp a OCDE i consolidarea acesteia în prezent au 
avut ca punct de sus inere Doctrina Truman i, implicit Teoria Dominoului – ambele teze 
sus inând combaterea pericolului comunist în scopul cre rii unor premise potrivite pentru 
dezvoltarea economico-politic  la nivel mondial.  

În domeniul militar, dintre organiza iile euroatlantice, Organiza ia Tratatului 

Atlanticului de Nord3 i-a asumat ca obiective centrale asisten a i ap rarea colective, 
solu ionarea crizelor interna ionale, asigurarea p cii i securit ii. Similar cu OCDE, 
NATO a fost proiectat  pentru a opri expansiunea comunist , având bazele juridice 
stabilite prin Tratatul de la Washington, încheiat pe data de 4 aprilie 1949. În confor-
mitate cu Tratatul de la Washington, de i a fost constituit  pentru a deservi scopuri 
militare, NATO ac ioneaz  în conformitate cu principiile i obiectivele atestate de Carta 
ONU – respectiv promovarea p cii, nerecurgere la for  i la amenin area cu for a, 
asigurarea rela iilor de prietenie între popoare. Articolul 5 din Tratat traseaz  condi iile în 
care statele membre4 NATO manifesta for  în rela iile interna ionale: P r ile convin c  

                                                            
1 Brevitatis causa vom utiliza acronimul OCEE pentru a desemna Organiza ia pentru Cooperare 

Economic  European .  
2 Brevitatis causa vom utiliza acronimul OCDE pentru a desemna Organiza ia pentru Cooperare i 

Dezvoltare Economic .  
3 Brevitatis causa vom utiliza acronimul NATO pentru a desemna Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord. 
4 În prezent, NATO cuprinde 29 de state: Belgia, Canada, Danemarca, Fran a, Islanda, Italia, Luxem-

burg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit i Statele Unite ale Americii (cele 12 state fondatoare); 
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un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de 

Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor i, în consecin , sunt de acord ca, dac  

are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-ap rare 

individual  sau colectiv  recunoscut prin art. 51 din Carta Na iunilor Unite, va sprijini 

Partea sau P r ile atacate prin efectuarea imediat , individual  sau de comun acord cu 

celelalte P r i, a oric rei ac iuni pe care o consider  necesar , inclusiv folosirea for ei 

armate, pentru restabilirea i men inerea securit ii zonei nord-atlantice. Orice astfel de 

atac armat i toate m surile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat 

Consiliului de Securitate. Aceste m suri vor înceta dup  ce Consiliul de Securitate va 

adopta m surile necesare pentru restabilirea i men inerea p cii i securit ii interna-

ionale.  
Preocup rile europene în domeniul militar i de securitate nu au fost concentrate de 

plano în forul NATO. Debutul în acest domeniu a fost marcat de Uniunea Europei Occi-
dentale1 a c rei voca ie de ap rare permitea ac iunea concertat  a membrilor s i în caz de 
agresiune îndreptat  împotriva unuia dintre ace tia. 

Grupul organiza iilor care î i desf oar  activitatea în baza principiului clasic al 

cooper rii interna ionale circumscrie Consiliul Europei2 i Organiza ia pentru Securitate 
i Cooperare în Europa3.  

Consiliul Europei – ca organiza ie de cooperare interguvernamental  i interparla-
mentar  – a luat fiin  prin Statutul de la Londra, asumându- i scopul de a realiza o mai 

mare unitate între membrii s i pentru salvgardarea i realizarea idealurilor i princi-

piilor care sunt mo tenirea lor comun  i pentru facilitarea progresului lor economic i 

social4. Activitatea Consiliului Europei este orientat  c tre protec ia drepturilor omului – 
principalele argumente în temeiul c rora aceast  organiza ie î i arog , la nivel european, 
o pozi ie primordial  în materia ocrotirii individului se refer  la: 

(1) cel mai reprezentativ document juridic pentru activitatea normativ  a Consiliului 
Europei este Conven ia European  pentru Ap rarea Drepturilor Omului i a Libert ilor 

                                                                                                                                                                   
Grecia i Turcia (au aderat în anul 1952), Germania (a aderat în anul 1955), Spania (a aderat în anul 1982), 
Republica Ceh , Ungaria i Polonia (au devenit membre în anul 1999), Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 
România, Slovacia, Slovenia (2004), Albania i Croa ia (2009), Muntenegru (2017).  

1 Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul UEO pentru a desemna organiza ia 
Uniunea Europei Occidentale. Actul juridic de constituire a acestei organiza ii este Tratatul de la Bruxelles 
din 17 martie 1948 – revizuit prin Acordul de la Paris din 23 octombrie 1954. UEO a fost dizolvat  la data de 
30 iunie 2011, atribu iile sale fiind preluate de diverse alte organiza ii precum NATO, Consiliul Europei etc.  

2 Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul CoE pentru a desemna organiza ia Con-
siliului Europei.  

3 Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul OSCE pentru a desemna Organiza ia pentru 
Securitate i Cooperare în Europa. 

4 Articolul 1, litera a din Statutul Consiliului Europei. Statutul Consiliului Europei semnat la Londra în 5 mai 
1949. A intrat în vigoare la 3 august 1949 i a fost modificat prin procesele-verbale ale Secretarului General al 
Consiliului Europei datate 22 mai 1951, 18 decembrie1951, 4 mai 1953, 30 mai 1958, 3 noiembrie 1961, 6 mai 
1963, 24 mai 1965, 14 octombrie 1970, 17 februarie 1971, 9 decembrie 1974, 2 octombrie 1976, 9 ianuarie 1978, 
20 ianuarie 1978, 27 noiembrie1978, 16 noiembrie 1988, 5 mai 1989, 6 noiembrie 1990, 21 februarie 1991, 26 no-
iembrie 1991 i 7 mai 1992. România a ratificat Statutul prin Legea nr. 64 din 4 octombrie 1993, publicat  în M. Of. 
nr. 238 din 4 octombrie 1993.  
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Fundamentale1 – care reune te în principal drepturi civile i politice i instituie ca 
mecanism de control Curtea European  a Drepturilor Omului; 

(2) principiile esen iale în func ie de care se împline te activitatea Consiliului Europei 
sunt: democra ia i statul de drept; promovarea i respectarea drepturilor omului precum 
i principiul preeminen ei dreptului (acesta este enun at atât în art. 3 din Statutul Consi-

liului Europei cât i în art. 1 din CEDO i poate fi rezumat astfel: orice persoan  aflat  
sub jurisdic ia unui stat membru al Consiliului Europei trebuie s  se bucure de toate 
drepturile i libert ile fundamentale).  

Conferin a pentru Securitate i Cooperare în Europa2 a luat fiin  la începutul anilor 
1970 sub forma unui forum de negociere i dialog dintre state în scopul consolid rii secu-
rit ii, a angajamentelor politico-militare, a protec iei mediului înconjur tor i a drepturilor 
omului. Ini ial, forumul i-a desf urat activitatea prin conferin e i întâlniri la nivel înalt 
– organizate în temeiul Actului Final de la Helsinki3. Evolu ia Conferin ei c tre OSCE a 
fost formalizat  prin Carta de la Paris4 – document care sistematizeaz  domeniile de acti-
vitate ale OSCE dup  cum urmeaz : 

(1) drepturile omului, democra ia i statul de drept; 
(2) libertatea economic  i responsabilitatea; 
(3) rela iile de prietenie dintre statele participante; 
(4) securitatea; 
(5) unitatea; 
(6) dimensiunea uman ; 
(7) securitatea; 
(8) cooperarea economic ; 
(9) mediul înconjur tor; 
(10) cultura; 
(11) muncitori migran i; 
(12) regiunea Mediteran ; 
(13) organiza ii neguvernamentale; 
(14) noi structuri i institu ii ale procesului CSCE.  
Cel de-al treilea grup de organiza ii interna ionale este reprezentat de Uniunea Euro-

pean  – înf i ând un caz special de cooperare interstatal  la nivel european. Fiind bazat  
pe compromisul conform c ruia statele accept  punerea în comun a suveranit ii lor în 
favoarea constructului suprastatal, Uniunea European  s-a organizat precum o structur  
suis generis care a luat fiin  ini ial sub forma a 3 comunit i.  

Pentru a contracara men inerea eventualelor animozit i franco-germane, produc ia 
de c rbune i o el (materii prime pentru proliferarea eventualelor conflicte interna ionale) 
                                                            

1 Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul CEDO pentru a desemna Conven ia 
European  pentru Ap rarea Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale. Conven ia a fost elaborat  la data de  
4 noiembrie 1950 i a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 1953.  

2 Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul CSCE pentru a desemna Conferin a pentru 
Securitate i Cooperare în Europa.  

3 Încheiat la 1 august 1975.  
4 Document încheiat la 21 noiembrie 1990.  



Drept i politici ale Uniunii Europene  13 

a fost plasat  sub o Înalt  Autoritate care se organiza conform principiilor economiei de 
pia  (nediscriminare i libertate) care totu i avea propria sa agend  de ac iune (punerea 
în aplicare a unui plan de investi ii, respectiv a unui plan de produc ie).  

În aceste condi ii luat fiin  Comunitatea European  a C rbunelui i a O elului1 prin 
semnarea la 18 aprilie 1951 a Tratatului constitutiv al Organiza iei (intrat în vigoare la  
25 iulie 1952). Particularit ile CECO erau multiple: 

(1) voca ia federal ; 
(2) ac iunea sectorial  (rezumat  la pia a c rbunelui i o elului, interven ia CECO 

presupunea suprimarea taxelor vamale, a contingentelor i a acordurilor de cartel; de 
asemenea, CECO avea competen e de a interveni asupra pre urilor, de a controla concuren a, 
de a exclude în elegerile i abuzurile în materie, de a impune condi ia unei autoriza ii 
prealabile referitoare la concentr rile de întreprinderi, etc.); 

(3) mijloacele juridice prin care CECO poate ac iona pentru a- i îndeplini atribu iile 
enumerate constau în sesiz ri ale Cur ii de Justi ie a CECO pe calea avizelor, deciziilor, 
recomand rilor, prin acordarea – în favoarea salaria ilor – de ajutoare sau împrumuturi, 
prin dezvoltarea de programe de noi activit i pentru reconversia lucr torilor sau pentru 
reintegrarea for ei de munc 2.  

Structura institu ional  a CECO era organizat  pe 4 piloni:  
– Înalta Autoritate – având competen e în gestionarea procesului de produc ie a 

c rbunelui i o elului, era alc tuit  din 9 membri numi i de comun acord de guvernele 
celor 6 state membre (personalit i independente care emiteau decizii având for  execu-
torie). Aceasta se afla sub controlul Adun rii Parlamentare.  

– Consiliul Special de Mini tri – reprezentant al guvernelor na ionale care era res-
ponsabil de leg tura dintre guverne i Înalta Autoritate.  

– Adunarea Parlamentar  exercita o ac iune de control asupra Înaltei Autorit i, în 
mod similar cu modul în care puterea legislativ  controleaz  executivul.  

– Curtea de Justi ie supravegheaz  aplicarea în mod concret a prevederilor tratatelor 
i solu ioneaz  neîn elegerile dintre particulari i statele membre sau dintre particulari i 

Înalta Autoritate3.  
Tratatul de instituire a CECO a avut o durat  limitat  de valabilitate – 50 de ani, 

încetându- i valabilitatea în anul 2002.  
Comunitatea Economic  European 4 accentueaz  eforturile europene de integrare pe 

linie economic , plasând în plan secund aspectele de cooperare politic  i diplomatic .  
Declara ia de la Messina5 reafirm  planul economic al unei reconstruc ii europene 

bazat pe fuziunea economiilor na ionale, stabilirea unei pie e comune, armonizarea 
                                                            

1Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul CECO pentru a desemna Comunitatea Euro-
pean  a C rbunelui i O elului.  

2 Irina Moroianu Zl tescu, Institu ii Europene i Drepturile Omului, Ed. Institutului Român pentru Drepturile 
Omului, Bucure ti, 2008, p. 40.  

3 Irina Moroianu Zl tescu, op. cit.  
4 Brevitatis causa, vom utiliza pe parcursul lucr rii acronimul CEE pentru a desemna Comunitatea Eco-

nomic  European .  
5 Document politic adoptat de mini trii de afaceri externe ai celor 6 state fondatoare în perioada 1-5 

iunie 1955.  
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politicilor sociale na ionale. Era stabilit , în perspectiv , o politic  în materia transpor-
turilor dar i un pachet de m suri în domeniul energiei, schi ându-se posibilitatea cre rii 
unei organiza ii privind energia atomic . Având prezente cele dou  obiective enun ate de 
Raportul Spaak1 au fost elaborate la Roma, la 25 martie 1957 Tratatul de Constituire a 

Comunit ii Economice Europene (CEE) i Tratatul de constituire a Comunit ii Europene 

de Energie Atomic  (Euratom); ambele tratate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.  
Primul Tratat de la Roma – instituind Comunitatea Economic  European  – regle-

menteaz  riguros misiunea, obiectivele i mijloacele de ac iune în domeniul economic. 
Obiectivul fundamental al Comunit ii rezid  în instituirea pie ei comune care s  fie 
fundamentul uniunii vamale, al armoniz rii politicilor economice, al realiz rii libert ii de 
circula ie a capitalurilor, serviciilor, bunurilor i persoanelor, al concretiz rii politicilor 
comune în domeniul agricol, al transporturilor, al dezvolt rii regionale, al sectorului social. 
Cadrul principiilor afirmate la nivelul Comunit ii era alc tuit din: eliminarea restric iilor 
vamale, un tarif vamal comun, o bun  func ionare a regulilor de concuren , sincronizarea 
legisla iilor na ionale, ob inerea unei libert i de circula ie absolute, etc. 

Înfiin area Comunit ii Economice Europene a constituit premisa definirii jurispru-
den iale a sintagmei „pia  comun ” precum eliminarea tuturor restric iilor schimburilor 

intracomunitare în scopul fuziunii pie elor intracomunitare într-o pia  unic  în condi ii 

similare celor aplicabile unei genuine pie e interioare2. De asemenea, au fost configurate 
3 politici comunitare: politica agricol  comun , politica comercial  comun  i politica de 
concuren . Însemn tatea înfiin rii Comunit ii Economice Europene rezid  în consti-
tuirea unei noi ordini juridice care s  fie inserat  în dreptul intern al statelor membre. 
Noua Comunitate creat -de i orientat  ini ial c tre domeniul economic – a fost înzestrat  
cu personalitate juridic  dar i cu putere de reprezentare interna ional . La nivel institu ional, 
puterea de decizie normativ  este de inut  de Comitetul de Mini tri – care recunoa te ca 
organism consultativ COREPER (Comitetul Reprezentan ilor Permanen i). Puterea deli-
berativ  este partajat  între Consiliu i Parlament iar Curtea de Justi ie de ine un rol 
jurisdic ional3. 

Cel de-a doilea Tratat de la Roma se concentra asupra obiectivului energiei atomice 
administrat  în comun, în scopuri non-militare. Comunitatea EURATOM func iona, la 
nivel institu ional, în mod similar cu celelalte dou  comunit i. Sigur c  unele structuri au 
evoluat pentru a se adapta la specificul de func ionare al tuturor Comunit ilor înfiin ate: 
Adunarea Comun  CECO î i extinde competen ele pentru CEE i EURATOM, evoluând – 
mai întâi c tre Adunarea Parlamentar  European  iar ulterior c tre Parlamentul European; 
Curtea de Justi ie r spunde solicit rilor CECO, CEE i EURATOM în m sura în care 
acestea vizeaz  probleme de interpretare i aplicare a tratatelor. Comunit ile sunt spriji-
nite de comitete specializate în direc ia de activitate aleas : CECO avea un comitet 
consultativ pentru probleme de c rbune i o el, CEE i EURATOM beneficiau de 
Comitetul Economic i Social – ca entitate orientat  c tre cadrul economic i social, fiind 
                                                            

1 Raportul elaborat de Comitetul de Exper i condus de P.H. Spaak la data de 12 aprilie 1956.  
2 Recomandarea din anul 1982, p. 1409, pct. 33.  
3 Irina Moroianu Zl tescu, op. cit., p. 45.  
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alc tuit din reprezentan i ai agricultorilor, comercian ilor sau din reprezentan i ai profe-
siunilor liberare.  

 
Comisia – institu ie comun  celor 3 Comunit i, avea în competen  s  gestioneze 

informa iile referitoare la energia atomic  i s  efectueze inspec ii la fa a locului.  
Sfera reglement rilor stabilite de CECO i CEE este extins  prin dispozi iile 

EURATOM, fiind reglementate deopotriv  aspectele ce in de înv mânt, cercetare, 

s n tate public , securitate.  
Diferen a dintre tratatele instituind cele 3 comunit i rezid , într-o mare m sur , i în 

voca ie asumat : Tratatul instituind CEE are voca ie normativ , îndeplinind o func ie 
legislativ ; Tratatul CECO i EURATOM preiau regulile-cadru i necesit  complet ri 
reduse. Diferen ele dintre Comunit i se impun i pe alte planuri – fie ele tehnice sau 
substan iale – Tratatul CECO este încheiat pe o perioad  de 30 de ani; Tratatele CEE i 
EURATOM au valabilitate nelimitat ; Tratatul CECO exploateaz  ideea Europei Federale, 
accentuând rolul executivului comunitar (comisia) spre deosebire de celelalte dou  tratate 
care au în vedere metoda cooper rii în materie economic  i de energie; procedura 
revizuirii prevederilor tratatelor CECO i CEEA este simplificat , realizându-se prin simpla 
interven ie a organelor comunitare; Tratatul CECO este redactat într-o singur  limb  în 
timp ce celelalte dou  sunt diseminate în 4 limbi1. 

În elegerea cre rii i evolu iei celor 3 Comunit i nu poate fi desp r it  de indica ii 
referitoare la institu iile aferente acestora. Diacronia este punctul de plecare în analiza de 
substan  a institu iilor comunitare. Tot pe filon diacronic trebuie scrutat  i evolu ia 
cadrul legislativ al Comunit ilor, al Comunit ii i, finalmente, al Uniunii Europene 
deoarece reglement rile tratatelor au inciden  direct  asupra setului de competen e i 
atribu ii alocat fiec reia dintre institu ii. Reconfigurarea institu iilor comunitare/europene 
este, în primul rând, rezultatul reconfigur rii normelor juridice stabilite la nivel supra-
na ional.  

 

                                                            
1 Ibidem.  
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Tabelul 1: Evolu ia primelor instrumente juridice i institu ii ale construc iei comunitare

PRIMELE EVOLU II ÎN MATERIA REGLEMENT RILOR  

CARE AU CA OBIECT INSTITU IILE COMUNITARE 

PRIMA ETAP  ÎN 

EVOLU IA JURIDICO-

INSTITU IONAL  A 

COMUNIT ILOR 

TRATATUL DE 
LA PARIS (1951; 
1952) de instituire 
a CECO. 

Institu ii CECO: Înalta Autoritate, 
Consiliul Special de Mini tri, 
Adunarea Comun , Curtea de 
Justi ie. 

CEA DE-A DOUA 

ETAP  ÎN EVOLU IA 

JURIDICO-

INSTITU IONAL  A 

COMUNIT ILOR 

TRATATELE DE 
LA ROMA (1957; 
1958) de instituire 
a CEE i 
EURATOM 
 

Conven ia referi-
toare la unele 
institu ii comune 
ale Comunit ilor 
(încheiat  în anul 
1957, î i înceteaz  
aplicarea în anul 
1999). 

Institu ii CEE i EURATOM: 
(Consiliul – având rol legislativ); 
(Comisia – exercitând atribu ii 
executive); Adunarea (de inând 
controlul politic); Curtea de Justi ie 
(având voca ie jurisdic ional ). 
 
Prin Conven ia încheiat  odat  cu 
Tratatele de la Roma au fost 
operate urm toarele modific ri 
institu ionale: 
 
Adunarea Comun  CECO s-a unit 
cu Adunarea CEE i Adunarea 
Euratom rezultând Adunarea 
Parlamentar  European ; 
Curtea de Justi ie a CECO s-a unit 
cu cur ile de justi ie a celorlalte 
dou  Comunit i rezultând Curtea 
de Justi ie Unic . Se instituie, 
pentru CEE i Euratom, Comitetul 
Economic i Social ca organ unic.  

CEA DE-A TREIA 

ETAP  ÎN EVOLU IA 

JURIDICO-

INSTITU IONAL  A 

COMUNIT ILOR 

 
 
 
 

TRATATUL DE 
LA BRUXELLES 
(numit i 
TRATATUL DE 
FUZIUNE) 
încheiat în anul 
1965 i intrat în 
vigoare în anul 
1967. 

Sistemul institu ional al 
Comunit ilor se modific  în 
urm torul sens: cele trei Comisii, 
respectiv cele trei Consilii ale 
celor 3 Comunit i au fuzionat 
într-o Comisie unic , respectiv 
într-un Consiliu unic. 
În contextul dat, Consiliul r mâne 
institu ia decizional , Comisia este 
executivul, Parlamentul exercit  
controlul politic, Curtea de Justi ie 
este puterea judec toreasc . 
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II.  

UNIUNEA EUROPEAN  –  

DE LA CONCEPT LA REALITATE POLITICO-JURIDIC  

La nivel conceptual, intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht1 a formulat 
sintagma Uniunea European . Având o ampl  sfer  de cuprindere, se impunea clarificarea 
no iunii nou introduse. În consecin , pentru a nu plasa întru totul conceptul Uniunii 
Europene într-un cadru superfluu, Tratatul define te Uniunea într-un mod eminamente 
descriptiv: Uniunea are la baz  Comunit ile Europene, precum i politicile i formele de 

cooperare prev zute în prezentul Tratat. În logica riguroas  a Tratatelor, era cel pu in un 
oximoron juridic concretizarea normativ  a unei construc ii ambigue, lipsit  de persona-
litate juridic  îns  care, prin defini ie, se fundamenta pe entit i (cele 3 Comunit i 
prezentate anterior) care beneficiau de personalitate juridic , precum i de un statut propriu i 
un cadru institu ional stabilit.  

Recomandându-se ca un construct teoretic, Uniunea European  reunea cele 3 Comu-
nit i care au suferit modific ri structurale: CEE (Comunitatea Economic  European  s-a 
transformat în Comunitatea European ); CECO – prezenta, de asemenea, anumite parti-
cularit i dat fiind faptul c  avea o durat  de existen  determinat  – 50 de ani; EURATOM – 
solu iona provoc rile din ce în ce mai presante ale utiliz rii în scopuri civile a energiei 
atomice.  

Cele trei Comunit i creau primul pilon al construc iei enun ate. Urmeaz  pilonul 
care desemna politica extern  i de securitate comun  care, în varianta ini ial  a Tratatului 
de la Maastricht, se reflecta în politici i ac iuni comune care neglijeaz  (în mod voit!) 
domeniul ap r rii – p strând oarecare incertitudini cu privire la acesta2. 

În varianta consolidat  a Tratatului asupra Uniunii Europene, pilonul politicii externe 
i de securitate comun  este mai clar conturat. Este dep it  ambiguitatea dintre politica 

extern  i de securitate comun  i ac iunea extern  a Uniunii Europene. Articolul3 21 
constituie, în acest sens, demersurile Uniunii ca actor interna ional. Ideile diriguitoare ale 
ac iunii externe ale Uniunii sunt în acord cu: democra ia, statul de drept, universalitatea 

                                                            
1 Cunoscut i sub denumirea de Tratatul privind Uniunea European /Tratatul asupra Uniunii Europene, 

a fost semnat la 7 februarie 1992 îns  a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993 din cauza unor obstacole juridice 
specifice: respingerea Tratatului de c tre poporul danez la primul referendum organizat; chestionarea con i-
nutului tratatului prin ac iunea Germaniei formulat  împotriva acceptului exprimat de Parlament cu privire la 
Tratatul de la Maastricht. Forma consolidat  a Tratatului a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) C 202 din 7 iunie 2016.  

2 Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a V-a rev zut  i ad ugit  dup  Tratatul de la Lisabona 
(2007-2008), Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011, p. 57.  

3 Brevitatis causa, la „articol” ne vom referi cu abrevierea „art.”; la „alineat” ne vom referi cu abrevierea „alin.”; 
la „paragraf” ne vom referi cu abrevierea „par.”; la „liter ” ne vom referi cu abrevierea „lit.”. 
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i indivizibilitatea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, respectarea dem-

nit ii umane, principiile egalit ii i solidarit ii, principiile Cartei ONU dar i cu ideile 

fundamentale ale dreptului interna ional.  

Evocarea cadrului principial are utilitatea de a identifica poten ialii parteneri externi 
ai Uniunii, aceasta cooperând exclusiv cu organiza ii (regionale, globale, interna ionale) 
care agreeaz , promoveaz  i aplic  ideile men ionate anterior1. Instrumentele formale de 
înf ptuire a ac iunii externe a Uniunii sunt politici comune i ac iuni a c ror voca ie se 
raporteaz , inter alia, la: 

a) ap rarea valorilor, a intereselor fundamentale, a securit ii, a independen ei i inte-
grit ii sale; 

(b) consolidarea i sprijinirea democra iei, a statului de drept, a drepturilor omului i 
a principiilor dreptului interna ional; 

(c) men inerea p cii, prevenirii conflictelor i consolid rii securit ii interna ionale, 
în conformitate cu scopurile i principiile Cartei Organiza iei Na iunilor Unite, precum i 
cu principiile Actului final de la Helsinki i cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele 
privind frontierele externe; 

(d) promovarea dezvolt rii durabile pe plan economic, social i de mediu a rilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica s r cia; 

(e) încurajarea integr rii tuturor rilor în economia mondial , inclusiv prin elimi-
narea treptat  a barierelor în calea comer ului interna ional.  

Prin normele consolidate ale Tratatului privind Uniunea European  nu doar se dez-
volt  pilonul II al Politicii Externe i de Securitate Comun  ci se opereaz , concomitent, o 
distinc ie conceptual  între ac iune extern  i politic  extern  i de securitate comun , 

stabilindu-se sfera de rela ionare dintre cele dou  no iuni. Având în vedere c  în Capitolul 2 – 
Dispozi ii speciale privind politica extern  i de securitate comun , art. 23, sunt reiterate 
principiile ac iunii externe a Uniunii Europene, fiind recunoscut  aplicarea lor asupra 
politicii externe i de securitate comun , este clar c  raportul ac iune extern -politic  

extern  i de securitate comun  nu poate fi decât acela de la întreg la parte. Articolul 5 din 
varianta consolidat  a Tratatului privind Uniunea European  enumer  punctual instru-
mentele prin intermediul c rora Uniunea î i conduce politica extern  i de securitate comun : 
definirea orient rilor generale, adoptarea deciziilor referitoare la ac iuni i pozi ii ce se 
impun a fi aplicare în materie de Uniune, consolidarea cooper rii dintre state în scopul 
orient rii politicii lor. 

Cooperarea judiciar  în domeniul justi iei i al afacerilor interne reprezenta cel de-
al treilea pilon al Tratatului privind Uniunea European . Restructurarea celui de-al treilea 
pilon al Uniunii este efectuat  prin forma consolidat  a Tratatului privind Uniunea 
distingându-se urm toarele dimensiuni: cooperarea judiciar  în materie civil , coope-

rarea judiciar  în materie penal , cooperarea poli ieneasc . Cooperarea judiciar  în 

                                                            
1 A se consulta Capitolul V, Dispozi ii generale privind ac iunea extern  a Uniunii i Dispozi ii speciale 

privind politica extern  i de securitate comun , Capitolul 1 Dispozi ii Generale privind Ac iunea Extern  a 
Uniunii, art. 21 din Tratatul asupra Uniunii Europene, versiunea consolidat , publicat  în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene C 202 din 7 iunie 2016.  
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materie civil  se fundamenteaz  pe principiul recunoa terii reciproce a deciziilor 

judiciare i extrajudiciare, impunând Parlamentului i Consiliului adoptarea de m suri 
care s  priveasc : 

(a) recunoa terea reciproc  între statele membre a deciziilor judiciare i extrajudi-

ciare i executarea acestora; 

(b) comunicarea i notificarea transfrontalier  a actelor judiciare i extrajudiciare; 

(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de 

legi i de competen ; 

(d) cooperarea în materie de ob inere a probelor; 

(e) accesul efectiv la justi ie; 

(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desf ur ri a procedurilor civile, la 

nevoie prin favorizarea compatibilit ii normelor de procedur  civil  aplicabile în statele 

membre; 

(g) dezvoltarea unor metode alternative de solu ionare a litigiilor; 

(h) sprijinirea form rii profesionale a magistra ilor i a personalului din justi ie1.  
M surilor enun ate anterior li se adaug  o serie de aspecte care in de dreptul fami-

liei, – acestea beneficiind de o procedur  diferit . Dac  procedura legislativ  ordinar  este 
aplicabil  pentru solu ionare problematicilor de mai sus, procedura legislativ  special  (în 
temeiul c ruia Consiliul este cel care stabile te în unanimitate dup  consultarea Parla-
mentului European) este susceptibil  de solu ionarea problemelor de dreptul familiei. Pe 
cale de excep ie, procedura ordinar  nu este în totalitate exceptat  de la solu ionarea as-
pectelor de dreptul familiei, deoarece Consiliul va putea adopta, la propunerea Comisiei, 
o decizie prin care s  indice acele probleme de dreptul familiei care vor putea fi solu io-
nate prin procedur  ordinar 2. 

Cooperarea judiciar  în materie penal  este supus  acelora i principii care ghideaz  
i cooperarea judiciar  în materie civil . În cadrul cooper rii judiciare în materie penal , 

procedura ordinar  va avea ca obiect, în principal: 
(a) instituirea unor norme i proceduri care s  asigure recunoa terea, în întreaga 

Uniune, a tuturor categoriilor de hot râri judec tore ti i decizii judiciare; 

(b) prevenirea i solu ionarea conflictelor de competen  între statele membre; 

(c) sprijinirea form rii profesionale a magistra ilor i a personalului din justi ie; 

(d) facilitarea cooper rii dintre autorit ile judiciare sau echivalente ale statelor 

membre în materie de urm rire penal  i executare a deciziilor3. 

Luând în considerare c  normele de drept penal circumscriu, prin natura lor, dreptul 

public al statului, fiind tributare influen elor culturale autohtone dar i tradi iilor juridice 

interne, Parlamentul i Consiliul, prin procedura legislativ  ordinar , pot adopta directive 
care s  promoveze standarde minime. Scopul acestora din urm  este s  ia în considerare 

                                                            
1 Tratatul privind Uniunea European , art. 81, versiunea consolidat , publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene C 202 din 7 iunie 2016.  
2 Ibidem.  
3 Tratatul privind Uniunea European , art. 82, versiunea consolidat , publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene C 202 din 7 iunie 2016. 


