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C a p i t o l u l  I  

Cadrul instituţional al Uniunii Europene. 
Principii 

 
1.  Cadrul instituţional al Uniunii Europene este: 
a.  identic cu cadrul instituţional al Comunităţilor Europene; 
b.  mai larg decât cel al Comunităţilor Europene, prin adăugarea 

Consiliului European şi a Băncii Centrale Europene; 
c.  mai restrâns decât cadrul instituţional comunitar, care conţine 

şi Consiliul Europei; 
d.  identic cu cadrul instituţional al unui stat membru. 
 
2.  Preluarea de către Uniunea Europeană, prin succesiune, a 

celor cinci instituţii ale Uniunii, la care s-au adăugat 
Consiliul European şi Banca Centrală Europeană, s-a 
făcut prin: 

a.  Tratatul de la Maastricht din 1993; 
b.  Convenţia referitoare la anumite instituţii comune din 1975; 
c.  Tratatul de Fuziune a Executivelor din 1967; 
d.  Tratatul de la Lisabona din 2009. 
 
3.  Fiecare instituţie a Uniunii Europene acţionează în limi-

tele atribuţiilor care îi sunt conferite prin: 
a.  legislaţia naţională a statelor membre; 
b.  Constituţia Uniunii Europene; 
c.  tratatele Uniunii Europene; 
d.  recomandările Consiliului Uniunii Europene. 
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4.  Structura instituţională a Uniunii Europene se comple-
tează cu: 

a.  organisme ale Uniunii cu funcţii consultative sau cu caracter 
tehnic sau financiar; 

b.  reprezentanţele diplomatice ale statelor membre; 
c.  organisme ale Organizaţiei Naţiunilor Unite; 
d.  organisme ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 

Europa. 
 
5.  Din categoria organismelor Uniunii Europene cu funcţii 

consultative, care sunt create prin tratatele Uniunii 
Europene fac parte: 

a.  Comitetul Economic şi Social; 
b.  Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi; 
c.  Comitetul Politic şi de Securitate; 
d. Banca Centrală Europeană. 
 
6.  Fondurile structurale fac parte din categoria: 
a.  organismelor cu caracter financiar create prin tratatele 

Uniunii Europene; 
b. organismelor cu caracter financiar înfiinţate de instituţiile 

Uniunii Europene, în baza tratatelor; 
c. organismelor naţionale ale statelor membre; 
d. organismelor din afara Uniunii aflate în relaţii de colaborare 

cu instituţiile Uniunii Europene. 
 
7.  Din categoria organelor interinstituţionale ale Uniunii 

Europene face parte: 
a. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi, COREPER; 
b. Comitetul Regiunilor; 
c. Oficiul de Selecţie a Personalului Uniunii Europene; 
d. Comitetul Tehnic Euratom. 
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8.  Agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene sunt 
înfiinţate: 

a. prin tratatele Uniunii; 
b. prin acordurile interguvernamentale ale statelor membre; 
c. prin hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 
d. printr-un act legislativ. 
 
9.  În documentele sale de lucru, Comisia face distincţie între 

două tipuri de agenţii ale Uniunii Europene, respectiv: 
a. agenţii executive şi agenţii de reglementare; 
b. agenţii secrete şi agenţii publice; 
c. agenţii cu scop lucrativ şi agenţii nonprofit; 
d. agenţii guvernamentale şi agenţii private. 
 
10. Agenţiile executive ale Uniunii sunt instituite: 
a. prin regulamente adoptate de Consiliu; 
b. prin decizii ale Comisiei Europene; 
c. prin regulamente adoptate de Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene, în procedura legislativă ordinară; 
d. prin tratatele Uniunii Europene. 
 
11. Agenţiile de reglementare ale Uniunii Europene sunt 

instituite prin: 
a. acordurile guvernamentale ale statelor membre; 
b. tratatele Uniunii Europene; 
c. regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene cu 

participarea Parlamentului European în procedura legislativă 
specială; 

d. decizii ale Comisiei, în baza unui regulament al Consiliului 
Uniunii Europene. 
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12. În cadrul instituţional al Uniunii Europene, adoptarea de 
decizii individuale în domenii specifice în cazul cărora 
este necesară o expertiză tehnică determinată este de 
competenţa: 

a. agenţiilor executive ale Uniunii; 
b. organelor interinstituţionale ale Uniunii; 
c. fondurilor structurale; 
d. agenţiilor de reglementare. 
 
13. În cadrul instituţional al Uniunii Europene, punerea în 

aplicare a programelor sectoriale de asistenţă financiară 
care aparţin Comisiei Europene, finanţate prin credite 
care rămân înscrise în bugetul general, este de com-
petenţa: 

a. agenţiilor executive; 
b. Băncii Centrale Europene; 
c. agenţiilor de reglementare; 
d. Comitetului Economic şi Social. 
 
14. Diferenţa dintre instituţiile şi organismele Uniunii 

Europene constă în faptul că: 
a. angajaţii instituţiilor sunt cetăţeni europeni, în exclusivitate, 

în timp ce angajaţii organismelor Uniunii pot fi şi cetăţeni 
extracomunitari; 

b. instituţiile adoptă decizii obligatorii pentru statele membre, 
pentru ele însele şi pentru persoanele fizice şi/sau juridice, în 
timp ce organismele Uniunii adoptă decizii care nu sunt 
obligatorii; 

c. nu există nicio diferenţă; 
d. membrii instituţiilor au un mandat permanent, neputând fi 

revocaţi, în timp ce membrii organismelor pot fi revocaţi de 
guvernele naţionale care i-au desemnat. 
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15. Dintre următoarele instituţii sau organisme ale Uniunii 
Europene, au personalitate juridică: 

a. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi COREPER; 
b. Comitetul Economic şi Social; 
c. Agenţia de Aprovizionare Euratom; 
d. Comitetul Regiunilor. 
 
16. Dintre instituţiile şi organismele Uniunii Europene, „pot 

să dobândească şi să înstrăineze bunuri mobile sau 
imobile şi pot sta în justiţie” conform art. 335 din 
Tratatul de la Lisabona: 

a. Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie; 
b. Uniunea Europeană, reprezentată de Consiliu; 
c. oricare dintre agenţiile executive ale Uniunii; 
d. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 
 
17. Structura organizatorică specifică uniunii monetare a 

Uniunii Europene, statuată prin Tratatul de la 
Maastricht, este: 

a. Banca Centrală Europeană; 
b. Sistemul European al Băncilor Centrale SEBC; 
c. Fondul Monetar Internaţional; 
d. Banca Europeană de Investiţii. 
 
18. Din Sistemul European al Băncilor Centrale, SEBC, fac 

parte, conform Tratatului de la Maastricht: 
a. Băncile Centrale Naţionale şi băncile comerciale din statele 

membre; 
b. Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană de Investiţii; 
c. Banca Centrală Europeană şi Băncile Centrale Naţionale; 
d. Banca Centrală Europeană şi Fondurile Structurale. 


