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Sec iunea 1 

Principiul atribuirii 

Uniunea î i urm re te obiectivele prin mijloace 
corespunz toare, în func ie de competen ele care îi sunt atribuite prin 
tratate

Delimitarea competen elor Uniunii este guvernat  
de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competen e este reglementat  
de principiile subsidiarit ii i propor ionalit ii.

În temeiul principiului atribuirii, Uniunea ac ioneaz  numai în 

limitele competen elor care i-au fost atribuite de statele membre prin tra-

tate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice com-
peten  care nu este atribuit  Uniunii prin tratate apar ine statelor 
membre.



în nici un fel s  legifereze sau s  ac ioneze în afara com-
peten elor care îi sunt conferite1 de c tre statele membre prin tratate

Fiecare institu ie ac ioneaz  în limitele 
atribu iilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu proce-
durile, condi iile i scopurile prev zute de acestea

implicite

rezidual

ce

cum se exercit

conferred attribuées
Tanja Kreil vs. Bundesrepublik 

Deutschland



Sec iunea a 2-a 

Principiul cooper rii loiale 

3

pacta sunt servanda
Statul român se oblig  s  îndeplineasc  întocmai i cu bun -credin  

obliga iile ce-i revin din tratatele la care este parte),

2.1. Reglementarea general  a cooper rii loiale înainte i 
dup  Tratatul de la Lisabona 

2.1.1. Clauza privind cooperarea loial  înainte de anul 

2009 

The principle of loyalty in EU Law



pie ei comune

sarcinilor
obiecti-

velor

Ten Kate Holding

Luxembourg vs. European Parliament 4

The principle of loyalty in EU Law op. cit.



2.1.2. Clauza privind cooperarea loial  dup  2009, mo-

mentul intr rii în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona 

În temeiul principiului cooper rii loiale5, Uniunea i statele mem-
bre se respect  i se ajut  reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg 
din tratate. 

Statele membre adopt  orice m sur  general  sau special  pentru 
asigurarea îndeplinirii obliga iilor care decurg din  sau care rezult  
din  Uniunii. 

Statele membre  îndeplinirea de c tre Uniune a misiunii 
sale i se  de la orice m sur  care ar putea pune în pericol realizarea 
obiectivelor Uniunii. 

întregului drept al UE6

solidaritate 

Imm. Zwartveld

The principle of loyalty in EU Law op. cit., 



principe de coopération loyale sincere 
cooperation, . 

Fiecare institu ie ac ioneaz  în limitele atribu iilor care îi sunt con-
ferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condi iile i scopurile 
prev zute de acestea. Institu iile coopereaz  unele cu altele în mod loial.

the institutions shall practice mutual sincere coope-
ration;

coopération loyale

institu ii

mi-
siune tasks mission

valo-
rile UE obiectivele UE

misiune/misiuni modalit i con-
crete prin care structura institu ional  a UE pune în aplicare obiectivele 
UE, cu respectarea valorilor UE

separarea
colaborarea



misiuni ale UE

misiuni
obiective ale UE9. 

2.2. Cazuri speciale de cooperare loial  (Tratatul de la 
Lisabona) 

Principiul general
subsidiar speciale

Dreesen

Rewe-Zentral (Cassis de Dijon

lex specialis

lex specialis

(1) Statele membre iau toate m surile de drept intern necesare 
pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale 
Uniunii. 

(2) În cazul în care sunt necesare condi ii unitare de punere în apli-
care a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste 
acte confer  Comisiei competen e de executare sau, în cazuri speciale i 
temeinic justificate, precum i în cazurile prev zute la art. 24 i 26 din 
Tratatul privind Uniunea European , Consiliului. 



(3) În în elesul alineatului (2), Parlamentul European i Consiliul, 
hot rând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativ  ordi-
nar , stabilesc, în prealabil, normele i principiile generale privind meca-
nismele de control de c tre statele membre al exercit rii competen elor de 
executare de c tre Comisie. 

(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele „de 
punere în aplicare”. 

COM vs. Consiliu COM vs. Consiliu
Regatul Unit al MB i Irlandei de Nord vs. Consiliu

Van Colson

COM vs. Fr., 
Strawberries

efectul util10 = directiva s  func io-
neze efectiv Van Duyn vs. Home Office

pour une application raisonable et utile 
des normes du traité Rewe Zentral/Cassis de Dijon

The principle of loyalty in EU Law op. cit. Effet utile 
& effectiveness are expressions of the idea that EU law must be construed and applied as to 
enable it to function in the way it has been concieved.



2.3. Reglementarea loialit ii la nivelul dreptului intern al 
statelor membre – studiu de caz: România 

Ca urmare a ader rii, prevederile 
tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum i celelalte 
reglement ri comunitare cu caracter 
obligatoriu, 

actele de revizuire a 

 i 
din prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii 
Europene, precum i din 
celelalte reglement ri 
comunitare cu caracter 
obligatoriu



tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene
(4) Parlamentul, Pre edintele 
României, Guvernul i autoritatea 
judec toreasc  garanteaz  aducerea 
la îndeplinire a obliga iilor rezultate 
din actul ader rii i din prevederile 
alineatului (2).  

 
 
 
 
 

Parlamentul, 
Pre edintele României, 
Guvernul i autoritatea 
judec toreasc  garanteaz  
ducerea la îndeplinire a 
obliga iilor României 
rezultate din actul ader rii 

resortisant al unui stat



resortisant român

Sec iunea a 3-a 

Principiul subsidiarit ii11 

La subsidiarité comprend bien deux aspects indissociables: 
 le droit pour chacun d’exercer ses responsabilités là où il peut le 

mieux s’accomplir;  
 le devoir des pouvoirs publics de donner à chacun les moyens  

de s’accomplir pleinement (…).  
Conçue ainsi, la subsidiarité est bien une pédagogie  

de l’approche fédérale .

 Dreptul Uniunii i specificitatea acestuia

Le Principe de subsidiarité: contribution au débat Subsidiarité: défi du changement, 
 


