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GHID PENTRU CONTROLUL PARLAMENTAR AL RESPECTĂRII 

PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII* 

 

 

I. Temeiul juridic din dreptul Uniunii Europene pentru participarea 

parlamentelor naționale la controlul respectării subsidiarității 

1. Tratatul de la Lisabona reglementează principiul subsidiarității la art. 5 TUE și în 

Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat 

TUE și TFUE. Dispoziții importante privind rolul parlamentelor statelor membre în UE 

există, de asemenea, la art. 12 TUE și în Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor 

naționale în Uniunea Europeană, anexat TUE, TFUE și Euratom. 

 

II. Temeiul în dreptul național 

2. La nivelul Camerei Deputaților, exercitarea controlului respectării subsidiarității este 

reglementată în prezent prin: 

- Legea nr. 373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în 

domeniul afacerilor europene1; 

- Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43 din 6 mai 2015 privind modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaților2 – care a introdus un nou capitol în acest regulament: 

capitolul II1 – „Controlul parlamentar asupra procesului decizional la nivelul Uniunii 

Europene”, art. 1591-15926. 

Regulamentul Camerei Deputaților – modificat și completat, cel mai recent în luna aprilie 

2021 – a fost republicat în M.Of. nr. 437/18 iunie 2015, iar apoi în M.Of. nr. 163/17 

februarie 2021; dispozițiile pertinente, incluse în capitolul III („Controlul parlamentar 

asupra procesului decizional la nivelul Uniunii Europene”), au fost renumerotate ca 

art. 161-186 (a se vedea forma consolidată la 4 mai 2021). 

Observație 

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11 din 19 aprilie 2011 privind procedura 

de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

                                                 

* Abrevierile utilizate în continuare: „UE” – Uniunea Europeană; „TUE” – Tratatul privind Uniunea 

Europeană (Lisabona); „TFUE” – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Lisabona); „Euratom” – 

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice; „par.” – paragraf; „M.Of.” – Monitorul 

Oficial al României, partea I. 

1 M.Of. nr. 820 din 21 decembrie 2013. 

2 M.Of. nr. 313/7 mai 2015.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12012M005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12012M012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F01
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=133043
http://www.cdep.ro/pdfs/tab_acte/regul_cdep.pdf
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în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naționale3 trebuie considerată a fi fost abrogată implicit 

odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Camerei Deputaților nr. 43 din 6 mai 

2015. 

 

III. Competența națională de organizare a controlului parlamentar. Caracterul 

autonom al mecanismului de control al respectării subsidiarității 

3. Printre formele de participare a parlamentelor la afacerile europene (art. 12 TUE și 

Protocolul nr. 1) se află și exercitarea controlului respectării principiului subsidiarității. 

Tratatele UE și cele două protocoale anexate lor nu precizează reguli privind organizarea 

controlului parlamentar la nivel național (cf. primul considerent din preambulul 

Protocolului nr. 1), astfel încât, în cazul unui parlament bicameral (precum este cazul celui 

al României), acesta se poate exercita în comun de către ambele camere ori separat, de 

către fiecare cameră (a se vedea și regula de la art. 7 alin. (1) par. 1 din Protocolul nr. 2, în 

sensul existenței a două voturi repartizate fiecărui parlament național). 

Modul de organizare a controlului respectării subsidiarității în parlamentele naționale (sau 

în camerele lor) ține de autonomia acestora din urmă. 

4. Chiar dacă cadrul examinării unei propuneri legislative a UE poate fi asemănător în 

privința celor două forme de participare a parlamentelor naționale (examinarea pe fond a 

unei propuneri legislative, respectiv controlul respectării subsidiarității), trebuie precizat 

că ele au finalități diferite: controlul respectării principiului subsidiarității de către o 

propunere legislativă a UE poate conduce la activarea unui „cartonaș galben” sau 

„portocaliu”, în funcție de numărul parlamentelor naționale sau camerelor acestora care 

prezintă avize motivate (a se vedea par. 44, infra), în timp ce formularea unei opinii (drept 

consecință a examinării fondului unei propuneri legislative) de către un parlament sau o 

cameră parlamentară are mai curând un rol informal, conducând la un dialog politic cu 

Comisia Europeană, fără consecințe juridice. 

5. Odată cu Tratatul de la Lisabona, calea controlului subsidiarității este deschisă 

nemijlocit, nemediat (în raport cu instituțiile UE) pentru parlamentele statelor membre, în 

timp ce, în sensul principiilor democratice ale Uniunii (cf. art. 10 alin. (2) par. 2 TUE), 

guvernele (și reprezentanții lor) răspund în fața parlamentelor naționale (potrivit regulilor 

constituționale naționale). 

6. Prin urmare, emiterea unui aviz motivat nu trebuie înțeleasă ca blocare a proceselor de 

adoptare a deciziilor la nivelul UE, ci, dimpotrivă, ca exercițiu fundamental de democrație 

în cadrul Uniunii și ca exercitare a unei prerogative a parlamentelor naționale. În timp ce 

guvernele dispun în Consiliul UE de posibilitatea de negociere a unei propuneri legislative 

a UE, parlamentele (și camerele lor) dispun de calea controlării respectării principiului 

subsidiarității, pe care o exercită doar ex ante, în termenul prescris (par. 42, infra). 

                                                 
3 M.Of. nr. 292 din 27 aprilie 2011. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M010
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7. Notăm existența unor încercări, de-a lungul timpului, de clarificare a întinderii și 

conținutului controlului parlamentar al respectării principiilor subsidiarității și 

proporționalității. 

În raportul prezentat în luna iulie 2018, Grupul de lucru privind subsidiaritatea, 

proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a propus un model de grilă 

de evaluare a subsidiarității4 care ar putea fi utilizat ca bază a discuțiilor ulterioare între 

instituțiile UE și parlamentele naționale și regionale. Pe termen lung, raportul preconiza 

încorporarea unei grile de evaluare comune într-o viitoare revizuire a Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare, în vederea utilizării ei „mai structurate” de 

către Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană. 

 

IV. Documentele provenite de la instituțiile Uniunii Europene. Informarea 

parlamentelor naționale. Actul legislativ 

8. Tratatul de la Lisabona stabilește regula transmiterii directe de Comisia Europeană către 

parlamentele naționale a documentelor de consultare (cărți verzi, cărți albe și comunicări), 

alături de programul legislativ anual al Comisiei și de „orice alt instrument de programare 

legislativă sau de strategie politică” (art. 1 din Protocolul nr. 1). Comunicarea are loc 

simultan cu transmiterea acelor documente Parlamentului European și Consiliului UE. 

Aceeași regulă există și în privința proiectelor de acte legislative. Tratatul de la Lisabona, 

atât în Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană (art. 2), cât 

și în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (art. 4) a 

oficializat (formalizat) practica anterioară a Comisiei de a transmite în mod direct 

proiectele de acte legislative către parlamentele naționale („inițiativa Barroso” – a se vedea 

infra); acestea sunt comunicate simultan cu transmiterea lor către Parlamentul European și 

Consiliu. Transmiterea directă a documentelor de la instituțiile UE către parlamentele 

naționale (cf. și art. 12 lit. (a) TUE) reduce asimetria între informațiile disponibile 

guvernelor și instituțiilor în cadrul procesului de negociere, respectiv cele de care 

beneficiază parlamentele naționale. 

Discuție 

Transmiterea directă a documentelor de la Comisie către parlamentele 

naționale, denumită și „inițiativa Barroso”, a fost anunțată prin 

Comunicarea Comisiei către Consiliul European – Un proiect pentru 

cetățeni. Rezultate concrete pentru Europa, COM(2006)211, 10.05.2006. 

Anterior, informarea parlamentului național se realiza, de regulă, prin 

intermediul guvernului național; este de altfel ceea ce a consacrat și 

Constituția României la art. 148 alin. (5): „Guvernul transmite celor două 

Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte 

ca acestea să fie supuse aprobării instituțiilor Uniunii Europene”. 

Art. 2 din Protocolul nr. 1 și art. 3 din Protocolul nr. 2 definesc în termeni identici 

„proiectul de act legislativ”: „[…] propunerile Comisiei, inițiativele unui grup de state 

                                                 
4 Respectivul model este reluat în această publicație ca anexa II, p. 47, infra. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016Q0512%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016Q0512%2801%29
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc530b1bf490130bb6f105b1045.do
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=6#t6c0s0sba148


Direcția pentru Uniunea Europeană 

6 / 52 

membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție5, recomandările 

Băncii Centrale Europene și cererile Băncii Europene de Investiții privind adoptarea unui 

act legislativ”. 

Acea definiție se poate compara cu art. 289 alin. (4) TFUE, în sensul căruia, „[î]n cazurile 

specifice prevăzute în tratate, actele legislative se pot adopta la inițiativa unui grup de state 

membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Băncii Centrale Europene sau la 

solicitarea Curții de Justiție sau a Băncii Europene de Investiții”. 

Comisia Europeană deține, de regulă, dreptul de inițiativă legislativă (art. 17 alin. (2) 

TUE). 

Exemple 

i. Dreptul unui grup de state membre (i.e. o pătrime dintre ele) de a prezenta 

inițiative legislative este enunțat la art. 76 TFUE și privește materiile 

cooperării judiciare în materie penală, cooperării polițienești și, respectiv, 

cooperării administrative între serviciile statelor membre cu competențe în 

spațiul de libertate, securitate și justiție. 

Se pot cita două exemple ale unor astfel de inițiative: 

- Inițiativă a Regatului Belgiei, a Republicii Federale Germania, a 

Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii 

Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a 

Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii 

Finlanda și a Regatului Suediei în vederea adoptării unei Directive a 

Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la interpretare și 

traducere în cadrul procedurilor penale (JO C 69, 18.03.2010), 

2010/0215(COD), devenită Directiva 2010/64/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la 

interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 

26.10.2010, p. 1); 

- Inițiativă a Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Estonia, 

a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a 

Republicii Ungare, a Republicii Polone, a Republicii Portugheze, a 

României, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei în vederea adoptării 

unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul 

european de protecție (JO C 69, 18.03.2010), 2010/0802(COD), devenită 

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 

decembrie 2011 privind ordinul european de protecție (JO L 338, 

21.12.2011, p. 2). 

                                                 
5 În plan terminologic, aici și în continuare, atunci când este enunțată „Curtea de Justiție”, prin aceasta 

trebuie înțeleasă instanța europeană inclusă în Curtea de Justiție a Uniunii Europene (cf. art. 19 alin. (1) par. 

1 TUE: „Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și tribunale 

specializate. […]”). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IG0318(01)&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0215(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IG0318(02)&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0802(OLP)#tab-0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M019
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ii. Dreptul de inițiativă legislativă al Parlamentului European este enunțat 

în varii dispoziții ale TFUE – art. 223 alin. (2) TFUE, art. 226 par. 3 TFUE, 

art. 228 alin. (4) TFUE. 

Există exemplul Propunerii de regulament al Parlamentului European 

referitor la modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al 

Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, 

CECO a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, 2009/2212(INL) 

(a se vedea și discuția din par. 42, infra). 

Un alt exemplu ce se poate oferi este Propunerea de regulament al 

Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale 

pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului 

European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, 

Euratom, 2018/2080(INL). 

iii. Cadrul în care se formulează cererile Curții de Justiție este precizat la 

art. 257 TFUE și art. 281 TFUE, acest drept fiind împărțit între Curtea de 

Justiție și Comisia Europeană. 

Un exemplu este Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a 

Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (JO 

L 341, 24.12.2015, p. 14), 2011/0901/B(COD). 

iv. Recomandările pe care are dreptul să le prezinte Banca Centrală 

Europeană sunt vizate, de pildă, la art. 129 alin. (3) și (4) TFUE. 

Un exemplu este Recomandarea privind un regulament al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 

noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca 

Centrală Europeană (BCE/2014/13) (prezentată de Banca Centrală 

Europeană) (JO C 188, 20.6.2014, p. 1) 

v. Cadrul în care Banca Europeană de Investiții poate prezenta cereri este 

precizat la art. 308 par. 3. TFUE. 

9. Ce este un „act legislativ al UE”? 

Potrivit art. 289 alin. (3) TFUE, „[a]ctele juridice adoptate prin procedură legislativă 

constituie acte legislative”. Procedurile legislative sunt procedura legislativă ordinară 

(anterior Tratatului de la Lisabona denumită „codecizie”) și proceduri legislative speciale, 

care presupun participarea inegală a Parlamentului European sau Consiliului UE la 

adoptarea actului în cauză (cf. art. 289 alin. (1) și (2) TFUE). 

Art. 288 TFUE enumeră și descrie tipuri de acte juridice ale UE: regulamentul, directiva, 

decizia, recomandarea, avizul6. Primele trei acte juridice au efect juridic obligatoriu. De 

                                                 
6 Enumerarea nu este însă exhaustivă, existând și alte tipuri de acte juridice – concluzii (ale Consiliului 

European și ale Consiliului UE), acorduri interinstituționale (cf. art. 295 TFUE), orientări, orientări 

generale (cf. de exemplu art. 121 TFUE), rapoarte (cf. art. 148 alin. (1) TFUE) etc. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E228
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2009/2212%28INI%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2080(INL)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32015R2422
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=2011%2F0901%2FB%28COD%29&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:12016E129
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:52014HB0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E148
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menționat că actele legislative reprezintă o specie a genului actelor juridice (putând exista 

regulamente, directive și decizii fără caracter legislativ). 

Observație 

Dreptul UE nu stabilește vreo ierarhizare a celor trei tipuri de acte juridice 

(cu forță juridică obligatorie) enumerate la art. 288 TFUE – regulamentul, 

directiva, decizia, astfel încât inițiatorul unui act legislativ (de regulă 

Comisia Europeană) poate alege una dintre cele trei categorii, atunci când, 

desigur, temeiul juridic (material) din TFUE nu prevede vreo limită în 

această privință (cf. par. 13 infra). 

În plus, în cursul procedurii legislative, legiuitorul (Parlamentul European 

și Consiliul UE) poate schimba tipului de act (pe larg, par. 33, infra). 

10. Identificarea caracterului – legislativ sau nelegislativ – al actului UE propus are 

importanță pentru exercitarea controlului parlamentar al respectării principiului 

subsidiarității; acesta din urmă privește doar propunerile de acte legislative – directive, 

regulamente, decizii, iar nu și actele fără caracter legislativ (de exemplu, actele delegate și 

actele de punere în aplicare – menționate la art. 290, respectiv 291 TFUE) ori fără caracter 

juridic obligatoriu (recomandări, avize, linii directoare, orientări etc.) sau fără caracter 

juridic (documentele consultative – cărți albe, cărți verzi). Aceste categorii de documente 

pot fi supuse însă examinării parlamentare în temeiul „regimului comun” al participării în 

afaceri europene. 

Criteriul de stabilire a naturii legislative (sau dimpotrivă nelegislative) a unei propuneri de 

act al UE rezidă în cercetarea temeiului său juridic (par. 13, infra). 

Exemple 

i. Caracterul legislativ al propunerii 

Să presupunem că o propunere de directivă are ca temei juridic art. 192 

alin. (1) TFUE7, care dispune: „Parlamentul European și Consiliul, hotărând 

în conformitate cu procedura legislativă ordinară […] decid cu privire la 

acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării 

obiectivelor menționate la articolul 191” (i.e. obiectivele politicii de mediu 

a UE). Prin urmare, propunerea are caracter legislativ. 

Aceeași este situația în privința art. 114 TFUE (par. 13, infra). 

ii. Caracterul nelegislativ al propunerii 

În sens contrar, atunci când un temei juridic nu precizează nicio procedură 

legislativă, actul propus nu are caracter legislativ. 

                                                 
7 Un exemplu este propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, 

a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase 

din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a 

Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, COM(2014)397, 

2014/0201(COD), 2.7.2014. 

Comisia Europeană a retras inițiativa în 2015 (JO C 80, 7.3.2015, p. 17). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E114
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54653729e01471aaec24f6bfd.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A52015XC0307%2802%29
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Un exemplu este art. 109 TFUE, care constituie temei juridic pentru acte 

adoptate în domeniul ajutoarelor de stat. [Desigur, în măsura în care 

concurența constituie competență exclusivă a UE (cf. art. 3 alin. (1) lit. c) 

TFUE), un atare act nu ar putea fi supus controlului respectării 

subsidiarității.] 

Art. 109 TFUE dispune: „Consiliul, la propunerea Comisiei și după 

consultarea Parlamentului European, poate adopta toate regulamentele utile 

pentru aplicarea articolelor 107 și 108 […]”. Prin urmare, odată ce acest 

articol nu menționează nicio procedură legislativă, un act care are ca temei 

juridic art. 109 TFUE nu are caracter legislativ (ci nelegislativ). 

Aceasta este, de exemplu, situația Regulamentului (UE) nr. 734/2013 al 

Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul 

CE (JO L 204, 31.7.2013, p. 15). 

Un alt exemplu este art. 222 TFUE, temei juridic pentru propunerea comună 

de Decizie a Consiliului privind modalitățile de punere în aplicare de către 

Uniune a clauzei de solidaritate, JOIN(2012)39, 2012/0370(NLE), 

21.12.2012. Art. 222 alin. (3) TFUE dispune că „[m]odalitățile de punere în 

aplicare de către Uniune a prezentei clauze de solidaritate sunt definite 

printr-o decizie adoptată de Consiliu, la propunerea comună a Comisiei și a 

Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate. […]” Precum se observă, această dispoziție nu precizează vreo 

procedură legislativă. Propunerea a fost adoptată ca Decizia Consiliului 

2014/415/UE din 24 iunie 2014 privind modalitățile de punere în aplicare 

de către Uniune a clauzei de solidaritate (JO L 192, 1.7.2014, p. 53). 

Un alt exemplu poate privi actele adoptate pentru punerea în aplicare a 

politicii agricole comune: în timp ce art. 43 alin. (2) TFUE dispune 

recurgerea la procedura legislativă ordinară pentru „organizarea comună a 

piețelor agricole”, în conformitate cu formele vizate de art. 40 alin. (1) 

TFUE pentru respectiva organizare comună, și pentru „celelalte dispoziții 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul 

agriculturii și pescuitului”, art. 43 alin. (3) TFUE nu enunță vreo procedură 

legislativă pentru alte măsuri, precizând: „Consiliul, la propunerea 

Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a 

ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea 

posibilităților de pescuit”. Aceasta înseamnă că un act al Uniunii care are 

ca temei juridic art. 43 alin. (3) TFUE nu are caracter legislativ. Un atare 

act nelegislativ este Regulamentul (UE) 2015/523 al Consiliului din 25 

martie 2015 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 și (UE) 

2015/104 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit (JO L 84, 

28.3.2015, p. 1). 

iii. Excluderea posibilității de adoptare a unor acte legislative în cadrul 

politicii externe și de securitate comună („PESC”) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E108
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32013R0734
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E222
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20120039.do#dossier-NLE20120370
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1452675055885&uri=CELEX:32015R0523
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Deși ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona s-a renunțat la 

structura în piloni a Uniunii Europene (inaugurată odată cu Tratatul de la 

Maastricht), cu toate acestea, PESC păstrează în continuare o serie de 

particularități: precum arată art. 24 alin. (1) par. 2 TUE, „[p]olitica externă 

și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri 

speciale” și, în plus, „[a]doptarea de acte legislative este exclusă” în PESC.  

 

V. Dispoziții fundamentale aferente subsidiarității: sistemul de competențe și 

alegerea temeiului juridic 

11. În sistemul Uniunii Europene, principiul subsidiarității arată când trebuie să acționeze 

Uniunea („când”), în timp ce principiul proporționalității indică modul în care Uniunea ar 

trebui să acționeze („cât”). Fondul (conținutul) propunerii ar răspunde la întrebarea „cum”. 

Art. 5 TUE dispune: 

„(1) Delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea 

acestor competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității. 

(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acționează numai în limitele competențelor 

care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite 

prin aceste tratate. 

Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre8. 

(3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 

exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii 

preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, 

nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, 

pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. 

Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură 

respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în 

respectivul protocol. 

(4) În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu 

depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. 

Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității”. 

12. Principiul atribuirii de competențe (art. 5 alin. (2) TUE) pornește de la împrejurarea 

potrivit căreia UE dispune de competențele care i-au fost atribuite ei prin tratate; Uniunea 

nu dispune de competențe nelimitate și nu are competența de a-și stabili competențele 

(competență denumită și kompetenz-kompetenz). 

Competențele sunt enunțate în TUE și TFUE, iar tipologia lor este reglementată la art. 2-6 

TFUE. Tipurile de competențe ale UE sunt: exclusive (Uniunii), partajate (cu statele 

                                                 
8 Aceeași formulare se regăsește și la art. 4 alin. (1) TUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M004
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membre), complementare (în cadrul cărora UE desfășoară acțiuni de sprijinire, de 

coordonare sau completare a acțiunii statelor membre). Exercițiul aferent principiului 

subsidiarității în Tratatul de la Lisabona exclude categoria competențelor exclusive. 

Competențele sunt detaliate subsecvent în cuprinsul celor două tratate; în sensul art. 2 

alin. (6) TFUE, „[î]ntinderea și condițiile exercitării competențelor Uniunii sunt stabilite 

prin dispozițiile tratatelor referitoare la fiecare domeniu”. 

Discuție 

În privința categoriei competențelor partajate, Tratatul de la Lisabona 

prescrie o prioritate a acțiunii Uniunii, în cazul legiferării de aceasta într-o 

anumită materie, în raport cu acțiunea statelor membre: potrivit art. 2 alin. 

(2) TFUE, „[î]n cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență 

partajată cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele 

membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în 

acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care 

Uniunea nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou 

competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o mai 

exercite”. În măsura în care statele membre ar legifera, iar Uniunea ar 

considera că acea acțiune ar putea induce disparități în funcționarea Uniunii, 

acea situație ar putea justifica viitoarea acțiune de legiferare a UE (par. 30, 

infra). Pentru regulile aplicabile competențelor partajate, a se vedea și 

Declarația (nr. 18) cu privire la delimitarea competențelor, anexată 

Tratatului de la Lisabona. 

Referitor la competențele complementare, Tratatul de la Lisabona impune 

o limită de ordin general pentru acțiunea UE, în sensul în care aceasta nu 

poate înlocui competența statelor în respectivele domenii, iar pe de altă 

parte, nu poate adopta acte de armonizare a legislației naționale (art. 2 

alin. (5) TFUE). Altfel spus, în privința acelor competențe, este exclusă 

armonizarea legislativă la nivelul Uniunii (a se vedea și par. 16, infra). 

13. Acele reguli detaliate – „dispozițiile tratatelor referitoare la fiecare domeniu” – 

constituie temeiul juridic al actelor legislative ale UE, cel care prescrie: tipul de competență 

a UE și, implicit, dreptul parlamentelor naționale de a întreprinde un control al respectării 

principiului subsidiarității, respectiv tipul de procedură legislativă (participarea 

legiuitorului UE: Parlamentul European și Consiliul UE – procedura legislativă ordinară 

(codecizie), sau proceduri legislative speciale; cf. art. 289 TFUE), iar uneori chiar tipul de 

act legislativ care urmează a fi adoptat (de exemplu: directivă – art. 23, 50, 52, 53, 59, 82 

alin. (2), 83 alin. (1) și (2), 115, 116 TFUE; regulament – art. 14, 15 alin. (3), 24, 75, 85, 

86, 88, 118 par. 2, 121 alin. (6), 127 alin. (6), 164, 177, 178, 197 alin. (2), 207 alin. (2), 

214 alin. (5), 223 alin. (2), 224, 226, 228 alin. (4), 291 alin. (3), 311 par. 3, 312 alin. (2), 

322, 336 TFUE etc.). 

Tocmai drept consecință a principiului atribuirii, orice propunere de act legislativ al UE 

trebuie să aibă temei juridic în tratat9. Alegerea temeiului juridic corect constituie condiție 

                                                 
9 Asemenea oricărui act juridic al UE, care trebuie să aibă un temei în dreptul UE (eventual în dreptul derivat 

al UE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FAFI%2FDCL%2F18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E312
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E322
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E336
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de validitate a actului legislativ. Prin urmare, controlul parlamentar al respectării 

principiului subsidiarității poate viza și chestiunea alegerii temeiului juridic (a se vedea și 

par. 18, infra). 

Discuție 

Criteriile de verificare a temeiului juridic au fost enunțate de Curtea de 

Justiție astfel: „alegerea temeiului juridic al unui act [al Uniunii] trebuie să 

fie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului 

jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”. 

(Hotărârea din 10 februarie 2009, cauza C-301/06, Irlanda/Parlamentul 

European și Consiliul UE, EU:C:2009:68, pct. 60) 

În identificarea scopului (obiectivului) actului, au importanță preambul 

acelui act, dar și expunerea de motive care însoțește propunerea legislativă. 

Exemple 

i. Art. 114 TFUE – preliminarii 

Art. 114 TFUE a fost utilizat ca temei juridic al unor acte legislative care 

urmăresc instituirea și funcționarea pieței interne (a Uniunii Europene). 

Acea dispoziție a fost folosită cu precădere pentru a legifera în materia 

armonizării dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative ale 

statelor membre.  

Dată fiind sfera amplă a art. 114 TFUE, verificarea utilizării acelei dispoziții 

ca temei juridic al unei propuneri legislative a UE presupune cercetarea 

obiectivului (scopului) și conținutului respectivei propuneri. 

ii. Un exemplu este Propunerea de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri 

nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și 

divulgării ilegale, COM(2013)813 – 2013/0402(COD), 28.11.2013; cf. doc. 

nr. 15382/1/15 REV 1 din 18.12.2015 (analiza textului compromisului 

definitiv în vederea unui acord)10. 

Dacă obiectul directivei este stabilirea unor „norme privind protecția 

împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale de secrete comerciale” 

(art. 1), preambulul expune raportul între cadrul aplicabil acestor secrete și 

funcționarea pieței interne; de exemplu, considerentul (7) precizează că 

„[d]iferențele în ceea ce privește protecția juridică a secretelor comerciale 

oferită de statele membre implică faptul că secretele comerciale nu se 

bucură de un nivel echivalent de protecție în întreaga Uniune, ceea ce duce 

la fragmentarea pieței interne în acest domeniu și reduce efectul disuasiv 

general al normelor. Piața internă este afectată prin faptul că astfel de 

diferențe reduc stimulentele întreprinderilor de a desfășura activități 

economice transfrontaliere legate de inovare, inclusiv cooperarea cu 

                                                 
10 Devenită Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind 

protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, 

utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72843&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=148412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E114
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5429d1f4a0142c21879491309.do
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15382-2015-REV-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943
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partenerii în materie de cercetare sau de fabricare, externalizarea sau 

investițiile în alte state membre, care depind de utilizarea informațiilor 

protejate ca secrete comerciale.” etc. Considerentul (8) susține că „[e]ste 

oportun să se prevadă norme la nivelul Uniunii pentru a apropia sistemele 

legislative naționale, astfel încât să se asigure un nivel suficient și 

comparabil al reparațiilor pe întreaga piață internă în cazul dobândirii, 

utilizării sau divulgării ilegale a unui secret comercial”. 

Așadar, directiva ar urma să apropie cadrul legislativ al statelor membre în 

privința protecției secretelor comerciale, iar „apropierea”11 legislațiilor în 

vederea realizării pieței interne se efectuează în mod tradițional utilizând 

art. 114 TFUE ca temei juridic. 

iii. Un alt exemplu pertinent este Propunerea de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de 

accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor – COM(2015)615, 

2015/0278(COD), din 2.12.201512. 

Prezentată (în expunerea de motive) ca măsură de sprijinire a statelor 

membre în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap în ceea ce 

privește accesibilitatea, propunerea de directivă vizează, potrivit 

considerentului (1) din preambul, „eliminarea barierelor din calea liberei 

circulații a anumitor produse și servicii accesibile”, pentru a „spori 

disponibilitatea produselor și a serviciilor accesibile pe piața internă”. 

iv. Un exemplu mai recent este Propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale 

(Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 

2000/31/CE, COM(2020)825, 2020/0361(COD), 15.12.202013, care, la art. 

1 alin. (2) expune scopul său: „(a) de a contribui la buna funcționare a pieței 

interne a serviciilor intermediare; (b) de a stabili norme uniforme pentru un 

mediu online sigur, previzibil și de încredere, în care drepturile 

fundamentale consacrate în cartă să fie protejate în mod eficace”. 

Considerentul (4) din preambul dezvoltă argumente subsumate logicii art. 

114 TFUE: „[…] pentru a proteja și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, 

ar trebui stabilit un set specific de norme obligatorii uniforme, eficace și 

proporționale la nivelul Uniunii. Prezentul regulament creează condiții 

favorabile pentru apariția și dezvoltarea serviciilor digitale inovatoare pe 

piața internă. Este necesar să existe, la nivelul Uniunii, o apropiere a 

                                                 
11 Cf. „approximate” (en.), „rapprocher” (fr.). 

12 Adoptată ca Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70). 

13 Acea inițiativă este însoțită de Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale), 

COM(2020)842, 2020/0374(COD), 15.12.2020. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_615_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2015)0615
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0361(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_842_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0374(COD)&l=en
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măsurilor normative adoptate la nivel național cu privire la obligațiile 

impuse furnizorilor de servicii intermediare, astfel încât să se evite și să se 

pună capăt fragmentării pieței interne și să se asigure securitatea juridică, 

reducând astfel incertitudinea pentru dezvoltatori și favorizând 

interoperabilitatea. Dacă se aplică cerințe neutre din punct de vedere 

tehnologic, inovarea nu ar trebui să fie inhibată, ci stimulată”. 

14. Pe de altă parte, „[î]n cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul 

politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, 

fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în acest sens” se poate recurge la art. 352 

TFUE ca temei juridic (denumit și „clauza de flexibilitate” sau „competențele implicite”). 

Însă, și în această situație, există limite ale acțiunii UE (expuse, de exemplu, la art. 352 

alin. (4) TFUE). 

Discuție 

Uneori, în cursul procedurii legislative, au loc dezbateri cu privire la 

alegerea temeiului juridic. Menționăm următoarele exemple: 

i. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind Legislația europeană comună în materie de vânzare, 

COM(2011)635; 2011/0284(COD), 11.10.2011, în privința căreia unele 

delegații din Consiliul UE au contestat alegerea art. 114 TFUE ca temei 

juridic14; 

ii. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general 

privind protecția datelor), COM(2012)11, 2012/0011(COD), 25.1.201215, 

unde anumite delegații în Consiliul UE au contestat alegerea temeiului 

juridic dublu (art. 16 alin. (2) și 114 alin. (1) TFUE), în schimb serviciul 

juridic al Parlamentului European, într-un aviz din 19.10.2012, s-a 

pronunțat în favoarea acestuia, susținând că propunerea urmărește un 

obiectiv dublu. Mai recent, s-a renunțat la temeiul juridic dublu, păstrându-

se doar art. 16 TFUE (doc. nr. 15321/15, 16.12.2015 – „confirmarea 

compromisului definitiv în vederea acordului”) (cf. și par. 33, infra). 

iii. Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de 

către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit, COM(2016)198, 2016/0107(COD), 12.4.2016, a fost inițiată având 

ca temei juridic art. 50 alin. (1) TFUE, cu motivarea că directiva nu se referă 

la armonizarea impozitelor, ci doar la obligațiile de a publica rapoarte 

privind informațiile referitoare la impozitul pe profit (cf. considerentul (12) 

din preambul). Abordarea a fost confirmată într-un aviz juridic elaborat în 

cadrul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European. În sens 

                                                 
14 Menționăm că propunerea a fost retrasă în 2020 de Comisia Europeană (JO C 321, 29.9.2020, p. 40). 

15 A se vedea n. 37, p. 29, infra. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A12008E352
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282011%290636
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282012%290011
http://www.statewatch.org/news/2012/jul/eu-council-dp-reg-ms-positions-9897-rev2-12.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2015-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0107(COD)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E050:ro:HTML
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AL-597460_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0929(02)&from=RO
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contrar, în avizul său, serviciul juridic al Consiliului UE a susținut ca temei 

juridic adecvat art. 115 TFUE. Ulterior, în cursul negocierilor, 11 state 

membre au promovat o declarație comună în favoarea celei din urmă soluții. 

În prezent, negocierile privind adoptarea propunerii de directivă continuă 

între colegiuitori, iar temeiul juridic susținut atât de Parlamentul European, 

cât și de Consiliul UE este cel inițial. 

15. Este posibil ca o propunere legislativă a UE să aibă un temei juridic multiplu (adică să 

se întemeieze pe mai multe dispoziții din tratat); în această privință, dreptul UE impune 

caracterul compatibil al acelui temei juridic. Mai mult decât atât, este posibil ca propunerea 

să privească atât o competență exclusivă, cât și una neexclusivă a UE. Chiar și această 

situație propunerea va putea fi supusă controlului subsidiarității. 

Exemple 

i. Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul 

dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței 

al statelor membre și al Uniunii Europene, COM(2013)404, 

2013/0185(COD), 11.6.2013 

Propunerea a avut ca temei juridic art. 103 și 114 TFUE. Potrivit art. 103 

alin. (1) TFUE, „[r]egulamentele sau directivele utile în vederea aplicării 

principiilor prevăzute la articolele 101 și 102 [așadar, referitoare la dreptul 

concurenței, competență exclusivă a UE; n.n.] se adoptă de către Consiliu, 

la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European”. În 

această privință, nu este clar dacă procedura avută în vedere la art. 103 

TFUE are sau nu caracter legislativ16. Pe de altă parte, art. 114 TFUE 

dispune procedura legislativă ordinară. Din această perspectivă, temeiul 

juridic pare a fi admisibil, întrucât asigură cea mai amplă participare a 

Parlamentului European. Propunerea a fost supusă controlului respectării 

subsidiarității (cf. site-ul IPEX). 

Propunerea a fost adoptată, devenind Directiva 2014/104/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind 

anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul 

dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de 

concurență a statelor membre și a Uniunii Europene (JO L 349, 5.12.2014, 

p. 1). 

Considerentul (8) din preambulul Directivei 2014/104 motivează astfel 

utilizarea temeiului juridic dublu, menționat anterior: „Întreprinderile care 

sunt stabilite și își desfășoară activitatea în state membre diferite fac 

obiectul unor norme de procedură diferite care afectează semnificativ 

măsura în care acestea pot fi trase la răspundere pentru încălcări ale 

legislației în materie de concurență. Asigurarea inegală a respectării 

dreptului la despăgubiri prevăzut în legislația Uniunii poate avea ca rezultat 

                                                 
16 Cf., de exemplu, House of Commons (Regatul Unit), European Scrutiny Committee, Note on the definition 

of legislative acts under the EU Treaties, 1 februarie 2010, în site-ul COSAC. 

https://www.itpf.org/action/document/download?document_id=2069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E115
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14038-2019-ADD-1/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0309_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6616-2021-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_404_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0185%28COD%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E114
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2013&number=0185&appLng=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex:32014L0104
http://www.cosac.eu/spain2010/meeting-of-the-chairpersons-of-cosac-4-5-february-2010/e7-noteuk.pdf


Direcția pentru Uniunea Europeană 

16 / 52 

nu numai avantajarea din punct de vedere concurențial a unor întreprinderi 

care au încălcat articolul 101 sau articolul 102 din TFUE, dar și 

descurajarea exercitării drepturilor de stabilire și de furnizare de mărfuri sau 

servicii în statele membre în care asigurarea respectării dreptului la 

despăgubiri este mai eficientă. Întrucât diferențele între regimurile de 

răspundere aplicabile în statele membre pot avea efecte negative atât asupra 

concurenței, cât și asupra funcționării adecvate a pieței interne, este 

oportun ca prezenta directivă să aibă ca temei juridic atât articolul 103, cât 

și articolul 114 din TFUE”. 

ii. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în 

contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, COM(2010)378, 

2010/0209(COD), 13.7.2010 

Inițial, propunerea avea ca temei juridic art. 79 alin. (2) lit. (a) și (b) TFUE, 

dispoziție care privește condițiile de intrare și de ședere, de acordare a 

vizelor și permiselor de ședere pe termen lung pentru resortisanții țărilor 

terțe, respectiv definirea drepturilor acelor persoane. Comisia pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din cadrul Parlamentului 

European a sesizat Comisia pentru afaceri juridice pentru a verifica temeiul 

juridic, cea dintâi propunând adăugarea art. 153 alin. (1) lit. (a), (b) și (g) 

TFUE (sănătatea și securitatea lucrătorilor, condiții de muncă, respectiv 

condiții de muncă pentru resortisanții țărilor terțe, rezidenți legali). Printr-

un aviz juridic din 23.11.2011, Comisia pentru afaceri juridice a respins 

posibilitatea recurgerii la temeiul juridic multiplu, oferind o analiză a 

obiectivului urmărit de propunere. 

Temeiul juridic inițial a fost păstrat în actul legislativ adoptat – Directiva 

2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 

privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în 

contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (JO L 157, 27.5.2014, 

p. 1). 

16. Temeiul juridic din TFUE poate stabili explicit limite ale acțiunii UE. De exemplu în 

cadrul competenței UE de sprijinire, coordonare sau completare a acțiunii statelor membre 

(art. 2 alin. (5) TFUE), acțiunea UE nu poate înlocui competența statelor membre în 

domeniu, iar actele UE nu pot armoniza dreptul intern. 

Discuție 

O serie de dispoziții din TFUE stabilesc în mod explicit caracterul minimal 

al armonizării prin acțiunea de la nivelul UE. 

Potrivit art. 60 TFUE, „[s]tatele membre depun eforturi pentru a proceda la 

liberalizarea serviciilor într-o măsură mai mare decât cea la care obligă 

directivele adoptate în vederea aplicării articolului 59 alineatul (1) […]”. 

În sensul art. 83 alin. (2) TFUE, „[î]n cazul în care apropierea actelor cu 

putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în materie 

penală se dovedește indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2010/COM_2010_378_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2010)0378#tab-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E079
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-473.852+01+DOC+PDF+V0//ro&language=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E083
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eficientă a unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor 

măsuri de armonizare, prin directive se pot stabili norme minime referitoare 

la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul în cauză. Directivele 

se adoptă printr-o procedură legislativă ordinară sau specială identică cu cea 

utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare în cauză, fără a aduce 

atingere articolului 76”. 

Varii dispoziții din TFUE (de exemplu, art. 168 alin. (7) TFUE sau art. 153 alin. (5) TFUE) 

exclud sau limitează acțiunea UE. 

Exemple 

i. Referitor la art. 168 alin. (7) TFUE, Directiva 2010/45/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 

standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate 

transplantului (JO L 207, 6.8.2010, p. 14) precizează în considerentul (8) 

din preambul: 

„În conformitate cu articolul 168 alineatul (7) […] (TFUE), măsurile 

adoptate în temeiul articolului 168 alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere 

dispozițiilor naționale privind utilizarea organelor în scopuri medicale și, 

prin urmare, actului chirurgical de transplant în sine. Cu toate acestea, în 

vederea respectării obiectivului de reducere a riscurilor asociate 

transplantului de organe, este necesar să se includă în domeniul de aplicare 

al directivei anumite dispoziții privind transplantul și, în special, dispoziții 

care să vizeze abordarea situațiilor neintenționate și neprevăzute care pot 

avea loc în timpul transplantului și care ar putea afecta calitatea și siguranța 

organelor”. 

ii. În sensul art. 197 alin. (2) TFUE, „Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară, stabilesc măsurile necesare în acest scop [i.e. îmbunătățirea 

capacității administrative a statelor membre de punere în aplicare a 

dreptului Uniunii; n.n.], cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere 

de lege și a normelor administrative ale statelor membre”. 

Pentru art. 153 alin. (5) TFUE, a se vedea pe larg par. 37, infra. 

17. În sistemul UE, în timp ce principiul subsidiarității privește categoriile de competențe 

care nu sunt exclusive Uniunii Europene, principiul proporționalității vizează toate tipurile 

de competențe. Într-un sens și mai general, proporționalitatea este încadrată în principiile 

generale ale dreptului UE; principiul trebuie respectat atât în privința actelor și acțiunilor 

UE, cât și ale statelor membre17. 

Discuție 

Pot exista uneori neclarități cu privire la identificarea caracterului 

competenței în temeiul căreia acționează UE (exclusivă sau neexclusivă). 

Arbitrul final este Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

                                                 
17 Curtea de Justiție a Uniunii Europene asigură controlul jurisdicțional al respectării celor două principii. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E153
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E197
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O atare situație s-a produs în privința art. 118 TFUE, care constituie temeiul 

juridic pentru titluri europene de proprietate intelectuală. Curtea de Justiție 

a arătat că respectiva competență este competență partajată18. 

O altă situație a privit sfera politicii economice (art. 119 alin. (1) TFUE), în 

legătură cu instituirea așa-numitului „mecanism european de stabilitate” (și 

modificarea art. 136 TFUE, prin adăugarea alin. (3)), în privința căreia, 

Curtea de Justiție a reținut că menționata politică nu aparținea 

competențelor exclusive ale UE (în opoziție cu art. 3 alin. (1) lit. c) TFUE 

– „politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro”)19. 

18. Uneori, în contextul controlului subsidiarității de către parlamentele naționale, 

proporționalitatea este înțeleasă ca specie a celei dintâi (care indică „intensitatea” acțiunii 

UE). 

Discuție 

În Hotărârea nr. 3/6 februarie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei […] Principiile subsidiarității și proporționalității: 

consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE, COM(2018)703, 

Camera Deputaților a arătat: „9. Salută atenția sporită acordată respectării 

principiului proporționalității în strategia Comisiei Europene privind o mai 

bună legiferare și a programului său privind o reglementare adecvată și 

consideră că principiul proporționalității este o componentă a 

subsidiarității în sens larg astfel încât, din această perspectivă, avizele 

motivate ar putea fi întemeiate și pe nerespectarea acestui principiu.” 

19. Până în prezent, la nivelul UE, nu a fost clarificat oficial raportul între cele două 

principii din perspectiva tratatului (și, implicit, întinderea controlului parlamentar), însă 

Comisia Europeană pare a admite o interpretare permisivă20. 

Discuție 

În cursul negocierilor dintre Parlament și Consiliu, Propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile 

structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea 

Europeană, COM(2014)43, 2014/0020(COD) a inclus (potrivit unei 

versiuni privind „abordarea generală” – 19.06.2015, doc. nr. 10150/15)21 un 

considerent - (9) – având următorul enunț: „În conformitate cu obiectivele 

contribuirii la funcționarea pieței interne din perspectiva principiilor 

subsidiarității și proporționalității, și pentru a ține seama pe deplin de 

diversele modele de reglementare și de afaceri existente la nivelul întregii 

                                                 
18 Hotărârea din 16 aprilie 2013, cauzele conexate C-274/11 și C-295/11, Regatul Spaniei și Republica 

Italiană/Consiliul UE, EU:C:2013:240, pct. 16-25. 

19 Hotărârea din 27 noiembrie 2012, cauza C-370/12, Pringle, EU:C:2012:756. 

20 A se vedea, de exemplu, Comunicarea privind revizuirea propunerii de regulament al Consiliului de 

instituire a Parchetului European în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul 

nr. 2, COM(2013)851, 27.11.2013. 

21 Notăm și faptul că propunerea a fost retrasă în 2018 de Comisia Europeană (JO C 233, 4.7.2018, p. 6). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E136
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E003
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1550679218/HCD%20COM(2018)703.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_703_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_43_RO_ACTE_f.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10150-2015-INIT/ro/pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136302&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=378207
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/pdf/com_2013_0851_ro.pdf
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Uniuni, prezentul regulament ar trebui să permită existența a două metode 

diferite pentru a garanta că, în circumstanțele corespunzătoare, activitățile 

de tranzacționare sunt situate într-o entitate separată din punct de vedere 

juridic, economic și operațional de instituția de credit care desfășoară 

activitățile de retail bancar principale, atât timp cât ambele metode ating în 

mod eficace obiectivele prezentului regulament. […]” 

20. O abordare similară, concesivă, se întâlnește mai recent în raportul Grupului de lucru 

privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”, 

prezentat în iulie 2018, în care, deși nu a fost precizată o concluzie explicită, s-a arătat (p. 

12): 

„Grupul de lucru a discutat, de asemenea, faptul că parlamentele naționale 

merg adesea dincolo de aspectele legate de subsidiaritate în avizele lor 

motivate, ceea ce dă naștere la neînțelegeri sau frustrări atunci când nu se 

poate da curs în continuare acestor puncte. Deși utilizarea unei grile comune 

a subsidiarității ca bază pentru avizele parlamentelor naționale ar putea 

contribui la evitarea unor astfel de neînțelegeri, unii membri ai grupului au 

fost de opinie că domeniul de aplicare a mecanismului de control și a 

avizelor motivate ar trebui extins astfel încât să cuprindă, de asemenea, 

proporționalitatea și atribuirea (temei juridic)”.22 

21. Ar trebui să se considere că examinarea caracterului adecvat al temeiului juridic și a 

caracterului suficient al obligației de motivare, alături de respectarea principiului 

subsidiarității, la care trebuie adăugată în mod necesar aprecierea respectării principiului 

proporționalității, fac parte din controlul parlamentar al respectării subsidiarității. 

Tocmai în sensul subsidiarității, ar trebui recunoscută legitimitatea varietății punctelor de 

vedere exprimate de parlamentele naționale ori de camerele lor cu privire la (ne)respectarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității. 

22. Exercitarea controlului parlamentar privind respectarea principiului subsidiarității și 

eventuala constatare a nerespectării sale, urmată de emiterea unui aviz motivat, nu poate 

genera o concluzie potrivit căreia, odată ce, în tratatele Uniunii, se precizează o competență 

a acesteia din urmă, parlamentele nu se mai pot opune (sau nu mai pot formula obiecții, 

rezerve asupra) exercitării competenței. În această privință, trebuie avută în vedere 

dispoziția art. 5 TUE (a se vedea și par. 24, infra). 

23. În concluzie, controlul respectării principiului subsidiarității privește o propunere 

legislativă a UE (regulament, directivă sau decizie) care nu intră în domeniul competențelor 

exclusive ale UE. 

 

                                                 
22 O atare poziție se regăsește în raportul din aprilie 2018 al Comisiei pentru afaceri europene din Senatul 

francez – Repenser l'action de l'Union : la plus-value européenne - contribution du Sénat au groupe de 

travail « Subsidiarité et proportionnalité » de la Commission européenne. Rapport d'information de MM. 

Jean Bizet, Philippe Bonnecarrère et Simon Sutour, fait au nom de la commission des affaires européennesn° 

456 (2017-2018) - 20 avril 2018. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_ro.pdf
https://www.senat.fr/rap/r17-456/r17-4561.pdf
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VI. Conținutul și criteriile principiului subsidiarității 

24. Principiul subsidiarității nu privește existența unei competențe (care este precizată prin 

tratate), ci modalitatea de exercitare a acesteia: anterior, Protocolul privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Amsterdam (1997)23, 

enunțase explicit că principiul nu pune în discuție competențele conferite UE prin tratat. 

Exemple 

i. Art. 86 TFUE stabilește competența UE de înființare a Parchetului 

European; alin. (1) precizează că, „[p]entru combaterea infracțiunilor care 

aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin 

regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate 

institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în 

unanimitate, după aprobarea Parlamentului European”. 

Pe acest temei juridic, Comisia Europeană a inițiat propunerea de 

Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European, 

COM(2013)534, 2013/0255(APP), 17.07.2013. 

În exercitarea controlului respectării principiului subsidiarității, la expirarea 

termenului pentru exercitarea acestui control (28 octombrie 2013), 14 

parlamente naționale sau camere ale acestora24 au adoptat avize motivate, 

reprezentând 18 voturi (dintr-un total – la acel moment25 – de 56), în sensul 

art. 7 alin. (1) par. 2 din Protocolul nr. 2 anexat tratatelor. A fost inițiată, 

procedura „cartonașului galben” (par. 44, infra). 

În timp ce nu pot fi puse în cauză forma actului (regulament) și principiul 

atribuțiilor sale (combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor 

financiare ale Uniunii), acestea fiind limite prescrise chiar în temeiul juridic 

din TFUE, avizele motivate prezentate de parlamentele naționale sau de 

camerele lor au privit aspecte precum: 

- motivarea insuficientă (a criteriilor subsidiarității) și caracterul insuficient 

al indicatorilor cantitativi și calitativi prezentați; 

- absența aspectelor transfrontaliere și motivarea insuficientă a aspectului 

transnațional; 

- caracterul instituțional prea integrat/centralizat, respectiv susținerea pentru 

caracterul colegial al viitorului Parchet European; 

                                                 
23 Protocol a fost anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene; în prezent, el a fost înlocuit prin 

Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona (TUE și TFUE). Deși înlocuit, regulile sale își păstrează 

utilitatea. 

24 Cipru (parlament unicameral) – Camera Reprezentanților; Cehia – Senatul; Franța – Senatul; Ungaria 

(parlament unicameral) – Adunarea Națională; Irlanda – ambele camere; Malta (parlament unicameral) – 

Camera Reprezentanților; România – Camera Deputaților; Slovenia – Adunarea Națională; Suedia 

(parlament unicameral) – Parlamentul; Țările de Jos – ambele camere; Regatul Unit – ambele camere. 

25 i.e. anterior retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană; în prezent, numărul total de voturi este de 

54 (a se vedea și par. 44, infra). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E086
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0534:FIN:ro:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282013%290534
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do
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- aspectul cheltuielilor; 

- insuficiența garanțiilor procedurale, chestiuni referitoare la drepturile 

fundamentale și la control judecătoresc; 

- necesitatea evaluării prealabile a Eurojust, stabilirea rolului OLAF și 

coroborarea propunerii de regulament cu Directiva privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin 

intermediul dreptului penal, COM(2012)363, 2012/0193(COD), 

11.7.2012;26 

- susținerea repartizării clare a atribuțiilor ori păstrarea competenței 

naționale pentru urmărirea penală; 

- aspecte aferente proporționalității. 

ii. Un exemplu mai recent, pertinent pentru ilustrarea raporturilor între 

competența atribuită Uniunii Europene și exercitarea acesteia în concret, 

este Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de 

determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 

protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către 

un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, COM(2015)450, 

2015/0208(COD)27, pentru care Camera Deputaților a emis un aviz motivat 

emis la 4.11.2015. 

Printre altele, acel aviz motivat: 

- a admis caracterul evident al aspectelor transnaționale și argumentele 

privind necesitatea acțiunii la nivelul Uniunii [i.e. în sensul gestionării crizei 

migranților între statele membre ale UE], însă a considerat că soluția 

propusă nu era adecvată; 

- a susținut caracterul voluntar al oricărui mecanism de transfer [i.e. a 

solicitanților de protecție internațională între statele membre ale UE], 

avansând un paralelism între art. 78 alin. (2) lit. c) TFUE și Declarația 

nr. 37 cu privire la art. 222 TFUE (anexată Tratatului de la Lisabona); 

- a contestat temeiul juridic – susținând, pe de o parte, ca insuficientă 

argumentația cuprinsă în propunere în sensul utilizării art. 78 alin. (2) lit. e) 

TFUE ca temei juridic al propunerii, iar pe de altă parte, recurgerea la art. 78 

alin. (3) TFUE ca temei juridic – ținând cont de obiectul reglementării, dar 

                                                 
26 Această din urmă chestiune a continuat să fie dezbătută în procesul legislativ: cf. doc. nr. 14281/15 din 

24.11.2015 (stadiul lucrărilor privind propunerea de directivă). 

Notăm că propunerea a fost adoptată drept Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 

27 Inițiativa a fost retrasă în 2019 de Comisia Europeană (JO C 210, 21.6.2019, p. 13). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_363_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=SWD%282012%290195
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_450_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150450.do#dossier-COD20150208
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc550cfcbe20150d2dc2fdc02f5.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016L%2FAFI%2FDCL%2F37
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14281-2015-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC0621%2801%29
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și de faptul că nu este necesar un mecanism permanent de transfer, întrucât 

art. 78 alin. (3) TFUE prevede deja măsuri suficiente pentru gestionarea 

unui aflux masiv de migranți; 

- a constatat caracterul insuficient al justificării criteriilor aferente cheii de 

repartizare a solicitanților de protecție internațională, în contextul în care, 

în acel domeniu de reglementare, cu sensibilități și particularități naționale, 

s-ar impune luarea în considerare într-un mod mai pronunțat a 

particularităților naționale. 

25. În contextul UE, noțiunea subsidiarității are caracter dinamic (sau ambivalent), precum 

enunța pct. 3 din protocolul de la de la Amsterdam: „Subsidiaritatea este un concept 

dinamic, care ar trebui să se aplice în lumina obiectivelor enunțate în tratat. Acest concept 

permite extinderea acțiunii [Uniunii], în limitele competențelor sale, în cazul în care 

împrejurările cer acest lucru și, invers, limitarea și încetarea acțiunii respective în cazul în 

care aceasta nu se mai justifică”. Prin urmare, în cadrul Uniunii Europene, subsidiaritatea 

funcționează atât pentru extinderea acțiunii UE („comunitarizare”), cât și pentru 

restrângerea competențelor („naționalizare”) exercitate anterior la nivelul UE. 

Exemplu 

Această din urmă situație este ilustrată prin Propunerea de regulament 

privind posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice 

cultivarea de organisme modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor, 

COM(2010)375, 2010/0208(COD), 13.7.2010. 

Propunerea a fost adoptată, devenind Directiva (UE) 2015/412 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare 

a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre 

de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate 

genetic (OMG) pe teritoriul lor (JO L 68, 13.3.2015, p. 1). 

26. Mai mult, principiul subsidiarității poate fi ambivalent chiar în textul unui singur act 

legislativ al UE: în timp ce o serie de atribuții sunt transferate pentru a fi exercitate de 

instituțiile UE, alte dispoziții ale acelui act pot lăsa statelor membre competențe în alte 

privințe28. 

Exemplu 

„În temeiul și în limitele articolului 36 din TFUE29, statele membre 

păstrează dreptul de a-și defini patrimoniul național și posibilitatea de a lua 

măsurile necesare pentru a-i asigura protecția. Totuși, Uniunea joacă un rol 

important în încurajarea cooperării dintre statele membre în vederea 

protejării patrimoniului cultural de importanță europeană de care aparțin 

aceste bunuri de patrimoniu național.” 

                                                 
28 Aceasta este situația reglementării cadrului general la nivelul Uniunii, cu păstrarea unor aspecte ale materiei 

respective în domeniul competențelor statelor membre; situația se întâlnește și în cazul așa-numitei 

armonizări minime. 

29 Dispoziție din domeniul liberei circulații a mărfurilor. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0208%28COD%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32015L0412
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(considerentul (3) din preambulul Directivei 2014/60/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea obiectelor 

culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare 

a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (Reformare), JO L 159, 28.5.2014, p. 

1). 

27. Art. 5 alin. (3) TUE face referire la două criterii aferente principiului subsidiarității: 

insuficiența acțiunii naționale (regionale sau locale), respectiv sporul de valoare al acțiunii 

UE. Cel dintâi criteriu presupune caracterul insuficient al acțiunii statelor membre în 

materia respectivă, fiind denumit uneori și drept testul necesității. Al doilea criteriu 

prezumă realizarea mai bine a acțiunii la nivelul Uniunii (sau de către Uniune); plusul 

(sporul) de valoare al acțiunii UE are în vedere efectele și dimensiunea acțiunii urmărite. 

Acest al doilea criteriu mai este denumit și testul valorii adăugate sau al eficacității 

comparate. Altfel spus, se ridică problema de a stabili dacă legiuitorul UE se află într-o 

poziție mai bună în raport cu legiuitorul național pentru a reglementa într-un anumit 

domeniu. 

Protocolul anexat Tratatului de la Amsterdam enunța „trei linii directoare” (sau criterii): 

1) problema examinată să prezinte aspecte transnaționale care nu pot fi rezolvate în mod 

satisfăcător prin acțiunea statelor membre; 

2) o acțiune realizată doar la nivel național sau lipsa unei acțiuni a Uniunii să fie contrară 

cerințelor tratatului (precum necesitatea de a corecta distorsionarea concurenței, de a evita 

restricțiile mascate în schimburile comerciale sau de a consolida coeziunea economică și 

socială) sau să lezeze grav, într-un alt mod, interesele statelor membre; 

3) o acțiune realizată la nivelul UE să prezinte avantaje evidente, datorită dimensiunilor 

sau efectelor acesteia, în raport cu o acțiune realizată la nivelul statelor membre. 

28. Problematica aspectelor transnaționale apare frecvent în justificarea acestui principiu. 

Un exemplu cunoscut este cel al libertăților de circulație (a mărfurilor, a serviciilor și a 

libertății de stabilire, a capitalurilor, a persoanelor, inclusiv a cetățenilor Uniunii). O altă 

situație poate privi voința UE de a propune o abordare globală (la nivel internațional) într-

un anumit domeniu, inclusiv prin cooperarea eficientă cu țări terțe (poate fi, de exemplu, 

situația migrației legale, respectiv consolidarea angajamentului țărilor terțe de combatere a 

imigrației nereglementate). Un alt exemplu relevant este problematica aferentă protecției 

mediului sau combaterii schimbărilor climatice. 

Exemple 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor 

informații relevante pentru schimbările climatice – COM(2011)789, 

2011/0372(COD), 23.11.2011 – adoptată ca Regulamentul nr. 525/2013 din 

21 mai 2013 (JO L 165, 18.6.2013, p. 13) ilustrează dimensiunea 

transnațională și internațională, inclusiv situația în care în cauză este vorba 

despre o obligație internațională comună tuturor statelor membre UE. 

Mai recent, Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M005
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_789_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282011%290789
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32013R0525
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de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a 

climei), COM(2020)80, 2020/0036(COD), 4.3.2020 – propunere modificată 

ulterior, la 17.9.2020, COM(2020)563 – a precizat în considerentul (23): 

„Schimbările climatice sunt prin definiție o provocare transfrontalieră; 

așadar, este necesară o acțiune coordonată la nivelul Uniunii, care să 

completeze și să consolideze în mod eficient politicile naționale”. 

29. Trebuie menționat că nu există un prag minim30 al efectelor transnaționale (inclusiv în 

sensul intensității schimburilor între statele membre) care să permită (ori să declanșeze) 

acțiunea legislativă a Uniunii: prin urmare, un volum (relativ) redus al schimburilor între 

state în privința unor mărfuri nu împiedică recurgerea la legiferare31. 

De asemenea, o acțiune legislativă la nivelul UE se poate considera justificată chiar în 

absența incidenței generale a unui fenomen care se dorește a fi reglementat; în plus, chiar 

varietatea condițiilor naționale nu poate constitui un obstacol. 

Exemplu 

Absența incidenței generale în UE a unui fenomen poate fi ilustrată prin 

dispozițiile art. 349 TFUE, care precizează posibilitatea adoptării de 

Consiliul UE, potrivit unei proceduri legislative, unor „măsuri specifice” în 

privința anumitor regiuni din unele state membre – Franța, Spania, 

Portugalia (Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-

Barthelemy, Saint-Martin, insulele Azore, Madeira, Canare).  

Un exemplu recent de act legislativ promovat urmând acest temei juridic 

este Propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 

2004/162/CE în ceea ce privește aplicarea sa cu privire la Mayotte începând 

cu 1 ianuarie 2014 – COM(2014)24 - 2014/0010(CNS), adoptată ca Decizia 

2014/162 din 11 martie 2014. 

Ea are incidență, de exemplu, în privința unor activități față de care scara și calitatea 

resurselor necesare pot fi atinse cu greutate prin acțiunea individuală a unui stat membru, 

iar activitățile integrate beneficiază de o abordare transnațională de-a lungul statelor 

membre. 

Cu alte cuvinte, pentru susținerea încălcării principiului subsidiarității, nu este decisivă 

împrejurarea că actul legislativ propus urmează a modifica în mod semnificativ regimul în 

vigoare într-un anumit stat ori în mai multe state membre. 

30. Al doilea criteriu menționat în protocolul de la Amsterdam – care se apropie într-o 

anumită măsură de preocupările aferente uniformității cadrului legislativ la nivelul UE – 

se invocă în situația în care unele state membre au legiferat deja ori intenționează să 

procedeze astfel, iar acea acțiune induce sau poate induce disparități în privința realităților 

dintr-o anumită materie la nivelul Uniunii. Până în prezent, cel mai frecvent domeniu 

                                                 
30 i.e. de minimis. 

31 A se vedea Tribunalul Uniunii Europene, hotărârea din 25 aprilie 2013, cauza T-526/10, Inuit Tapiriit 

Kanatami și alții/Comisia Europeană, EU:T:2013:215, pct. 49-58. Soluția Tribunalului a fost menținută în 

recurs de Curtea de Justiție: hotărârea din 3 septembrie 2015, cauza C-398/13 P, Inuit Tapiriit Kanatami și 

alții/Comisia Europeană, EU:C:2015:535, pct. 39-42. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_563_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E349
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52014PC0024
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=2014%2F0010%28CNS%29&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014D0162
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136881&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150096
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166822&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4242589
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invocat a privit piața internă, însă, ulterior Tratatului de la Lisabona, justificarea este 

promovată și în legătură cu spațiul de libertate, securitate și justiție (fostul „JAI”). Un alt 

domeniu în care este incident criteriul menționat vizează noile tehnologii (digitale) sau 

inteligența artificială. Se poate oferi, mai recent, și exemplul așa-numitei 

„adeverințe electronice verzi” în contextul pandemiei de Covi-19. 

Exemple 

i. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 

2019/1937, COM(2020)593, 2020/0265(COD), 24.9.2020 – enunță în 

preambulul său considerente precum: lipsa unui cadru general al Uniunii în 

domeniu poate afecta încrederea utilizatorilor în aceste active, ceea ce ar 

împiedica dezvoltarea acelei piețe și ar inhiba inovațiile; poate genera 

insecuritate juridică privind tratamentul criptoactivelor în diferite state 

membre și poate conduce la fragmentarea cadrului de reglementare; 

posibilitatea unei amenințări viitoare pentru stabilitatea financiară; se 

impune sprijinirea inovării și concurenței loiale, asigurându-se, în același 

timp, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de integritate a pieței 

pe piețele criptoactivelor. 

ii. Prezentarea Propunerii de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a unor norme armonizate privind inteligența 

artificială (Actul privind inteligența artificială) și de modificare a unor acte 

legislative ale Uniunii Europene, COM(2021)206, 2021/0106(COD), 

21.4.2021 – a fost motivată, printre altele, de realitatea evoluției rapide a 

acestei familii de tehnologii, de existența unor riscuri și de posibilitatea 

vătămării unor interese publice și drepturi, prin necesitatea unor norme 

armonizate în scopul promovării dezvoltării, asigurării securității juridice și 

nediscriminării, dar și protejării intereselor publice și evitării unor riscuri 

(considerentele (3)-(6), (10), (12), (14)). 

iii. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor 

interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării 

liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică 

verde), COM(2021)130, 2021/0068(COD), 17.3.2021 – a fost susținută prin 

instituirea în state membre sau intenția de a institui adeverințe de vaccinare, 

ce impunea o abordare comună între statele membre cu privire la conținutul, 

formatul, principiile și standardele tehnice ale unor atari adeverințe; 

măsurile unilaterale ar fi de natură să provoace perturbări semnificative în 

exercitarea dreptului la liberă circulație și ședere, astfel că, în vederea 

facilitării exercitării respectivului drept, se impune un cadru comun 

(considerentele (8), (9) și (10) din preambul).  

În privința necesității de armonizare a condițiilor de funcționare a pieței interne, Comisia 

a justificat frecvent intenția de legiferare la nivelul UE prin posibilitatea inducerii de 

obstacole pentru libertatea de circulație a anumitor mărfuri (sau produse) drept consecință 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0265(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_206_EN_ACT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0106(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_130_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
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a adoptării32 de către statele membre a unor noi norme (considerate eterogene) care 

reflectau o anumită evoluție (sau preocupare – de exemplu, cu privire la pericolele ridicate 

de produsele în cauză pentru sănătatea umană sau cu privire la alte considerații – protecția 

mediului etc.) și care urmăreau descurajarea consumului de astfel de produse. De menționat 

că situația reglementării divergente la nivel național poate apărea chiar drept consecință a 

cadrului legislativ în vigoare al UE (în sensul că acela permite legiferarea statelor). Această 

situație se întâlnește în cazul unei armonizări minime33. Legiferarea la nivelul UE este 

considerată a fi justificată prin obiectivul prevenirii apariției unor obstacole viitoare pentru 

schimburile între statele membre și poate lua forma unei obligații impuse tuturor statelor 

membre de a autoriza comercializarea unui produs, de a-l autoriza în anumite condiții sau 

chiar de a interzice (provizoriu sau definitiv) comercializarea aceluia. 

Exemplu 

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor […] (JO L 304, 

22.11.2011, p. 64) dispune la art. 4 („Nivelul de armonizare”): „Dacă nu se 

prevede altfel în prezenta directivă, statele membre nu pot menține sau 

introduce în legislația lor internă dispoziții diferite de cele stabilite în 

prezenta directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau mai puțin stricte, pentru 

a asigura un nivel diferit de protecție a consumatorilor”. Un exemplu al 

posibilității de derogare de la armonizarea maximă (exhaustivă, completă) 

este oferit la art. 3 alin. (6) din directivă: „Prezenta directivă nu împiedică 

oferirea de către comerciant către consumator a unor condiții contractuale 

care depășesc nivelul de protecție asigurat prin prezenta directivă”. 

În schimb, comparând textul în vigoare cu propunerea Comisiei – 

COM(2008)614, 2008/0196(COD), 8.10.2008, se observă renunțarea la 

armonizarea exhaustivă într-un mod nediferențiat. Art. 4 („Armonizare 

completă”) avea următoarea formulare: „Statele membre nu pot menține sau 

introduce în legislația lor internă dispoziții diferite față de cele stabilite în 

prezenta directivă, inclusiv dispoziții mai mult sau mai puțin stricte, pentru 

a asigura un nivel diferit de protecție a consumatorilor”. În consecință, o 

atare abordare pare a fi mai conformă cu principiul subsidiarității. 

Expunerea de motive care însoțește propunerea de directivă enunță chiar la 

începutul său: „Directivele care fac obiectul revizuirii conțin clauze de 

armonizare minimă, fapt care înseamnă că statele membre pot menține sau 

adopta norme de protecție a consumatorilor mai stricte. Statele membre au 

utilizat din plin această posibilitate. Rezultatul a fost fragmentarea cadrului 

de reglementare în întreaga Comunitate, fapt care a implicat suportarea unor 

                                                 
32 Și, în plus, a intenției de legiferare ori chiar a probabilității de a proceda astfel la nivel național.  

33 Un exemplu este cel al posibilității (printr-un act legislativ în vigoare al UE) ca statele să instituie termene 

diferite în privința unor obligații impuse unor operatori economici, ceea ce poate induce disparități viitoare 

care să impună necesitatea acțiunii legislative a UE; acea realitate trimite și la chestiunea experimentării 

legislative (cf. par. 35, infra). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0614&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0614&from=EN
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costuri de conformare importante de către întreprinderile interesate de 

tranzacțiile transfrontaliere”. 

În cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, rolul primordial îl are promovarea 

încrederii reciproce, ceea ce presupune motivarea de Comisia Europeană a acțiunii propuse 

la nivelul UE în sensul necesității de stabilire a unor standarde comune minime în cadrul 

UE. Pe de altă parte, existența (și buna funcționare a) spațiului Schengen poate impune 

reguli minime, comune statelor, pentru reducerea riscului depășirii perioadei de ședere 

legală și intrărilor ilegale. 

Discuție 

i. O altă justificare a necesității unei intervenții la nivelul UE a privit o 

reglementare paralelă cu instrumente internaționale (există mai multe 

exemple privind convenții ale Consiliului Europei). Uneori, Comisia 

Europeană a justificat necesitatea de a legifera prin existența unor standarde 

juridice mai reduse prin acele instrumente ori, respectiv, prin 

particularitatea instrumentelor legislative ale UE (directive și regulamente) 

în raport cu dreptul internațional public. 

Aceasta este situația în domeniul traficului de persoane: propunerea 

Comisiei – devenită Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de 

persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-

cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1) – a fost 

apreciată a fi deplin compatibilă cu Convenția Consiliului Europei privind 

lupta împotriva traficului de ființe umane (2005), în schimb, printre altele, 

potrivit Comisiei, „integrarea dispozițiilor cu conținut similar în acquis-ul 

comunitar indică avantajele care rezultă din condițiile mai stricte impuse de 

ordinea juridică a UE, și anume intrarea în vigoare imediată și monitorizarea 

punerii în aplicare” (COM(2010)95, 2010/0065(COD), 29.3.2010). 

ii. Referitor la spațiul Schengen, evoluțiile mai recente de la nivel european 

(lato sensu), fluxurile migraționiste în special, par a conduce la justificarea 

acțiunii legislative la nivelul UE în paralel cu evaluarea altor cadrului 

legislativ în domeniu. 

Este situația raportului între propunerea de instituire a unui mecanism de 

transfer al refugiaților între statele membre și Regulamentul Dublin34 (în 

întregul său), sistemul de transfer de urgență, delegarea competențelor 

privind aplicarea mecanismului, suspendarea temporară a mecanismului și 

necesitatea unor măsuri eficace de prevenire a circulației secundare. 

Posibilitatea respectivă a fost evocată în dezbaterile din Consiliul UE asupra 

Propunerii de regulament de instituire a unui mecanism de transfer în caz 

                                                 
34 Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de 

stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 

de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe 

sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0095:FIN:ro:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0065%28COD%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
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de criză - COM(2015)450, 2015/0208(COD), cf. doc. nr. 14513/15 din 

1.12.201535. (a se vedea și par. 36 infra). 

31. Al treilea criteriu trimite la obligația de motivare care revine inițiatorului (de regulă, 

Comisiei Europene – par. 7, supra), în privința prezentării unei evaluări a impactului 

legislației propuse, din punct de vedere calitativ și cantitativ; ar trebui avute în vedere 

aspecte naționale, regionale sau locale. În plus, din perspectivă procedurală, inițiatorului îi 

revine o obligație de consultare a autorităților naționale, regionale și locale înaintea 

adoptării propunerii. 

Pentru detalii și exemple privind obligația de motivare, a se vedea secțiunea 

IX, infra, par. 37 și urm. 

 

VII. Definiția și conținutul principiului proporționalității 

32. Principiul proporționalității privește echilibrul între acțiunea avută în vedere 

(obiectivul propunerii) și mijloacele utilizate pentru atingerea acesteia (acțiunile vizate) și 

are în vedere atât conținutul, cât și forma acțiunii propuse (adică tipul de act legislativ 

propus – regulament, directivă, decizie). În sens general, principiul impune ca mijloacele 

puse în aplicare printr-o dispoziție de drept al UE să fie apte să realizeze obiectivele 

urmărite de reglementarea în cauză (caracterul apt, adecvat) și să nu depășească ceea ce 

este necesar pentru atingerea lor (caracterul necesar). 

33. Art. 296 par. 1 TFUE dispune: „În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care 

trebuie adoptat, instituțiile îl aleg de la caz la caz, cu respectarea procedurilor aplicabile și 

a principiului proporționalității”. 

Discuție 

i. Directiva – ca act de dreptul Uniunii Europene – este înțeleasă a constitui 

o opțiune care respectă proporționalitatea într-o măsură mai mare decât 

regulamentul, iar actele fără forță juridică obligatorie (instrumentele de 

„soft law” – în acest caz, de exemplu, recomandarea) sunt considerate a 

respecta același principiu într-o măsură mai mare decât directiva. În plus, în 

privința directivei, ar fi de preferat așa-numita „directivă-cadru” (care 

stabilește norme de principiu). 

ii. Este de notat tendința mai recentă ca în domeniul pieței interne să se 

recurgă cu o frecvență sporită la regulamente în defavoarea directivelor. 

Abordarea respectivă este susținută prin necesitatea atingerii unei 

uniformități mai mari printr-un act direct aplicabil (regulamentul), care, 

spre deosebire de directivă, nu trebuie transpus în statele membre36. 

Tendința amintită se întâlnește, de exemplu, în domeniile financiar și 

bancar. Un raționament similar a fost promovat și în privința propunerii 

                                                 
35 Propunerea a fost retrasă ulterior – a se vedea par. 24, supra. 

36 Ideea a fost susținută în raportul O nouă strategie pentru piața unică în serviciul economiei și societății 

europene, raport prezentat de Mario Monti, 9 mai 2010, denumit și „raportul Monti”, 4.1. Reglementarea 

pieței unice, „ma non troppo”, p. 99 și urm. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_450_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150450.do#dossier-COD20150208
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14513-2015-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E296
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_ro.pdf
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devenită Regulamentul general privind protecția datelor37, COM(2012)11, 

2012/0011(COD), – care, în considerentul (7), aprecia că diferența între 

nivelurile de protecție în domeniu era cauzată de existența unor deosebiri în 

ceea ce privește transpunerea și aplicarea Directivei 95/46/CE (pe care a 

înlocuit-o)38. 

iii. Este posibil ca, în cursul procedurii legislative, colegiuitorii 

(Parlamentul și Consiliul) să convină asupra schimbării tipului de act – din 

regulament în directivă (sau invers). Aceasta a fost, de exemplu, situația în 

privința Propunerii de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de 

prospectare, explorare și producție, COM(2011)688, 2011/0309(COD), 

27.10.2011, pentru care, la 22 octombrie 2012, Consilulul a decis 

schimbarea formei actului în directivă (doc. nr. 13998/1/12 REV 1). 

Propunerea a fost adoptată ca Directiva 2013/30/UE (JO L 178, 28.6.2013, 

p. 66). 

iv. Un alt exemplu care se poate oferi în aceeași direcție este (fosta) 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor 

membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe 

teritoriul lor [COM(2010)375, 2010/0208(COD)], devenită Directiva 

2015/412 (cf. par. 25, supra). 

În comunicarea prezentată Parlamentului European la 10.09.2014 de 

Comisia Europeană „în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția în primă 

lectură a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce 

privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice 

cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor” – COM(2014)570, Comisia a 

arătat: „Poziția comună a Consiliului transformă propunerea de regulament 

într-o directivă, prin aplicarea principiului juridic al paralelismului formal. 

Comisia remarcă faptul că propunerea este un act atipic care nu impune 

obligații directe părților terțe (așa cum ar fi în mod normal cazul unui 

regulament) și nici nu stabilește un rezultat pe care statele membre ar trebui 

să îl atingă (așa cum ar fi în mod normal cazul unei directive). Propunerea 

doar oferă statelor membre o posibilitate de a acționa dacă doresc acest 

lucru. În aceste circumstanțe, Comisia consideră că aplicarea principiului 

paralelismului formal, și anume modificarea Directivei 2001/18/CE printr-

o directivă, este acceptabilă”. 

                                                 
37 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

(JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

38 Acele aprecieri se regăsesc în considerentul (9) al regulamentului. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_688_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0309%28COD%29
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013998%202012%20REV%201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32013L0030
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0208%28COD%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:32015L0412
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_570_RO_ACTE_f.pdf
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v. Pe de altă parte, există situații în care, într-o materie disputată, în care 

interesele statelor sau actorilor economici etc. pot fi divergente, Comisia 

optează să emită recomandări (acte juridice fără caracter obligatoriu – cf. 

art. 288 par. 5 TFUE) în locul unor acte legislative, situație în care 

principiile subsidiarității și proporționalității sunt considerate îndeplinite. 

Un exemplu recent include Recomandarea 2014/70/UE a Comisiei din 22 

ianuarie 2014 privind principiile minime pentru explorarea și extracția 

hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării 

hidraulice de mare volum (JO L 39, 8.2.2014, p. 72). 

Un alt exemplu este Recomandarea 2014/478/UE a Comisiei din 14 iulie 

2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor 

de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului 

minorilor la jocurile de noroc online. Comisia Europeană a explicat că, în 

domeniul vizat de recomandare, nu exista o legislație specifică a UE (deși 

în domeniu sunt incidente anumite norme ale UE) și că adoptarea unui 

instrument legislativ nu este considerată adecvată. 

Se consideră că nu este suficientă stabilirea unei corespondențe între acțiuni și obiective, 

ci decizia adoptată trebuie să urmeze opțiunea cea mai puțin constrângătoare. Acest din 

urmă caracter se apreciază și din perspectiva obligațiilor, sarcinilor financiare și 

administrative ce urmează a fi impuse statelor membre prin propunere. 

Pe de altă parte, există domenii de competență care implică o marjă extinsă de apreciere a 

legiuitorului UE (în privința alegerilor de ordin politic, economic sau social și a aprecierilor 

și evaluărilor complexe), ceea ce poate avea consecințe în legătură cu aprecierea respectării 

celor două principii39. De regulă, întinderea marjei de apreciere este dedusă din dispozițiile 

tratatelor și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene40. Chiar și în cazul unei 

marje extinse de apreciere pentru legiuitorul UE, limita externă a acțiunii rezidă totuși în 

caracterul vădit inadecvat al măsurii adoptate în raport cu obiectivul urmărit; în plus, este 

necesară recurgerea la criterii obiective41 (și, implicit, trebuie respectată obligația de 

motivare, par. 37, infra). 

34. Criterii pentru aprecierea respectării principiului proporționalității pot fi: 

- măsurile propuse trebuie să permită o marjă de decizie cât mai mare posibilă în plan 

intern; 

Exemplu 

Directiva 2010/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 

2010 privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele 

umane destinate transplantului (JO L 207, 6.8.2010, p. 14) precizează în 

considerentul (21) din preambul: 

                                                 
39 Un exemplu este instituirea și funcționarea pieței interne (art. 114 TFUE); a se vedea par. 13, supra. 

40 Ea poate fi analizată totuși și studiind istoricul evoluției politicii în cauză la nivelul Uniunii. 

41 Pentru această regulă a se vedea hotărârea Curții de Justiție din 8 iunie 2010, cauza C-58/08, Vodafone și 

alții, EU:C:2010:321. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12012E288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32014H0478
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-484_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32010L0053
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79665&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165873
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„În cadrul Uniunii există mai multe moduri de exprimare a 

consimțământului pentru donare […]. Prezenta directivă nu aduce atingere 

sistemelor foarte diverse de exprimare a consimțământului existente în 

statele membre. […]” 

- gradul de armonizare propus sau caracterul detaliat al dispozițiilor: o armonizare maximă, 

care exclude posibilitatea statelor de a menține în vigoare sau de a reglementa condiții mai 

stricte, poate ridica probleme referitoare la respectarea acelui principiu; cu alte cuvinte, 

trebuie apreciat gradul de autonomie lăsat statelor membre; 

Exemplu (a se vedea par. 30, supra – discuția privind Directiva 2011/83 

privind drepturile consumatorilor) 

- modul în care propunerea legislativă ia în considerare (respectă) practicile naționale în 

vigoare, precum și organizarea și funcționarea ordinilor juridice ale statelor membre; în 

această privință, în cadrul controlului parlamentar se pot compara cele două regimuri 

juridice (cel național, în vigoare, respectiv cel propus la nivelul UE); 

Exemplu 

Directiva 2011/83 privind drepturile consumatorilor precizează, în privința 

contractelor la distanță și a celor negociate în afara spațiilor comerciale că 

„[s]tatele membre pot menține sau introduce în legislația lor națională 

cerințe lingvistice cu privire la informațiile contractuale, astfel încât să 

garanteze că aceste informații sunt înțelese [cu] ușurință de către 

consumator” (art. 6 alin. (7)). 

Precum am menționat (par. 30, supra), o atare regulă constituie o excepție 

de la regula armonizării maxime (exhaustive sau complete). În plus, 

propunerea de directivă, în forma prezentată de Comisie, nu conținea regula 

amintită. 

- caracterul gradual al variilor opțiuni propuse în evaluarea întreprinsă de Comisia 

Europeană; 

Discuție 

În cazul Propunerii de directivă privind drepturile consumatorilor, 

COM(2008)614, 2008/0196(COD), 8.10.2008, devenită Directiva 2011/83 

(par. 30, supra), fișa/raportul de evaluare a impactului SEC(2008)2544 

prezenta șase opțiuni. 

Alteori, propunerea de act legislativ menționează respingerea unei opțiuni 

pentru a susține respectarea subsidiarității și/sau proporționalității, precum 

în cazul exemplului următor – Propunerea de decizie privind instituirea unei 

platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire 

și descurajare a muncii nedeclarate, COM(2014)221 – 2014/0124(COD). 

- alte chestiuni/aspecte ale reglementării 

Exemplu 

Enunțul următor ar trebui considerat a respecta principiul proporționalității: 

„Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sunt, de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0614&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2008/sec_2008_2544_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014PC0221
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=2014%2F0124%28COD%29&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_
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asemenea, incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament în 

măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților. 

Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani 

și ai căror prestatori nu verifică statul membru de reședință al abonaților lor 

ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament, 

deoarece includerea lor ar implica o schimbare majoră în modul în care 

aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. […]” 

(considerentul (17) din Propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere 

a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne, COM(2015)627 - 

2015/0284(COD), 9.12.201542) 

Pe de altă parte, o inițiativă de stabilire a unui mecanism de cooperare între autorități ale 

statelor membre (și Comisia Europeană), inclusiv în vederea unui schimb de bune practici 

și experiențe, pare a fi conformă cu principiile subsidiarității și proporționalității. 

Exemplu 

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 

instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în 

materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, COM(2014)221, 

2014/0124(COD), 9.4.2014, în cadrul expunerii de motive, precizează: 

„În timp ce principalele competențe pentru combaterea muncii nedeclarate 

aparțin statelor membre, provocările cu care se confruntă acestea, cum ar fi 

impactul negativ al muncii nedeclarate asupra economiei și societății, 

dificultățile în abordarea formelor transfrontaliere ale muncii nedeclarate, 

compromisul între nivelurile adecvate de impozitare/reglementare și 

necesitatea de a evita încurajarea angajatorilor de a recurge la munca 

nedeclarată, precum și lipsa unei cooperări între diferitele autorități 

responsabile cu aplicarea legii, sunt comune tuturor statelor membre. 

Acțiunea UE de intensificare a cooperării la nivel european ar sprijini 

eforturile depuse de statele membre în direcția descurajării și prevenirii 

muncii nedeclarate, făcând-o mai eficientă și mai eficace. Astfel, se adaugă 

un plus de valoare acțiunilor statelor membre. Autoritățile naționale 

responsabile cu aplicarea legii sunt, într-adevăr, nivelul cel mai adecvat 

pentru abordarea provocărilor legate de munca nedeclarată. De asemenea, 

aspectele transfrontaliere pot fi abordate mai bine la nivelul UE. Prin 

urmare, propunerea respectă principiul subsidiarității. 

Propunerea respectă principiul proporționalității deoarece constituie o 

măsură menită să încurajeze cooperarea între statele membre, cu excluderea 

oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative 

ale statelor membre. S-a luat în considerare o opțiune de creare a unei noi 

                                                 
42 Propunerea a fost adoptată ca Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne 

(JO L 168, 30.6.2017, p. 1). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_627_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0221&from=ro
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0124(COD))
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1128
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agenții descentralizate ale UE, însă aceasta a fost respinsă, având în vedere 

costurile de administrare generate de instituirea unei noi agenții.” 

Propunerea a fost adoptată ca Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unei 

platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere 

a muncii nedeclarate (JO L 65, 11.3.2016, p. 12). La rândul său, Decizia 

(UE) 2016/344 urmează a fi abrogată din momentul în care Autoritatea 

Europeană a Muncii – creată potrivit Regulamentului (UE) 2019/1149 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a 

unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului 

(UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (JO L 186, 

11.7.2019, p. 21) – va deveni operațională (i.e. până la 1 august 2021). Acel 

nou organ al UE ar urma să asigure un transfer al activităților existente ale 

platformei instituite prin decizie către noul grup de lucru din cadrul 

autorității. În sfârșit, potrivit art. 1 alin. (6) par. 3 din Regulamentul (UE) 

2019/1149, el nu aduce atingere acordurilor și mecanismelor de cooperare 

administrativă bilaterale existente între statele membre, în special celor 

privind inspecții comune și concertate. 

 

VIII. Observații comune celor două principii 

35. Practica experimentării legislative este comună celor două principii: marja de apreciere 

a legiuitorului UE este direct proporțională cu sistemul instituit prin actul legislativ al UE 

și cu responsabilitățile importante de politică atribuite legiuitorului UE prin tratate. Acela 

are posibilitatea de a alege între diferite formule posibile pe cea pe care o apreciază a fi cea 

mai adaptată obiectivului urmărit. 

Instituțiile UE au posibilitatea de a extrage consecințe pentru legiferare și din evoluția 

noilor informații (de ordin tehnic ori științific, de exemplu), ceea ce poate implica 

necesitatea revizuirii cadrului legislativ în vigoare (la nivelul UE) și luarea în considerare 

a experienței dobândite în cursul aplicării unui regim juridic. De menționat că marja de 

apreciere a legiuitorului UE presupune caracterul suficient al evaluării anumitor indicatori 

care să arate în mod clar o evoluție în sectorul în cauză, fără a fi necesară luarea în 

considerare a tuturor rezultatelor efectiv atinse ca urmare a adoptării unui act pe care 

urmărește să îl amendeze. 

Discuție și exemple 

i. Chestiunea experimentării legislative este întâlnită atât la nivelul statelor 

membre, cât și la nivelul UE; pentru o discuție a se vedea Raportul grupului 

de lucru interministerial asupra calității reglementării (prezidat de 

Dieudonné Mandelkern), denumit și „Raportul Mandelkern”, 2002, 

„L’expérimentation” (contribuție a lui Bruno Chavanat), p. 121 și urm. 

ii. O categorie a experimentării constă în includerea unor clauze de evaluare 

a actului UE (care poate privi modul său de aplicare ulterior unui anumit 

termen). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/024000213.pdf
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Mai recent, actele legislative ale UE includ în mod sistematic clauze de 

reexaminare/revizuire/caducitate43. Abordarea, anunțată printr-o 

comunicare a Comisiei Europene din 25.10.2005 – Punerea în aplicare a 

programului comunitar de la Lisabona: O strategie pentru simplificarea 

cadrului de reglementare, COM(2005)535, a fost continuată prin alte 

comunicări și inițiative ale Comisiei, iar în prezent este precizată în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul European, Consiliul 

Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO 

L 123, 12.5.2016, p. 1), la par. 23 din acesta. 

iii. De exemplu, la pct. 16 (Reexaminarea) din Recomandarea 2014/70 a 

Comisiei privind gazele de șist (par. 32, supra) se precizează că 

„[r]eexaminarea va include o evaluare a aplicării recomandării, va lua în 

considerare progresele înregistrate în ceea ce privește schimbul de 

informații privind cele mai bune tehnici disponibile și aplicarea 

documentelor de referință relevante privind cele mai bune tehnici 

disponibile, precum și eventuala necesitate de a actualiza dispozițiile 

recomandării. Comisia va decide dacă este necesar să înainteze propuneri 

legislative cu dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic cu privire la 

explorarea și extracția hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice 

de mare volum”. 

Marja de apreciere implică și faptul că, în evaluarea pe care o întreprinde, legiuitorul UE 

nu este ținut să realizeze o analiză detaliată a tuturor ramurilor economice vizate prin actul 

în cauză și, în special, a intereselor diferiților operatori economici care acționează în UE. 

În sfârșit, legiuitorul UE poate recurge la o organizare graduală, inclusiv la o armonizare 

progresivă într-un domeniu determinat. 

Exemplu 

Aceste două ipoteze – marja de apreciere și posibilitatea organizării 

graduale a unui domeniu – își află o ilustrare în hotărârea Curții de Justiție 

din 16 decembrie 2008, cauza C-127/07, Société Arcelor Atlantique et 

Lorraine și alții, EU:C:2008:728; în acea hotărâre, din perspectiva 

includerii sectorului siderurgic în sistemul de comercializare a cotelor de 

emisie de gaze cu efect de seră, stabilit prin Directiva 2003/87/CE, respectiv 

excluderii sectoarelor chimiei și metalelor neferoase, Curtea a arătat: 

„61 Date fiind noutatea și complexitatea sistemului menționat, delimitarea 

inițială a domeniului de aplicare al Directivei 2003/87 și abordarea 

progresivă adoptată, care se întemeiază în special pe experiența dobândită 

în cursul primei etape de punere în aplicare, pentru a nu afecta instituirea 

sistemului, se înscriau în cadrul marjei de apreciere de care dispunea 

legiuitorul comunitar. 

62 În această privință, este necesar să se arate că, dacă legiuitorul putea să 

se bazeze în mod legitim pe o astfel de abordare progresivă pentru 

                                                 
43 Cf. „review/revision/sunset clause” (en.); „réexamen/révision/clause de caducité” (fr.).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0535:FIN:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016Q0512%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016Q0512%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0070
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76074&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4618280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32003L0087
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introducerea sistemului de comercializare a cotelor, acesta este ținut, în 

special prin prisma obiectivelor Directivei 2003/87 și a politicii comunitare 

în domeniul mediului, să procedeze la reexaminarea măsurilor instituite, 

mai cu seamă în ceea ce privește sectoarele acoperite de Directiva 2003/87, 

la intervale rezonabile, astfel cum se prevede de altfel la articolul 30 din 

această directivă. 

63 Totuși [...], marja de apreciere de care dispunea legiuitorul comunitar în 

vederea unei abordări progresive nu poate, din perspectiva principiului 

egalității de tratament, să îl fi scutit să recurgă, pentru determinarea 

sectoarelor pe care le considera apte să fie incluse încă de la început în 

domeniul de aplicare al Directivei 2003/87, la criterii obiective întemeiate 

pe datele tehnice și științifice disponibile la momentul adoptării directivei. 

[...] 

69 Ținând seama de cele ce precedă și dată fiind abordarea progresivă pe 

care se bazează Directiva 2003/87, cu ocazia primei etape de punere în 

aplicare a sistemului de comercializare a cotelor, tratamentul diferențiat al 

sectorului chimiei în raport cu cel al siderurgiei poate fi considerat 

justificat.” 

Conformitatea unei propuneri legislative a UE cu cele două principii se poate aprecia și în 

funcție de temeiul juridic al acelei propuneri (aspect menționat anterior în par. 16, supra), 

care poate prescrie o rezervă de competență pentru statele membre, care nu ar putea fi 

depășită, de regulă, prin respectiva propunere legislativă44. 

De asemenea, controlul respectării celor două principii poate privi caracterul (in)suficient 

al motivării lor, astfel cum reiese din documentele prezentate de Comisia Europeană. 

Discuție 

Pentru determinarea respectării celor două principii au importanță studiile 

de impact, rapoartele (inclusiv rapoartele privind evaluarea aplicării unui 

act legislativ al UE), avizele grupurilor de lucru, lucrările care preced 

prezentarea unei propuneri legislative a UE. Acest lucru este precizat și de 

Curtea de Justiție: 

„[…] înainte de a elabora propunerea de regulament, Comisia a realizat un 

studiu exhaustiv, al cărui rezultat este rezumat în analiza de impact [a 

opțiunilor politice] […]. Reiese din această analiză că, în fapt, Comisia a 

examinat diferite alternative în materie, printre care reglementarea fie 

numai a tarifelor cu amănuntul, fie numai a tarifelor de gros, fie a ambelor, 

și că a evaluat impactul economic al acestor diferite tipuri de reglementări, 

precum și efectele diferitelor modalități de tarifare”. 

(Hotărârea din 8 iunie 2010, cauza C-58/08, Vodafone și alții, 

EU:C:2010:321, pct. 55) 

                                                 
44 De pildă, în afară de art. 153 alin. (5) TFUE și art. 168 alin. (7) TFUE, a se vedea și: art. 14 TFUE; art. 79 

alin. (5) TFUE, art. 194 alin. (2) par. 2 TFUE. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79665&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E194
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36. Tot în această direcție, trebuie avută în vedere eventuala incidență a unui regim (cadru) 

juridic temporar, respectivul caracter temporar putând avea pertinență pentru aprecierea 

conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. 

Exemplu (a se vedea și par. 24, supra) 

În cauzele prin care Slovacia și Ungaria au cerut anularea Deciziei (UE) 

2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri 

provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al 

Greciei (JO 2015, L 248, p. 80), Curtea de Justiție a reținut, printre altele: 

„78 Deși [...] măsurile provizorii adoptate în temeiul articolului 78 alineatul 

(3) TFUE pot să deroge în principiu de la dispozițiile unor acte legislative, 

asemenea derogări trebuie totuși să fie încadrate în privința domeniului lor 

de aplicare material și temporal, pentru ca ele să se limiteze la a răspunde 

în mod rapid și efectiv, printr-un dispozitiv provizoriu, unei situații de criză 

concrete, ceea ce exclude ca aceste măsuri să poată avea ca obiect sau ca 

efect înlocuirea sau modificarea, în mod permanent și general, a acestor acte 

legislative, fiind astfel eludată procedura legislativă ordinară prevăzută la 

articolul 78 alineatul (2) TFUE. 

79 Or, în speță, [...] derogările prevăzute de decizia atacată respectă această 

cerință a circumscrierii domeniului lor de aplicare material și temporal și nu 

au nici ca obiect, nici ca efect înlocuirea sau modificarea, cu caracter 

permanent, a dispozițiilor unor acte legislative”. 

(Hotărârea din 6 septembrie 2017, Republica Slovacă și Ungaria/Consiliul 

Uniunii Europene, EU:C:2017:631) 

 

IX. Obligația de motivare care revine inițiatorului 

37. Proiectul de act legislativ al UE trebuie să motiveze respectarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității. 

Într-un sens mai general, art. 296 TFUE impune motivarea tuturor actelor juridice ale 

Uniunii. 

Potrivit Protocolului nr. 2, Comisia Europeană este obligată să realizeze consultări extinse 

înainte de a propune un act legislativ, luând în considerare dimensiunea regională și locală 

a acțiunilor preconizate; în caz de urgență, dacă nu se realizează consultări, Comisia trebuie 

să motiveze decizia. 

De regulă, motivarea acțiunii se regăsește în expunerea de motive care însoțește propunerea 

legislativă (în comunicarea Comisiei – COM) și eventual în documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei (SWD), care însoțește comunicarea. 

Protocolul nr. 2 menționează și necesitatea evaluării de Comisia Europeană, printr-o fișă 

detaliată, a conformității cu aceste două principii; art. 5 din protocol precizează: „Proiectele 

de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și proporționalității. 

Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită evaluarea 

conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. Fișa menționată anterior ar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32015D1601
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=194081&doclang=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E296
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trebui să cuprindă elemente care să permită evaluarea impactului financiar al proiectului în 

cauză și, în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor acesteia asupra reglementărilor care 

urmează să fie puse în aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislației regionale, 

după caz. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai 

bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, pe 

indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda 

astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor 

naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât 

mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit”. 

Exemple 

i. Se poate considera că prima propunere legislativă a UE care a condus la 

declanșarea procedurii „cartonașului galben” nu a fost motivată suficient – 

Propunerea de regulament privind exercitarea dreptului de a desfășura 

acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta 

servicii (denumit uneori și „Regulamentul Monti II”45) – COM(2012)130, 

2012/0064(APP), 21.3.2012. 

Temeiul juridic al propunerii (art. 352 TFUE) a relevat un paradox în 

măsura în care art. 153 alin. (5) TFUE exclude dreptul la grevă, însă art. 352 

TFUE face referire la obiectivele tratatelor, iar art. 3 alin. (3) TUE vizează 

obiective de ordin social. 

Pe de altă parte, art. 2 din propunere („Principii generale”) pare a fi 

tautologică: „Exercitarea libertății de stabilire și libertății de a presta servicii 

consacrate în tratat respectă dreptul fundamental de a desfășura acțiuni 

colective, inclusiv dreptul sau libertatea de a intra în grevă și invers, 

exercitarea dreptului fundamental de a desfășura acțiuni colective, inclusiv 

dreptul sau libertatea de a intra în grevă, respectă aceste libertăți 

economice”. Or, în fapt, propunerea nu a rezolvat dilema eventualei 

ierarhizări între cele două, ridicată anterior de Curtea de Justiție46. 

Parlamentele naționale sau camere ale lor au emis 12 avize motivate 

însumând 19 voturi, prin care au susținut că propunerea nu avea valoare 

adăugată, că temeiul juridic nu era ales corect și că UE nu avea competență 

în domeniu, că nu au fost studiate efectele principiului general inclus la art. 

2 din propunere etc. 

Printr-o scrisoare din 12 septembrie 2012, Comisia Europeană a anunțat 

retragerea propunerii, susținând că nu identificase o încălcare a principiului 

subsidiarității, ci că retragerea era motivată de imposibilitatea atingerii unui 

acord pentru adoptarea propunerii. 

                                                 
45 Regulamentul „Monti I” este Regulamentul (CE) nr. 2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind 

funcționarea pieței interne în legătură cu libera circulație a mărfurilor între statele membre (JO L 337, 

12.12.1998, p. 8, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 110). 

46 Hotărârea din 11 decembrie 2007, cauza C-438/05, Viking-Line, EU:C:2007:772; hotărârea din 18 

decembrie 2007, cauza C-341/05, Laval, EU:C:2007:809. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282012%290130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M003
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120130.do
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013783%202012%20INIT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71495&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=223589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=223687
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ii. Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, COM(2020)682, 

2020/0310(COD), 28.10.2020 – are (potrivit art. 1 alin. (1)) ca obiectiv 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață în UE, instituind un cadru 

pentru: (a) stabilirea unor niveluri adecvate ale salariilor minime; (b) 

accesul lucrătorilor la o protecție a salariului minim, sub forma unor salarii 

stabilite prin convenții colective sau sub forma unui salariu minim legal, 

acolo unde acesta există. Temeiul juridic este art. 153 alin. (2) TFUE 

coroborat cu art. 153 alin. (1) lit. (b) TFUE. Preambulul, în considerentul 

(16), susține conformitatea directivei cu art. 153 alin. (5) TFUE, prin aceea 

că ea „nu urmărește nici să armonizeze nivelul salariilor minime pe teritoriul 

Uniunii, nici să instituie unui mecanism uniform de stabilire a salariilor 

minime”, că „nu interferează cu libertatea statelor membre de a stabili 

salarii minime legale sau de a promova accesul la o protecție a salariului 

minim asigurată prin convențiile colective […]”, dar și că „directiv[a] nu 

stabilește nivelul de remunerare, care ține de libertatea contractuală a 

partenerilor sociali la nivel național și de competența relevantă a statelor 

membre”. 

Trei parlamente naționale au adoptat avize motivate, iar altele au recurs la 

dialogul politic cu Comisia Europeană (cf. IPEX), în care au susținut: 

- absența competenței UE în domeniu (i.e. competență complementară și 

excluderea prin art. 153 TFUE a competenței de a stabili salarii);  

- nerespectarea criteriului valorii adăugate a intervenției UE (în raport cu 

caracterul pretins insuficient al acțiunii la nivel național); funcționarea 

adecvată la nivel național a mecanismelor de formare a salariilor și 

libertatea contractuală; 

- imposibilitatea stabilirii efectelor viitoare induse de propunere (inclusiv 

din perspectiva perturbării relațiilor între partenerii sociali); relevanța 

stabilirii salariului minim drept aspect fundamental al politicii economice 

naționale; 

- motivarea insuficientă; 

- neconformitatea cu principiul proporționalității, prin creșterea sarcinii 

administrative în statele membre ce dispun de un salariu minim legal, 

comparativ cu statele membre ce dispun de sisteme de negociere colectivă 

(propunerea necuantificând costurile). 

38. În împrejurări excepționale, se poate dispensa oare inițiatorul de obligația de motivare?  

Art. 2 din Protocolul nr. 2 prevede posibilitatea Comisiei Europene de a nu întreprinde 

consultări „extinse” anterior prezentării unei propuneri legislative, în caz de „urgență 

excepțională”, existând însă obligația de motivare a acelei deciziei de a nu realiza 

consultări publice anterioare. Art. 4 din Protocolul nr. 1 precizează posibilitatea unor 

excepții de la termenul de opt săptămâni pentru exercitarea controlului parlamentar privind 

respectarea subsidiarității, tot în cazuri de urgență, însă (tot) cu obligația de motivare. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_682_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0310(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E153
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200682.do#dossier-COD20200310
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Cu toate acestea, cele două protocoale nu prevăd vreo posibilitate de exonerare de la 

obligația de motivare a proiectelor de acte legislative ale Uniunii. 

39. Pandemia de Covid-19 și criza declanșată subsecvent, în anul 2020, a generat dificultăți 

de ordin practic pentru exercitarea controlului respectării principiilor subsidiarității și 

proporționalității de parlamentele naționale (și camerele acestora). Într-o scrisoare din 

8.04.2020 adresată președintelui Consiliului UE, un vicepreședinte al Comisiei Europene 

recunoștea existența unor atari dificultăți, însă preciza că, potrivit protocolului aferent, nu 

era posibilă extinderea termenului de 8 săptămâni. Comisia se angaja totuși să țină cont, în 

măsura posibilului, de pozițiile parlamentelor naționale pe care le-ar primi ulterior curgerii 

termenului amintit (fără însă ca respectivele contribuții să poată conta, din punct de vedere 

juridic, la atingerea pragurilor pentru declanșarea „cartonașelor”, galben și portocaliu). 

 

X. Dispoziții de ordin procedural pentru parlamentele naționale. Termen, 

„cartonașul galben” și „cartonașul portocaliu”, efecte 

40. Așadar, în cazul în care, în cursul examinării unei propuneri legislative, se consideră 

că propunerea încalcă principiul subsidiarității, parlamentul (sau camera sa) poate decide 

adoptarea unui aviz motivat. 

Forma avizului motivat și procedura de adoptare a acestui act constituie aspecte de 

competență națională; dreptul UE nu prescrie vreo formă sau procedură pentru adoptarea 

lui (a se vedea par. 3, supra). 

41. Avizul motivat, ca act al parlamentului național, nu trebuie confundat cu actul pe care 

Comisia Europeană îl adresează unui stat membru în cadrul procedurii pentru constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor de către acesta din urmă47 (cf. art. 258 TFUE), în calitate de ultim 

stadiu al etapei precontencioase (i.e. înaintea sesizării Curții de Justiție de către Comisie). 

Aceeași categorie a avizului motivat, ca act al parlamentului național, nu trebuie 

confundată cu avizul motivat emis de Comisia Europeană în temeiul art. 7 alin. (3) din 

Protocolul nr. 2, atunci când aceasta din urmă decide menținerea propunerii sale care atinge 

pragul „cartonașului galben/portocaliu” (pentru un exemplu, a se vedea par. 45, infra). 

42. Termenul în care se exercită controlul parlamentar național privind respectarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității de către un anumit proiect de act legislativ al 

Uniunii este de opt săptămâni; art. 6 din Protocolul nr. 2 dispune: „În termen de opt 

săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale 

Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa 

președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz 

motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este 

conform cu principiul subsidiarității.[…]”48 

                                                 
47 Procedură denumită uneori în limbaj curent și „infringement” (en.). 

48 Regula aferentă acestui termen este preluată în prezent la art. 14 alin. (4) din Legea nr. 373/2013, fiind 

detaliată în Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat în 2015, cu reguli menite să asigure 

respectarea termenului de opt săptămâni. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7333-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E258
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Termenul începe să curgă doar la traducerea proiectului în toate limbile oficiale ale 

Uniunii49; mai precis, termenul începe să curgă la comunicarea de Comisie către 

parlamentele naționale a unei scrisori de sesizare. 

Termenul de opt săptămâni implică faptul că, în cursul acestuia, ca regulă, proiectul de act 

legislativ nu face obiectul examinării sale de către legiuitorul UE – Parlamentul European 

și de Consiliu; potrivit art. 4 din Protocolul nr. 1, „[s]e prevede un termen de opt săptămâni 

între data la care un proiect de act legislativ este pus la dispoziția parlamentelor naționale 

în limbile oficiale ale Uniunii Europene și data la care proiectul în cauză este înscris pe 

ordinea de zi provizorie a Consiliului, în vederea adoptării acestuia sau în vederea adoptării 

unei poziții în cadrul unei proceduri legislative. Sunt posibile excepții în cazuri de urgență, 

ale căror motive sunt indicate în actul sau în poziția Consiliului. Cu excepția cazurilor de 

urgență, motivate în mod corespunzător, nu se poate ajunge la niciun acord asupra unui 

proiect de act legislativ în cauză în decursul acestor opt săptămâni. Cu excepția cazurilor 

de urgență motivate în mod corespunzător, se respectă un termen de zece zile între 

înscrierea unui proiect de act legislativ pe ordinea de zi provizorie a Consiliului și 

adoptarea unei poziții”. 

Discuție 

Există și situații în care parlamentele naționale pot cere sesizarea lor pentru 

inițierea controlului respectării subsidiarității, atunci când apreciază că o 

propunere legislativă ar trebui să facă obiectul procedurii amintite. 

Este cazul Propunerii de regulament al Parlamentului European referitor la 

modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului 

European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, CECO a 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, 2009/2212(INL)50 

Propunerea are ca temei juridic art. 226 par. 3 TFUE; acesta instituie o 

procedură legislativă specială pentru stabilirea modalităților de exercitare a 

dreptului de anchetă al Parlamentului European: inițiativa legislativă 

aparține Parlamentului European, iar Consiliul și Comisia sunt consultate. 

43. La calcularea termenului de opt săptămâni în care parlamentele naționale pot trimite 

avize motivate s-a convenit (în 2009) excluderea lunii august, iar mai recent, și a vacanței 

de Crăciun/Anul Nou (i.e. a perioadei cuprinse între 20 decembrie și 10 ianuarie). Cea din 

urmă propunere a fost expusă într-o scrisoare din 7 martie 2019 a președintelui Comisiei 

Europene, scrisoare adresată președinților Parlamentului European și Consiliului UE. Cele 

din urmă instituții au confirmat că au luat act de această înțelegere (Parlamentul European 

– la 27 mai 2019, respectiv Consiliul UE – la 4 iulie 2019). Înțelegerea a fost pusă în 

practică pentru întâia oară în perioada vacanței de Crăciun/Anul Nou în 2019-202051. 

Discuție 

                                                 
49 i.e. cele 24 de limbi oficiale; a se vedea Regulamentul nr. 1/1958 al Consiliului de stabilire a regimului 

lingvistic al Comunității Economice Europene (JO P 017, 6.10.1958, p. 385), modificat și completat ulterior. 

50 A se vedea și dosarul în IPEX. 

51 Raport al Comisiei. Raportul anual pe 2019 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității 

și relațiile cu parlamentele naționale, COM(2020)272, 30.6.2020. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2009/2212%28INI%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E226
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/letter_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10722-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&from=EN
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/PE20120219.do#dossier-INI20092212
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_272_RO_ACTE_f.pdf
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În plus, se preconizează, în contextul viitoarei revizuiri a tratatelor UE, 

extinderea termenului de control la 12 săptămâni. Raportul Grupului de 

lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, 

dar mai eficient”, prezentat în luna iulie 2018, a formulat o recomandare 

(nr. 3) astfel: „Protocolul nr. 2 TUE/TFUE ar trebui să fie revizuit atunci 

când se ivește ocazia, în scopul de a le acorda parlamentelor naționale 12 

săptămâni pentru a-și pregăti și prezenta avizele motivate și pentru a-și 

exprima pe deplin punctele de vedere cu privire la subsidiaritatea, 

proporționalitatea și temeiul juridic (atribuirea competențelor) al legislației 

propuse [...]”. 

44. Potrivit art. 7 alin. (1) par. 2 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, fiecare parlament național dispune de două voturi, repartizate în 

funcție de sistemul parlamentar național; în cadrul unui sistem parlamentar bicameral, 

fiecare dintre cele două camere dispune de un vot. 

Același art. 7, în alin. (2) și (3), reglementează procedura „cartonașului galben”, respectiv 

a „cartonașului portocaliu”, după cum urmează: 

„(2) În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a 

principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din totalul voturilor atribuite 

parlamentelor naționale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie 

reexaminat. Acest prag este de o pătrime în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în 

temeiul articolului 76 [TFUE] referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție. 

În urma acestei reexaminări, Comisia sau, după caz, grupul de state membre, Parlamentul 

European, Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, 

în cazul în care proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotărî fie să mențină 

proiectul, fie să îl modifice, fie să îl retragă. Această decizie trebuie motivată. 

(3) De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate 

privind nerespectarea de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarității 

reprezintă cel puțin o majoritate simplă din voturile atribuite parlamentelor naționale, în 

conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a 

unei astfel de reevaluări, Comisia poate hotărî fie să mențină propunerea, fie să o modifice, 

fie să o retragă. 

În cazul în care decide menținerea propunerii, Comisia va trebui să justifice, printr-un aviz 

motivat, motivele pentru care consideră că propunerea este conformă cu principiul 

subsidiarității. Acest aviz motivat, precum și avizele motivate ale parlamentelor naționale, 

vor trebui prezentate organului legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare 

în cadrul procedurii: 

(a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European și 

Consiliul) examinează compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarității, 

ținând seama în special de motivele invocate și împărtășite de majoritatea parlamentelor 

naționale, precum și de avizul motivat al Comisiei; 

(b) în cazul în care, cu o majoritate de 55 % a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a 

voturilor exprimate în Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea 

legislativă nu este compatibilă cu principiul subsidiarității, aceasta nu va mai fi examinată”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E076
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45. Până în prezent, pragul pentru activarea „cartonașului galben” a fost atins în privința a 

trei propuneri legislative ale UE: 

i. Regulamentul privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul 

libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii, COM(2012)130, 2012/0064(APP), 

21.3.2012; în acest caz, Comisia a decis retragerea propunerii, fără a motiva însă în mod 

detaliat (par. 37, supra); 

ii. Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European, COM(2013)534, 

2013/0255(APP), 17.07.2013 (par. 24, supra); la 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană 

a prezentat o comunicare (un aviz motivat) privind reexaminarea propunerii de regulament 

în privind principiului subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2 – COM(2013)851. 

Comisia Europeană a decis menținerea propunerii, susținând respectarea principiului 

subsidiarității de propunere; ea a precizat, în schimb, că, în cursul procesului legislativ, 

urma să țină cont în mod corespunzător de avizele motivate ale parlamentelor naționale; 

iii. Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 

privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, COM(2016)128, 

2016/0070(COD), 8.3.2016; subsecvent declanșării procedurii „cartonajului galben”, 

Comisia Europeană a concluzionat că propunerea respecta principiul subsidiarității și a 

decis menținerea ei, COM(2016)50552. 

46. Procedura „cartonașului portocaliu” nu a fost utilizată până în prezent. 

 

XI. Avizele motivate emise până în prezent de Camera Deputaților 

47. Până în prezent (mai 2021), Camera Deputaților a emis nouă avize motivate, după cum 

urmează: 

- Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB), COM(2011)121, 2011/0058(CNS), 16.3.2011, aviz motivat emis la 

18.05.2011; 

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la activitatea 

instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților 

de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor 

de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, 

COM(2011)453, 2011/0203(COD), 20.7.2011, aviz motivat emis la 24.10.2011; 

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea 

actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește 

fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente, COM(2012)788, 

2012/0366(COD), 19.12.2012, aviz motivat emis la 28.02.2013; 

                                                 
52 Propunerea a fost adoptată ulterior, devenind Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul 

prestării de servicii (JO L 173, 9.7.2018, p. 16). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282012%290130
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM%282013%290534
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/pdf/com_2013_0851_ro.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0070(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_505_RO_ACTE_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SEC20110315FIN.do#dossier-CNS20110058
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5420d8f4801426a90df56697c.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110453.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5420d8f4801426a87d4186965.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120788.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc53b70d1c2013d1fe1e73a5bc7.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
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- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de 

reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, 

COM(2013)147, 2013/0080(COD), 26.3.2013, aviz motivat emis la 29.05.2013; 

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European, 

COM(2013)534, 2013/0255(APP), 17.7.2013, aviz motivat emis la 28.10.2013; 

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui 

mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și 

mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 

protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al 

unei țări terțe sau de către un apatrid, COM(2015)450, 2015/0208(COD), aviz motivat emis 

la 4.11.2015; 

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 

privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, COM(2016)128, 

2016/0070(COD), aviz motivat emis la 13.04.2016; 

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 

unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către 

un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare), COM(2016)270, 

2016/0133(COD), aviz motivat emis la 27.09.2016; 

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă 

a energiei electrice (reformare), COM(2016)861, 2016/0379(COD), aviz motivat emis la 

9.05.2017. 

 

XII. Hotărârea – act juridic prin care se adoptă un aviz motivat la Camera 

Deputaților. Dispoziții de ordin procedural 

48. Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul 

afacerilor europene și Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat în 2015 

(cf. par. 2, supra), precizează că avizul motivat trebuie adoptat, prin hotărâre – de Camera 

Deputaților (Senat) sau de Parlament (prin urmare, de către ambele Camere). 

49. Dispozițiile de ordin procedural ale aprobării unui aviz motivat prin hotărâre a Camerei 

Deputaților sunt cuprinse în Regulamentul său, modificat și completat în 2015 (în special 

art. 164 alin. (3), 174 alin. (2), 175-177). 

 

XIII. Acțiunea în anulare introdusă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

50. Potrivit art. 8 par. 1 din Protocolul nr. 2, „Curtea de Justiție a Uniunii Europene este 

competentă să se pronunțe cu privire la acțiunile referitoare la încălcarea principiului 

subsidiarității de către un act legislativ, formulate, în conformitate cu normele prevăzute la 

articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de un stat membru sau 

transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130147.do#dossier-COD20130080
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc53eea9b80013eef05e6f2034f.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc541eeb8b90141fef30bf70d78.do
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_450_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150450.do#dossier-COD20150208
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc550cfcbe20150d2dc2fdc02f5.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0070(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1543970421/HCD%20AM%20COM(2016)%20128.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0133%28COD%29
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-2061379161/HCD%20COM(2016)%20270.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-145428990/AM_COM(2016)_861_RO.PDF
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național sau al unei camere a acestuia”. Acesta este controlul ex post al respectării 

subsidiarității. 

Dispoziția citată trimite, de asemenea, la autonomia de organizare a parlamentelor în 

afaceri europene (par. 3, supra), lăsând posibilitatea sesizării directe sau prin intermediul 

guvernului național. 

Trebuie respectate, însă, condițiile precizate prin dreptul UE pentru sesizarea Curții de 

Justiție (art. 263 TFUE – dispoziție care reglementează cadrul acțiunii în anulare, inclusiv 

regula termenului de două luni pentru sesizarea instanței UE, în acest caz, de la publicarea 

actului atacat – în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). 

51. În dreptul român, art. 15 din Legea nr. 373/2013 și art. 184-186 din Regulamentul 

Camerei Deputaților reglementează sesizarea Curții de Justiție cu o atare acțiune, iar 

sesizarea se face prin intermediul guvernului. 

52. Până în prezent, niciun parlament sau cameră a unui parlament nu a sesizat Curtea de 

Justiție în temeiul art. 8 din Protocolul nr. 2. 

 

 

 

Constantin Mihai BANU  

aprilie 2011  

actualizat: 21 mai 2021 
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Anexa I 

Lista pașilor de întreprins în exercitarea controlului 

 

Pasul 1: Stabilirea caracterului legislativ al propunerii 

Controlul respectării principiilor subsidiarității și proporționalității poate privi doar 

propunerile legislative. 

 

Pasul 2: Verificarea temeiului juridic al propunerii legislative 

Verificarea permite stabilirea tipului de competențe; categoria competențelor exclusive UE 

exclude controlul parlamentar. 

Examinarea temeiului juridic poate conduce și la alte informații importante pentru actul în 

cauză (tipul actului legislativ, forma acțiunii UE și obiectivele urmărite, procedura 

adoptării actului de către legiuitorul UE, limite ale acțiunii UE). 

 

Pasul 3: Identificarea obiectivului (obiectivelor) propunerii legislative 

 

Pasul 4: Principiul subsidiarității  

– identificarea în motivarea inițiatorului propunerii (de regulă Comisia Europeană) a celor 

două criterii aferente (insuficiența acțiunii naționale, respectiv sporul de valoare al acțiunii 

la nivelul UE); 

– urmarea celor trei linii directoare enunțate în protocolul anexat Tratatului de la 

Amsterdam: 

- aspectele transnaționale și insuficiența acțiunii statelor membre;  

- eventualul caracter contrar tratatului indus prin acțiunea doar la nivel național, 

respectiv prin inacțiunea UE; 

- identificarea avantajelor acțiunii la nivelul UE. 

 

Pasul 5: Principiul proporționalității 

Identificarea existenței unui echilibru între obiectivul propus și acțiunile menite să-l atingă 

(aspect întrucâtva comun ultimului criteriu prin liniile directoare de la Amsterdam). 

Stabilirea caracterului necesar, respectiv adecvat pentru acțiunea la nivelul UE.  

Se pot avea în vedere: 

– opțiunile identificate de Comisia Europeană; 

– sarcina financiară, administrativă etc. impusă statelor membre prin viitorul act legislativ 

al UE în comparație cu obiectivul propus; 
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– tipul de act propus (de exemplu, directivă sau regulament); 

– existența unei marje de decizie cât mai mare lăsată statelor membre; 

– gradul de armonizare (minimă, maximă) propus și caracterul detaliat. 

 

Pasul 6 (suplimentar): Caracterul suficient sau insuficient al motivării propunerii sau 

unor aspecte ale propunerii din perspectiva celor două principii 

Controlul parlamentar poate evidenția și astfel de aspecte, în sensul de a stabili dacă există 

sau nu, în expunerea de motive care însoțește propunerea, indicatori cantitativi și calitativi 

ori dacă aceștia sunt suficienți. 
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Anexa II 

Model de grilă pentru evaluarea subsidiarității și proporționalității pe 

parcursul ciclului de elaborare a politicilor53 

 

Instituția* 

Titlul propunerii sau inițiativei 

Referință instituțională/Referințe instituționale 

 

1. Poate Uniunea să acționeze? Care sunt temeiul juridic și competența pentru 

acțiunea pe care Uniunea intenționează să o întreprindă? 

1.1 Care articol(e) din tratat este (sunt) utilizat(e) pentru a sprijini propunerea legislativă 

sau inițiativa de politică? 

1.2 Este natura competenței Uniunii reprezentată de acest articol din tratat exclusivă, 

partajată sau de sprijin? 

 

2. Principiul subsidiarității: Motivele pentru o acțiune a UE 

2.1 Îndeplinește propunerea cerințele procedurale din Protocolul nr. 2: 

• A existat o consultare amplă înainte de a propune actul? 

• Există o declarație detaliată cu indicatori calitativi și, acolo unde este posibil, 

indicatori cantitativi care permit să se estimeze dacă acțiunea poate sau nu să fie realizată 

cel mai bine la nivelul Uniunii? 

2.2 Conține expunerea de motive (și orice evaluare a impactului) care însoțește propunerea 

Comisiei o justificare adecvată în ceea ce privește conformitatea cu principiul 

subsidiarității? 

2.3. Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos, pot obiectivele acțiunii propuse să fie 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre prin acțiune individuală (necesitatea 

unei acțiuni din partea UE)? 

a) Există aspecte importante/transnaționale considerabile/transfrontaliere în ceea ce 

privește problemele abordate? Au fost acestea cuantificate? 

b) Ar veni acțiunea la nivel național sau lipsa acțiunii la nivelul Uniunii în conflict cu 

obiectivele fundamentale ale tratatului sau ar prejudicia în mod semnificativ interesele altor 

state membre? 

                                                 
53 Ce constituie anexa V „Evaluarea comună a conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității” 

la raportul Grupului de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai 

eficient”, prezentat în luna iulie 2018. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_ro.pdf
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c) În ce măsură au statele membre capacitatea sau posibilitatea de a adopta măsuri 

adecvate? 

d) Cum diferă problema și cauzele sale (de exemplu, externalități negative, efecte 

colaterale) între nivelurile național, regional și local ale UE? 

e) Este problema răspândită pe întreg teritoriul UE sau este aceasta limitată la câteva state 

membre? 

f) Sunt statele membre suprasolicitate în ceea ce privește atingerea obiectivelor măsurii 

planificate? 

g) Cum diferă opiniile/demersurile preferate de autoritățile naționale, regionale și locale în 

cadrul UE? 

2.4 Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos, pot obiectivele acțiunii propuse să fie 

îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii datorită extinderii sau efectelor acțiunii respective 

(valoarea adăugată europeană)? 

a) Există beneficii clare în urma acțiunii la nivelul UE? 

b) Există economii de scară? Pot obiectivele să fie îndeplinite mai eficient la nivelul UE 

(beneficii mai mari per unitate de cost)? Va fi îmbunătățită funcționarea pieței interne? 

c) Care sunt avantajele în cazul înlocuirii diferitelor politici și norme naționale cu o 

abordare politică mai omogenă? 

d) Au avantajele unei acțiuni la nivelul UE o pondere mai mare decât pierderile de 

competență ale statelor membre și ale autorităților locale și regionale (dincolo de costurile 

și avantajele unei acțiuni la nivel național, local și regional)? 

e) Va exista o claritate juridică îmbunătățită pentru cei care trebuie să pună în aplicare 

legislația? 

3. Proporționalitatea: Cum ar trebui UE să acționeze 

3.1. Conține expunerea de motive (și oricare evaluare a impactului) care însoțește 

propunerea Comisiei o justificare adecvată cu privire la proporționalitatea propunerii și o 

declarație care permite evaluarea conformității propunerii cu principiul proporționalității? 

3.2 Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos și a informațiilor furnizate de orice 

evaluare a impactului, expunerea de motive sau din alte surse, este acțiunea propusă o 

modalitate corespunzătoare de realizare a obiectivelor preconizate? 

a) Este inițiativa limitată la acele aspecte pe care statele membre nu le pot realiza individual 

în mod satisfăcător și cu privire la care Uniunea poate aduce o contribuție pozitivă? 

b) Este forma acțiunii întreprinse de Uniune (alegerea instrumentului) justificată, cât mai 

simplă cu putință, precum și coerentă cu îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor urmărite 

și asigurarea respectării acestora [de exemplu, alegerea între regulament, directivă (cadru), 

recomandare sau alte metode de reglementare, cum ar fi co-reglementarea etc.]? 

c) Permite acțiunea întreprinsă de Uniune cât mai multă libertate cu putință pentru decizia 

națională, îndeplinind în același timp obiectivele stabilite în mod satisfăcător? (de exemplu, 

este posibil să se limiteze acțiunea la nivel european la standarde minime sau să se utilizeze 

un instrument de politică sau o abordare mai puțin stricte?). 
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d) Creează inițiativa costuri financiare sau administrative pentru Uniune, guverne 

naționale, autorități regionale sau locale, operatori economici sau cetățeni? Sunt 

proporționale aceste costuri cu obiectivul urmărit? 

e) Respectându-se dreptul Uniunii, au fost luate în considerare circumstanțele speciale din 

statele membre individuale? 
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Anexa III 

Resurse internet utile 

 

1. Instituțiile și organele Uniunii Europene 

Comisia Europeană http://ec.europa.eu 

Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu  

Consiliul UE http://consilium.europa.eu  

Consiliul European www.european-council.europa.eu  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) http://curia.europa.eu  

Curtea de Conturi Europeană http://eca.europa.eu  

Banca Centrală Europeană (BCE) https://www.ecb.europa.eu  

Comitetul Economic și Social European (CESE) http://www.eesc.europa.eu  

Comitetul Regiunilor (CoR) http://www.cor.europa.eu  

Ombudsmanul european www.ombudsman.europa.eu  

Agențiile UE https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en  

2. Pagini ale Comisiei Europene 

Luarea deciziilor https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making-process_ro  

Departamente și agenții executive https://ec.europa.eu/info/departments_ro  

Documentare („Dorie”) http://ec.europa.eu/dorie  

Serviciul juridic http://ec.europa.eu/dgs/legal_service  

Dreptul UE https://europa.eu/european-union/law_ro  

Secretariatul general https://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_ro  

Planificarea și propunerea normelor UE https://ec.europa.eu/info/law/law-making-

process/planning-and-proposing-law_ro  

O mai bună legiferare: de ce și cum (better regulation) https://ec.europa.eu/info/law/law-

making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_ro  

Mecanismul de control al subsidiarității https://ec.europa.eu/info/law/law-making-

process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-

mechanism_ro  

Studii de impact https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-

proposing-law/impact-assessments_ro  

Consultări (publice) https://ec.europa.eu/info/consultations_ro  

 

http://ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://consilium.europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
http://eca.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/decision-making-process_ro
https://ec.europa.eu/info/departments_ro
http://ec.europa.eu/dorie
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/
https://europa.eu/european-union/law_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/subsidiarity-control-mechanism_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations_ro
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3. Parlamentul European  

Lista comisiilor https://www.europarl.europa.eu/committees/en/home  

Studii https://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting-analyses/sa-highlights  

Serviciul de cercetare al Parlamentului European (EPRS) 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/research-and-analysis  

European Parliamentary Research Service Blog http://epthinktank.eu  

Relații cu parlamentele naționale 

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news.html  

 

4. Servicii generale 

Europa online http://europa.eu 

Eur-Lex (dreptul UE) http://eur-lex.europa.eu  

Explicații privind numărul Celex 

https://eur-lex.europa.eu/content/tools/eur-lex-celex-infographic-A3.pdf 

 

5. Procesul decizional al Uniunii Europene 

PreLex (Comisia Europeană)  

https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=en 

OEIL (Parlamentul European)  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do (căutare după numărul 

comunicării Comisiei sau al dosarului interinstituțional) 

N-Lex (accesul la legislația națională) https://n-lex.europa.eu/n-lex  

Prezentarea procedurilor de legiferare la nivelul UE 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/powers-and-procedures/legislative-

powers  

Terminologia utilizată de Consiliul și COREPER pentru punctele legislative în temeiul 

procedurii legislative ordinare 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205084%202012%20INIT  

Terminologia utilizată în ordinile de zi (agendele) Consiliului și Coreper 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8338-2015-INIT/en/pdf  

Culegere de modele de documente utilizate în procedura Parlamentului European (Recuel 

des modèles) https://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/?view=models&language=RO  

Handbook of the Presidency of the Council of the European Union (2018) 

http://www.mvep.hr/files/file/2018/181212-handbook-of-the-presidency-02-2018-1.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting-analyses/sa-highlights
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/research-and-analysis
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news.html
http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/content/tools/eur-lex-celex-infographic-A3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
https://n-lex.europa.eu/n-lex
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/powers-and-procedures/legislative-powers
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/powers-and-procedures/legislative-powers
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205084%202012%20INIT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8338-2015-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/?view=models&language=RO
http://www.mvep.hr/files/file/2018/181212-handbook-of-the-presidency-02-2018-1.pdf
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Manual pentru procedura legislativă ordinară. Un ghid pentru activitatea de colegiferare a 

Parlamentului European (noiembrie 2017), PE 608.827 RO 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/conciliation/manuel/2017/CCPE_MAN(2017)6

08827_RO.pdf (septembrie 2020 - PE 640.179 EN 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/215107/OLP_2020_EN.pdf)  

 

6. Registre ale instituțiilor 

Registrul Consiliului UE https://www.consilium.europa.eu/en/documents-

publications/public-register/public-register-search  

Parlamentul European (Registrul public al documentelor) 

https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/?language=RO  

Comisia Europeană https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/?lang=en 

Registrul de comitologie (Comisia) https://ec.europa.eu/transparency/comitology-

register/screen/home  

 

7. Informații despre parlamentele naționale și afacerile europene 

Direcția pentru Uniunea Europeană (Camera Deputaților) 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.lista_examinare?an=2021&SIR= 

IPEX (EU Interparliamentary Exchange) http://www.ipex.eu  

COSAC http://www.cosac.eu  

„Opinii” ale parlamentelor naționale și răspunsuri ale Comisiei Europene 

https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_en.htm  

Stadiul avizelor motivate și contribuțiilor prezentate de parlamentele naționale 

(Parlamentul European) 

1. https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect/subsidiarity.html  

2. http://www.connefof.europarl.europa.eu/connefof/app/?protocol=2  
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