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Rezumat 

Uniunea Europeană este astăzi gestionată de Tratatul de la Lisabona, despre care 

s-a spus, la vremea lui, pe bună dreptate, că este un pas înainte spre integrarea europeană, 

atât la nivel instituţional, cât şi uman, un tratat care reuşise, în ciuda dificultăţilor, să 

mişte mai departe proiectul european care cumula în contul său circa jumătate de secol. 

Modificările introduse de Tratatul de la Lisabona, au un impact semnificativ asupra 

guvernanţei UE. Tratatul de la Lisabona face modificări substanţiale în conducerea UE, în 

special în ceea ce priveşte Consiliul European, Consiliul de Miniştri, precum şi preşedinţia 

rotativă a UE. Sarcina principală a cercetării în prezenta lucrare o constituie abordarea 

prevederilor Tratatului de reformă al Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona) din 

perspectiva dreptului constituţional. Cercetarea desfăşurată  permite formularea 

prealabilă a unei convingeri generale şi anume că istoria construcţiei comune europene cu 

toate succesele  şi dificultăţile sale demonstrează viabilitatea ideii europene şi direcţia 

corectă a evoluţiei instituţionale în Uniunea Europeană şi în statele membre. 
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 I. Aspecte istorice care au condus la Tratatul de la Lisabona 

 

La 1 decembrie 2009 Uniunea Europeană a intrat într-o nouă fază a 

existenţei sale ca şi entitate politică, economică şi socială prin intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona. Prin Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană se 

pregăteşte să devină mai eficientă, raportat la provocările mondializării, şi mai 

democratică, raportat la reprezentarea intereselor cetăţenilor săi
2
. 

Sintetic, se poate afirma că Tratatul de la Lisabona redefineşte rolul 

Uniunii Europene într-o lume globalizată. Uniunea Europeană se va putea astfel 

mai bine afirma pe arena internaţională. Ea reprezintă, la ora actuală, un puternic 

actor – ca dimensiune şi forţă economică – iar Tratatul de la Lisabona îi asigură noi 

instrumente de acţiune pe plan extern
3
. 

Uniunea Europeană este într-un proces continuu de adaptare, atât la nivel 

de organizare internă, cât şi în raport cu factorii externi. Numărul de 27 de state 

                                                           
1 Maria Popescu – Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti, 

mirela@avocatmariapopescu.ro 
2 Mănoiu Bogdan, Despre intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, prelegere ocazionată de 

conferinţa Intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona – Bucureşti, 26 februarie 2010, organizată 

de Departamentul pentru Afaceri Europene, www.juridice.ro; 
3 Popescu Andrei, Tratatul de la Lisabona – un tratat modificator şi reformator al Uniunii Europene, 

„Buletin de informare legislativă” nr. 1/2008, Consiliul Legislativ, p. 4, www.clr.ro 
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membre şi posibilitatea ca acesta să crească au impus o regândire a funcţionării 

instituţiilor europene, cu un accent foarte mare pe drepturile cetăţenilor europeni. 

De asemenea, Uniunea Europeană este un actor mondial relevant în multe domenii, 

toate schimbările şi provocările cu care ne confruntăm la nivel global (schimbările 

climatice, recesiunea economică sau securitatea energetică) afectând statele 

membre şi, implicit, Uniunea. Astfel că, în ultimii zece ani, Uniunea Europeană a 

căutat calea potrivită pentru a optimiza instrumentele pe care le are la dispoziţie şi 

pentru a răspunde cât mai prompt şi eficient aşteptărilor statelor membre şi 

cetăţenilor acestora
4
. 

Momentul naşterii Tratatului de la Lisabona este neclar. Originile 

Tratatului de la Lisabona se regăsesc, după unele opinii
5
, în Actul Unic European 

din 1986 care a operat prima mare modificare a tratatelor originare (constitutive) 

ale comunităţilor economice europene. Actul Unic European a fost, la momentul 

intrării sale în vigoare la 1 iulie 1987, tot un tratat modificator. Principalele sale 

elemente de noutate au constat în reforma instituţiilor comunitare (extinderea 

votului cu majoritate calificată, recunoaşterea oficială a Consiliului European, 

consacrarea denumirii de „Parlament European”, asocierea acestuia din urmă la 

procesul legislativ prin introducerea procedurii de cooperare cu Consiliul Uniunii 

Europene şi Comisia Europeană, crearea Tribunalului de Primă Instanţă), în 

lărgirea competenţelor comunitare (în principal, în domeniul social) şi în 

codificarea dispoziţiilor privind Cooperarea Politică Europeană (C.P.E.) care exista 

de facto din 1970, pe baza căreia Tratatul de la Maastricht a introdus Politica 

Externă şi de Securitate Comună (PESC). 

Alţi specialişti consideră că depinde foarte mult cum este privită 

succesiunea evenimentelor care au vizat reforma instituţională a Uniunii Europene 

din acest deceniu: semnarea Declaraţiei de la Laeken din decembrie 2001, 

declaraţie care a lansat lucrările pentru elaborarea Tratatului Constituţional, 

Conferinţa Interguvernamentală şi Convenţia Europeană din 2003-2004, eşecul 

Tratatului Constituţional din 2005 prin votul negativ al francezilor şi olandezilor, 

exprimat cu ocazia referendumurilor organizate pentru ratificarea noului tratat. Sau 

momentul zero poate fi considerat chiar aniversarea a 50 de ani de existenţă a 

Uniunii Europene, respectiv 25 martie 2007. Cu ocazia acestei aniversări se reiau 

discuţiile politice pentru a da un nou impuls construcţiei europene. în aceeaşi zi se 

semnează Declaraţia de la Berlin, ce reprezintă asumarea politică a acestui 

obiectiv. Aşadar toate statele membre susţin relansarea reformei Uniunii Europene 

şi finalizarea acestui proces înaintea alegerilor europarlamentare din iunie 2009. 

Eşuarea proiectului de Constituţie europeană nu a însemnat şi oprirea 

reformei. Totuşi a fost un regres. În următoarea perioadă Europa a încercat să 

aducă problemele Uniunii mai aproape de cetăţeni. Anii 2005-2006 au reprezentat 

o perioadă de reflecţie: Planul D al Comisiei Europene a încurajat organizarea de 

dezbateri publice privind viitorul Uniunii Europene, dezbateri care au implicat 

cetăţenii Comunităţii. Mai mult, pentru o mai mare eficienţă şi transparenţă 

                                                           
4 www.europedirect.centras.ro. 
5 Popescu Andrei, op. cit., p. 4 
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Comisia Europeană a propus în 2006 în cadrul iniţiativei „Agenda Cetăţenilor” ca 

modificările instituţionale şi agenda politică să se deruleze în paralel. 

Referitor la Tratatul Constituţional şi Tratatul de la Lisabona, aparent, între 

cele două texte nu sunt diferenţe majore: Uniunea Europeană capătă personalitate 

juridică, este numit un înalt reprezentant pentru politică externă (numit anterior 

ministru pentru afaceri externe), Carta drepturilor fundamentale este inclusă în 

legislaţia primară, se introduce opţiunea statelor membre de a părăsi Uniunea 

Europeană, cetăţenii pot influenţa procesul politic prin iniţiativa cetăţenilor, etc. 

Deşi poate părea doar o modificare formală, la solicitarea mai multor state 

membre, printre care Olanda, Cehia, Marea Britanie, etc. în textul noului tratat nu 

mai sunt trecute simbolurile Uniunii (steagul, imnul, motto-ul) şi se renunţă la 

anumiţi termeni (ex. Constituţie, lege, ministru etc.), care ar fi putut să-i dea un 

caracter „constituţional”. Cu toate acestea valenţele constituţionale s-au păstrat. 

De asemenea, dacă prin intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional 

acesta urma să înlocuiască tratatele existente, Tratatul Lisabona se limitează doar la 

amendarea celorlalte tratate, respectiv Tratatul de la Roma şi Tratatul de la 

Maastricht. 

Conştientizând importanţa realizării reformei, statele membre doreau ca 

noul tratat să intre în vigoare înaintea alegerilor europarlamentare din 2009, tocmai 

pentru a putea produce efecte odată cu intrarea în funcţie a noului legislativ 

european. Chiar dacă negocierile s-au finalizat repede, procesul de ratificare a fost 

mai anevoios decât s-a estimat. Nefiind vorba de o constituţie nu mai era necesară 

organizarea de referendum în statele membre, decât în cele în care Constituţia lor 

proprie cerea acest lucru, de exemplu în Irlanda. 

Important de menţionat este problematica personalităţii juridice a Uniunii 

Europene în contextul Tratatului de la Lisabona. Personalitatea juridică este un 

important aspect de noutate introdus de Tratatul de la Lisabona
6
. Odată cu 

dobândirea personalităţii juridice, UE devine un actor cu drepturi depline pe scena 

internaţională, în acelaşi timp, personalitatea juridică având relevanţă şi în ceea ce 

priveşte relaţia dintre UE şi statele membre. 

Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în cadrul 

construcţiei europene personalitatea juridică aparţinea numai Comunităţilor 

Europene. Comunităţile Europene erau persoane juridice de drept public şi 

dispuneau de un buget propriu, de un patrimoniu, de instituţii şi organe distincte, 

cât şi de agenţii proprii
7
. Comunităţile Europene au fost înfiinţate de către statele 

membre, care le-au delegat prerogativa de a acţiona în domeniile expres stabilite în 

Tratatele de înfiinţare a Comunităţilor. 

Relaţia dintre statele membre şi Comunităţile Europene se desfăşura în 

baza unor principii reglementate de Tratate, care asigurau delimitarea între 

competenţele statelor şi cele ale noilor entităţi create. 

                                                           
6 Pătru Ştefan Radu, Anumite consideraţiuni privind personalitatea juridică a Uniunii Europene în 

urma Tratatului de la Lisabona, „Consilier European” nr. 1/2010, pp. 12 – 18 
7 Fuerea Augustin, Drept comunitar European. Partea Generală, p. 34, Editura ALL Beck, Bucureşti, 

citat de Pătru Ştefan Radu, op. cit., pp. 12 – 18 
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Dintre aceste principii, ne vom mulţumi să le exemplificăm doar pe cele 

mai reprezentative. Astfel, principiul împuternicirii limitate, reglementat de art. 5, 

alin 1 din Tratatul CE, conform căruia: „Comunitatea acţionează în limitele 

competenţelor care i-au fost conferite şi ale obiectivelor care i-au fost atribuite 

prin prezentul tratat”, stabileşte cadrul general al competenţelor Comunităţilor 

Europene, mai mult, în art. 7 alin 2 din acelaşi Tratat (TCE) se stabileşte şi 

competenţa instituţiilor europene, aşadar „Fiecare instituţie acţionează în limitele 

atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezentul tratat”. 

Un alt principiu cu o relevanţă sporită este principiul proporţionalităţii, 

menţionat la art. 5 alin 3 din Tratatul CE, unde se menţionează că „Nicio acţiune a 

Comunităţii nu va depăşi ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor 

prezentului tratat”, stabilindu-se aşadar posibilităţile de acţiune ale Comunităţilor 

Europene, cât şi intensitatea acestor acţiuni. 

 

 II. Dezbateri doctrinare privind rolul Tratatului de la Lisabona 

 

Trebuie spus că Tratatul de la Lisabona a dat naştere unei serii de 

dezbaterii în lumea ştiinţifică. Astfel in lucrarea „From Dual to Cooperative 

Federalism.The Changing Structure of European Law”, Robert Schütze face mai 

multe consideraţii cu privire la evoluţiile înregistrate în structura dreptului 

european. El afirmă că epoca pe care o traversează dreptul european se 

caracterizează printr-o structură în schimbare „de la federalismul dual la cel de 

cooperare”. Este de remarcat că – în argumentarea tezelor privind federalismul – 

Robert Schütze a stăruit asupra locului şi rolului afacerilor externe într-o Federaţie. 

„Regula este aceea a exclusivităţii pentru federaţie a competenţelor externe”. Dacă 

în plan intern, competenţele legislative sunt divizate (în cadrul federaţiei), în plan 

extern, competenţele de încheiere a tratatelor sunt unificate (la nivelul federal). 

Alţi autori din domeniu – analizând dispoziţiile Tratatului de la Lisabona, – 

au concluzionat că Uniunea Europeană „nu este nici Federaţie, nici Confederaţie”. 

În prezent Uniunea Europeană este o structură situată între o Confederaţie şi o 

Federaţie de state. Totuşi, examinarea atentă a mai multor dispoziţii stipulate în 

tratat tind să contureze o structură instituţională care este proprie unui stat federativ 

şi nu a unui stat confederativ. Zbigniew Brzezinski apreciază că „Uniunea 

Europeană nu este o putere politică”. În argumentaţia sa „Uniunea Europeană este 

o uniune economică, o uniune socială, o uniune a liberei circulaţii, o uniune 

financiară într-o anumită zonă”. El mai observa că „Europa Occidentală singură era 

foarte aproape să devină o uniune, la un moment dat. Acum, Uniunea Europeană 

este, de fapt, o comunitate”. 

În aceeaşi linie de dezbateri privind statutul Uniunii Europene Nam-Kook 

Kim şi Sa-Rang Jung consideră că deşi în ultima perioadă Uniunea apare mai 
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degrabă ca o structură confederală sau interguvernamentală, Tratatul de la 

Lisabona face posibilă o evoluţie spre un stat federal
8
. 

Alţi autori precum Finn Laurese
9
 consideră că Tratatul va aduce eficienţă 

instituţiilor, o mai mare legitimitate Parlamentului European precum şi coerenţă 

acţiunii externe. În acelaşi sens al aspectelor instituţionale şi de politici europene se 

exprimă şi Christian Kaunert. Acesta consideră că Tratatul de la Lisabona conferă 

Comisiei Europene statutul de autoritate supranaţională în ceea ce priveşte spaţiul 

european  al libertăţii, justiţiei şi securităţii. Prin intermediul Acestui tratat Uniunea 

Europeană are la beneficiază de unul dintre cele mai importante rezultate ale 

procesului de integrare
10

. 

Tratatul de la Lisabona a suscitat numeroase discuţii şi în ceea ce punerea 

în aplicare a dreptului comunitar în ordinea juridică internă. Recunoaşterea 

priorităţii ordinii juridice comunitare în raport cu dreptul intern, în materiile ce fac 

obiect de reglementare comunitară privind politicile Uniunii Europene, determină, 

în practică, un puternic impact în ceea ce priveşte tradiţionala funcţie protectoare a 

ordinii juridice şi publice interne, modificând-o, orientând-o şi comunitarizând-o 

spre crearea cu prioritate a unei ordini publice economice în concordanţă cu 

ordinea publică economică şi metaeconomică de la nivel de Uniune, ca şi spre o 

amenajare a unei ordini publice, prin utilizarea unor mecanisme politico-juridice, a 

unui spaţiu comun în ceea ce priveşte libertăţile comunitare
11

. 

Literatura de specialitate şi specialiştii s-au aplecat cu atenţie şi asupra 

impactului instituţional al Tratatului de la Lisabona. Astfel Der-Chin Horng 

argumentează Banca Centrală Europeană va fi profund afectată, în sens pozitiv, de 

adoptarea tratatului. Astfel îi sunt modificate funcţionarea, modalităţile de angajare 

precum şi relaţiile externe
12

.  

Dar problemele ridicate de cercetarea din domeniu asupra Tratatului de la 

Lisabona, nu s-au oprit aici. S-a pus şi problema dacă tratatul este unul de 

modificare sau reformare a cadrului legal existent. Din perspectiva traducerii în 

limba română a denumirii, Tratatul de la Lisabona este, după caz, tratat de 

modificare (limba franceză) sau tratat reformator (limba engleză). Deşi cei doi 

termeni pot fi consideraţi sinonimi, în realitate, pe fond, Tratatul de la Lisabona le 

                                                           
8 Nam-Kook Kim, Sa-Rang Jung, „Democratic Deficit, European Constitution, and a Vision of the 

Federal Europe: The EU's Path after the Lisbon Treaty”, Journal of International and Area Studies, 

Volume 17, Number 2/2010, pp.53-70 
9 Laursen Finn, The EU Treaty of Lisbon: origin, institutional choise and significance - lucrare 

prezentată la a 50-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei pentru Studii Internaţionale, New York, 15-18 

februarie 2009 
10 Kaunert Christian, „The area of freedom, security and justice in the Lisbon Treaty: commission 

policy entrepreneurship?”, European Security, Vol. 19, No. 2, June 2010, pp 169-189 
11 Mutulescu Antonia, „Punerea în aplicare a dreptului comunitar în ordinea juridică internă”, Studii 

de drept românesc nr. 1/2010, pp. 37–42 
12 Der-Chin Horng, „The ECB under the Lisbon Treaty —The Impact on the ECB’s Constitutional 

Status and External Relations”, Institute of European and American Studies, Academia Sinica, 

EURAMERICA Vol. 40, No. 4/2010, pp. 887-922 
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realizează deopotrivă, pe amândouă: modifică tratatele Uniunii Europene, dar 

reformează şi instituţiile Uniunii Europene
13

. 

 

 III. Modificări instituţionale aduse de Tratatul de la Lisabona 

 

Cu privire la Consiliul European
14

, Tratatul lămureşte odată pentru 

totdeauna o problemă ce a fost dezbătută de multe ori în doctrină, respectiv 

caracterul de instituţie a Uniunii a acestuia. Astfel, textul îi confirmă în mod clar 

Consiliului European apartenenţa la sistemul instituţional european. În acelaşi 

timp, în cadrul art. 9B (devenit art. 15 alin. 1 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană) se subliniază: „Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare 

dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. 

Acesta nu exercită funcţii legislative”. 

Această reprezintă în esenţă principala noutate a tratatului de la Lisabona
15

. 

Consiliul European este format, conform reglementărilor Lisabona
16

, din şefii de 

stat sau de guvern ai statelor membre, precum şi din preşedintele său şi preşedintele 

Comisiei. înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politică de 

securitate participă la lucrările Consiliului European. Consiliul European se 

întruneşte de două ori pe semestru la convocarea preşedintelui său. Atunci când 

ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie 

asistat de un ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de un 

membru al Comisiei. Atunci când situaţia o impune, preşedintele convoacă o 

reuniune extraordinară a Consiliului European. 

 Un alt element important adus de noul Tratat este reglementarea, cel puţin 

parţială, a modului în care Consiliul European funcţionează. Dat fiind faptul că, 

până la momentul Lisabona, Consiliul European lipsea din enumerarea oficială 

făcută de Tratate cu privire la instituţii, şi regulile privind funcţionarea acestuia 

lipseau, anterior apelându-se mai ales la normele cutumiare ce au apărut şi s-au 

consolidat de-a lungul timpului. 

 Consiliul European se pronunţă prin consens, cu excepţia cazului în care 

tratatele dispun altfel. În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate 

primi delegare din partea unui singur alt membru. 

Rolul Consiliului European este deosebit de important atunci când se are în 

vedere modificarea TUE. Astfel, guvernul oricărui stat membru, Parlamentul 

European sau Comisia poate prezenta Consiliului European proiecte de revizuire, 

integrală sau parţială, a dispoziţiilor părţii a treia din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene, privind politicile şi acţiunile interne ale Uniunii. 

                                                           
13 Popescu Andrei, „Tratatul de la Lisabona – un tratat modificator şi reformator al Uniunii 

Europene”, Buletin de informare legislativă nr. 1/2008, Consiliul Legislativ, p. 3, www.clr.ro 
14 Dragomir Eduard, Niţă Dan, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009,  

p. 25 şi urm. 
15 Mercedes Guinea Llorente, Francisco Aldecoa Luzarraga, Europa Viitorului. Tratatul de la 

Lisabona, Editura Polirom, Iaşi, 2011, p. 247 
16  Profiroiu Marius, Profiroiu Alina, Popescu Irina, Instituţii şi Politici Europene, Editura Economică, 

Bucureşti, 2008, p 78. 
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 Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integrală sau 

parţială, a dispoziţiilor părţii a treia din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene. Consiliul European hotărăşte în unanimitate, după consultarea 

Parlamentului European şi a Comisiei, precum şi a Băncii Centrale Europene, în 

cazul unor modificări instituţionale în domeniul monetar. Această decizie intră în 

vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele 

lor constituţionale
17

. 

  Poate că cea mai importantă noutate adusă în domeniul Consiliului 

European este aceea a renunţării la sistemul de preşedinţie rotativă în favoarea unui 

post de Preşedinte al Consiliul European
18

. Acesta este ales de Consiliul European 

pentru un mandat de doi ani şi jumătate şi va avea rolul de a asigura pregătirea şi 

continuitatea lucrărilor Consiliului European şi de a găsi soluţii care să conducă la 

obţinerea consensului. Preşedintele Consiliului European nu poate ocupa alte 

funcţii la nivel naţional. Conform art. 9B, introdus la Lisabona, Preşedintele 

Consiliului European are următoarele atribuţii: 

 prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului European; 

 asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului European, în 

cooperare cu preşedintele Comisiei şi pe baza lucrărilor Consiliului 

Afaceri Generale; 

 acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consensului în cadrul 

Consiliului European; 

 prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a 

Consiliului European. 

 Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în această 

calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă 

şi de securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. 

 Preşedintele Consiliului European nu poate exercita un mandat naţional. 

 Noul post este deosebit de important atât pentru că prin crearea lui se va da 

o continuitate de acţiune la nivelul Consiliului European, cât şi pentru simbolistica 

ce o reprezintă existenţa unui om investit cu funcţia de Preşedinte al Consiliului 

European. 

De la un tratat la altul, competenţele legislative ale Parlamentului 

European au fost extinse progresiv. Un pas de cotitură unanim recunoscut în acest 

sens a fost Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht, ce a pus 

bazele Uniunii Europene de astăzi, uniunea întemeiată pe Comunităţile Europene 

(primul pilon), având două domenii suplimentare de cooperare (pilonii doi şi trei): 

Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi Justiţia şi Afacerile Interne 

(JAI). La intrarea în vigoare, în noiembrie 1993, a Tratatului privind Uniunea 

Europeană, CEE de până atunci devenea Comunitatea Europeană (CE). 

                                                           
17 Dragomir Eduard Niţă, op. cit., p. 27 şi urm. 
18 A se vedea www.dae.gov.ro 
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Tratatul de la Lisabona a avut un impact major asupra Parlamentului 

European
19

. 

Hans Gert Pottering
20

 afirma privitor la Tratatul de la Lisabona, că acesta: 

„întăreşte Parlamentul European, dă parlamentelor naţionale mai multă 

responsabilitate în determinarea cursului politicilor europene, dă cetăţenilor 

europeni putere de iniţiativă în raport cu instituţiile europene şi garantează 

guvernarea locală descentralizată”
21

. Într-adevăr, Tratatul de la Lisabona este 

singurul tratat european care stipulează şi arogă parlamentelor naţionale o putere 

mai mare, acordându-le dreptul de a se implica periodic în activitatea de luare a 

deciziilor europene. În acest mod, parlamentele naţionale vor putea acţiona în 

calitate de „gardieni” ai principiului subsidiarităţii. Parlamentele naţionale vor avea 

puterea de a influenţa deciziile încă din faza iniţială a elaborării unei propuneri, 

înainte ca aceasta să fie analizată în detaliu de Parlamentul European şi de 

Consiliul de Miniştri
22

. În acest sens, toate propunerile legislative făcute la nivel 

european vor fi notificate parlamentelor naţionale care, timp de opt săptămâni vor 

avea timp să facă contestaţii sau propuneri. Dacă parlamentele naţionale nu aduc 

nicio contestaţie, atunci iniţiativa legislativă îşi urmează cursul. Dacă două treimi 

(adică o majoritate calificată) dintre parlamentele naţionale aduc obiecţii la adresa 

propunerii legislative, Comisia are obligaţia de a discuta din nou şi de a decide 

dacă va susţine în continuare propunerea legislativă, o va amenda sau o va retrage. 

În cazul în care Comisia va decide menţinerea în forma contestată, deci iniţială a 

legislaţiei, conflictul va fi mediat de Parlamentul European şi de Consiliu, 

parlamentele naţionale nemaiavând dreptul de a face contestaţii
23

. Mai mult decât 

atât, Tratatul de la Lisabona susţine colaborarea interparlamentară eficientă şi 

periodică prin organizarea unor conferinţe pe teme specifice (politica externă, 

politică de securitate şi apărare comună etc.). Acestea nu vor aduce prejudicii 

parlamentelor naţionale, ci dimpotrivă, se are în vedere o mai bună informare şi 

colaborare a instituţiilor europene cu parlamentele naţionale, care să contribuie la 

adoptarea celor mai bune şi mai adecvate practici. În plus, putem vorbi, începând 

din acest moment, despre existenţa de jure a trei nivele decizionale în ceea ce 

priveşte politicile europene: regional, naţional şi supranaţional. 

Tratatul de la Lisabona oferă oportunităţi mai bune pentru o acţiune 

colectivă consolidată. El atribuie un grad înalt de relevanţă politicii externe de 

securitate şi de apărare (PESA) prin introducerea unor elemente inovatoare, în 

special în domeniile instituţional şi al integrării acestor politici ale UE.  

                                                           
19  Dusan Sidjanski, Viitorul federalist al Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 396 
20 Preşedintele Parlamentului European în perioada ianuarie 2007-iulie 2009, politician creştin-

democrat german. 
21 G. Sergiu, Ghe. Jiglau, O. Pecican, F. Pop, Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană către 

reforma instituţională şi consens, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008. 
22  Dragomir Eduard, Niţă Dan, op. cit., p. 43. 
23  Tratatul de la Lisabona– varianta consolidată, Bruxelles, 30 aprilie 2007. 
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El reglementează noile instrumente necesare unei autentice PESA
24

. Astfel el 

realizează: 

 pe de o parte, dezvoltarea şi îmbunătăţirea regularizării gestiunii 

crizelor; 

 pe de alta, stabilirea noilor instrumente de apărare ale Uniunii 

Europene; 

 în fine, întăreşte cooperarea în materie de capacităţi, acţiune ce serveşte 

celor două obiective. 

În primul rând, Tratatul de la Lisabona îşi propune îmbunătăţirea şi 

perfecţionarea instrumentelor existente, proprii PESA: 

 se extind, astfel, cazurile în care pot fi declanşate şi susţinute misiuni 

Petersburg, incluzându-le aici şi pe cele de prevenire a actelor teroriste; 

 se permite ca o acţiune a Uniunii să fie atribuită, spre îndeplinire, unui 

stat membru sau unui grup de state membre; 

 se simplifică procedurile de finanţare ale acţiunilor PESA ale UE, ceea 

ce întăreşte eficacitatea lor şi capacitatea de răspuns a Uniunii. 

Astfel, noile instituţii ale PESA sunt: 

 alianţa defensivă a statelor membre, element tradiţional al apărării 

teritoriale; 

 clauza de solidaritate între statele membre, pentru prevenirea atacurilor 

teroriste, pe de o parte, şi, pe de alta, pentru asigurarea reacţiei în faţa atacurilor 

teroriste sau a unor catastrofe; 

 cooperarea structurată permanentă, ce permite celor care doresc să 

coopereze în materie de capacităţi; 

 Agenţia de Apărare Europeană, care deja există, în scopul întăririi 

cooperării în materie de capacităţi, între altele. 

În acord cu noţiunea de „securitate extinsă”, care se păstrează, apărarea 

comună: 

 nu se sprijină doar pe mijloace militare, ci şi pe cele civile; 

 nu are în vedere doar ameninţările tradiţionale (agresiunile teritoriale, 

de exemplu), ci şi noile ameninţări (precum terorismul sau catastrofele de origine 

naturală sau umană)
25

. 

Crearea Serviciului European pentru Acţiune Externă (sau a ministerului 

de externe european, cum mai este denumit) şi a Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate reprezintă în acest sens unele dintre 

                                                           
24 Mercedes Guinea Llorente, Francisco Aldecoa Luzarraga, Europa Viitorului. Tratatul de la 

Lisabona, Editura Polirom, Iaşi, 2011, p. 215 
25  Din punctul de vedere al UE, în lectura noilor ameninţări, este fundamentală „Strategia Europeană 

de Securitate", elaborată de înaltul Reprezentant pentru PESC, Javier Solana, şi aprobată de 

Consiliul European din decembrie 2003: „Una Europa segura en un mundo mejor", Estrategia 

Europea de Seguridad, 12 decembrie 2003, http://ue.eu.int. În ceea ce priveşte punctul de vedere 

al PE asupra aceste strategii, a se vedea, PARLAMENTO EUROPEO, Resolución sobre la 

Estrategia Europea de Seguridad, 14 aprile 2005, Ponente: Helmut Kuhne (A6-0072/2005), 

http://www.europarl.eu.int. 
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primele modificări aduce de Tratatul de la Lisabona. Acest nou sistem indică o 

tendinţa clară spre integrarea profundă în domeniu (care ar putea contribui la 

rândul său la o integrare europeană din ce în ce mai dezvoltată, atât din punct de 

vedere cantitativ, al domeniilor vizate, dar şi calitativ, al gradul de integrare). De 

altfel, odată cu dispariţia organizării Uniunii pe piloni (cel comunitar şi cei doi 

interguvernamentali), PESC-ul trece în domeniul comunitar, fiind reglementată de 

proceduri decizionale specifice
26

.  

Serviciul European pentru Acţiune Externă, compus din reprezentanţi ai 

Consiliului, ai Comisiei şi ai statelor membre şi are scopul de a-l sprijini pe Înaltul 

Reprezentant în acţiunile sale diplomatice
27

. Acesta este gestionat de Înaltul 

Reprezentant, iar organizarea şi funcţionarea sa sunt stabilite de Consiliul 

European, „la propunerea Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului 

European şi cu aprobarea Comisiei”
28

. Finanţarea Politicii Externe şi de Securitate 

Comună se face atât cu ajutorul statelor membre, prin „fondul de lansare”, cât şi 

din bugetul Uniunii, mai exact „cheltuielile administrative care revin 

instituţiilor”
29

.  

Înaltul Reprezentant este învestit de Parlamentul European, împreună cu 

Preşedintele Comisiei şi cu echipa de comisari ai Uniunii
30

. Acest lucru îi oferă 

legitimitate şi reduce din deficitul democratic pe care l-ar putea reprezenta faptul că 

numirea sa se face pe baza hotărârii luate de statele membre şi de Preşedintele 

Comisiei
31

, fără implicarea directă a cetăţenilor. Pe de altă parte, în nici un stat nu 

există obişnuinţa ca cetăţenii să numească ministrul de externe, funcţia care 

corespunde atribuţiilor pe care le va avea Înaltul Reprezentant.  
Conform Tratatului de la Lisabona

32
, aceste atribuţii sunt: conducerea 

politicii externe şi de securitate a Uniunii, contribuirea la dezvoltarea politicii prin 
intermediul propunerilor sale şi asigurarea implementării sale în mod 
corespunzător (în calitate de împuternicit al Consiliului), prezidarea Consiliului 
pentru Afaceri Externe, îndeplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Comisiei, 
reprezentarea Uniunii atunci când este vorba de chestiuni legate de Politica Externă 
şi de Securitate Comună, desfăşurarea dialogului cu terţii în numele Uniunii şi 

                                                           
26 EurActiv.ro, Tratatul de la Lisabona “pe înţelesul tuturor”, www.euractiv.ro, Uniunea Europeana pe 

scurt, publicat la 10 iulie 2008, http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles% 7C 

displayArticle/articleID_14154/Tratatul-de-la-Lisabona-'pe-intelesul-tuturor'.html, accesat ultima 

dată pe 24.11.2009. 
27 The European Parliament, Foreign policy: aims, instruments and The achievements, The European 

Parliament, Parliament, In detail, Fact Sheets on the European Union, The EU’s External 

Relations, Common Foreign and Security Policy, p. 5, http://www.europarl. europa.eu/ 

ftu/pdf/en/FTU_6.1.1.pdf.  
28 Consiliul Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona, Bruxelles, 2008, 6655/1/08 REV 1, art. 27. 
29 Idem, art. 41. 
30 EurActiv.ro, Tratatul de la Lisabona “pe înţelesul tuturor”, www.euractiv.ro, Uniunea Europeana pe 

scurt, publicat la 10 iulie 2008, http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles% 7C 

displayArticle/articleID_14154/Tratatul-de-la-Lisabona-'pe-intelesul-tuturor'.html, accesat ultima 

dată pe 24.11.2009.  
31  Consiliul Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona, Bruxelles, 2008, 6655/1/08 REV 1, art. 18. 
32  Idem, art. 18 si 27. 
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exprimarea poziţiei Uniunii în cadrul organizaţiilor internaţionale (inclusiv în 
cadrul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

33
) şi al 

conferinţelor internaţionale, coordonarea Serviciului European pentru Acţiune 
Externă şi a delegaţiilor Uniunii în state terţe şi în cadrul organizaţiilor 
internaţionale.   

Uniunea Europeană, dotată acum cu personalitate juridică, se substituie 
Comunităţii Europene. Astfel, prin Tratatul de la Lisabona, structura pe piloni 
dispare şi Uniunea dispune de un nou cadru instituţional. În consecinţă, astfel cum 
şi alte instituţii îşi schimbă denumirea, sistemul jurisdicţional al Uniunii, în 
ansamblu, se va numi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

34
, aceasta fiind 

compusă din trei instanţe: Curtea de Justiţie, Tribunalul şi Tribunalul Funcţiei 
Publice

35
. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea 

tratatelor. Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o 
protecţie jurisdicţională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. 
Reglementările de funcţionare şi organizare din prezent sunt menţinute în 
majoritate neschimbate de noul act legislativ

36
. 

Totuşi, aplicarea Tratatului de la Lisabona va duce la instituirea unui 
comitet care va emite un aviz cu privire la capacitatea candidaţilor de a exercita 
funcţiile de judecător şi avocat general în cadrul Curţii de Justiţie şi al Tribunalului, 
înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările. Acest comitet este 
format din şapte personalităţi alese dintre foştii membri ai Curţii de Justiţie şi ai 
Tribunalului, dintre membrii instanţelor naţionale supreme şi din jurişti reputaţi, 
dintre care unul este propus de Parlamentul European. Consiliul adoptă o decizie 
care stabileşte regulamentul de funcţionare al acestui comitet, precum şi o decizie 
prin care sunt desemnaţi membrii comitetului. Comitetul hotărăşte la iniţiativa 
preşedintelui Curţii de Justiţie. 

Tratatul de la Lisabona arată că această Curte de Justiţie asigură 
respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor. Statele membre 
stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă 
în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. 

Conform Tratatului de la Lisabona, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
hotărăşte în conformitate cu tratatele: 

o cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie ori de 
persoane fizice sau juridice; 

o cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale, cu 
privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor 
adoptate de instituţii; 

o în celelalte cazuri prevăzute în tratate. 
Important de subliniat este faptul că această instituţie nu este competentă în 

ceea ce priveşte dispoziţiile privind politica externă şi de securitate comună, nici în 
ceea ce priveşte actele adoptate în temeiul acestora. 

                                                           
33 Idem, art. 34. 
34 Articolul 19 TUE 
35 http://ec.europa.eu 
36 Dragomir Eduard, Niţă Dan, op. cit., p. 44 şi urm. 
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Cu toate acestea, Curtea este competentă să controleze respectarea 
dispoziţiilor articolului 25b din Tratatul privind Uniunea Europeană şi să se 
pronunţe în ceea ce priveşte acţiunile formulate în condiţiile prevăzute la articolul 
230 al patrulea paragraf din TFUE, privind controlul legalităţii deciziilor care 
prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de 
Consiliu în temeiul titlului V, capitolul 2, din Tratatul privind Uniunea 
Europeană

37
. 

Conform Tratatului de la Lisabona, Curtea de Conturi este formată din câte 
un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi îşi exercită funcţiile în deplină 
independenţă, în interesul general al Uniunii. 

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, în prezent 
există două organisme majore - Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene 
(cunoscută şi drept Curtea Europeană de Conturi sau Curtea de Conturi) şi Oficiul 
European de Luptă Contra Fraudei (OLAF), structură a Comisiei Europene pentru 
coordonarea căreia este responsabil comisarul pentru buget

38
. 

Curtea de Conturi nu are putere juridică/judiciară - neregulile, eventualele 
fraude ori informaţiile se comunică organelor responsabile ale Uniunii Europene 
pentru a acţiona în consecinţă. Prin recomandările Curţii Europene de Conturi se 
descoperă sau previne lupta împotriva fraudelor şi neregulilor financiare. 

Curtea de Conturi contribuie la ameliorarea sistemului administrativ şi la 
eficienţa contribuabililor (plătitorilor de impozit); ea garantează o mai bună 
folosire a finanţelor comunitare şi este pentru contribuabilul european cel mai bun 
izvor de informaţie despre modul de folosire a fondurilor comunitare. 

Autonomia ei vis-a-vis de celelalte instituţii sau organe ale UE şi de statele 
membre îi oferă garantarea îndeplinirii în cele mai sigure condiţii a funcţiei de 
control pe care o exercită. Ea este, astfel, un element important în cadrul 
funcţionării Uniunii Europene, chiar dacă nu face parte din triunghiul instituţional 
european de decizie, format din Comise, Parlament şi Consiliu. 

Mai ales prin creşterea bugetului comunitar şi a activităţilor financiare în 
care este implicată direct sau indirect Uniunea, este de aşteptat ca şi Curtea de 
Conturi să înregistreze o creştere accentuată a importanţei sale în anii ce vor veni. 

Aşa cum am mai amintit în cadrul lucrării de faţă, noul Tratat de Reformă 
de la Lisabona a atribuit statut de instituţie şi Băncii Centrale Europene

39
. 

Conform noului Tratat privind Funcţionarea Uniunii Europene, Banca 
Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al 
Băncilor Centrale („SEBC”). Banca Centrală Europeană şi băncile centrale 
naţionale ale statelor membre a căror monedă este Euro, care constituie 
Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii

40
. 

                                                           
37 García Ricardo Alonso, Lisbon and the Court of Justice of the European Union, „Working Papers 

on European Law and Regional Integration”, publicat de Instituto de Derecho Europeo e 

Integración Regional, Madrid, Spania, 2010, p. 3 
38 Luciana-Alexandra Ghica, coord., Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 

2007, p. 73. 
39  http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0011_ro.html, 

accesat la data de 10.10.2011 
40  Articolul 282, din Tratatul de la Lisabona 
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SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. 
Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără a 
aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijină politicile economice generale în 
cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia. 

Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. Aceasta este singura 
abilitată să autorizeze emisiunea de monedă Euro. BCE este independentă în 
exercitarea competenţelor şi în administrarea finanţelor sale. Instituţiile, organele, 
oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi guvernele statelor membre, respectă această 
independenţă. 

Statele membre a căror monedă nu este euro, precum şi băncile lor 
centrale, îşi păstrează competenţele în domeniul monetar, în conformitate cu 
articolele menţionate. 

În domeniile în care are atribuţii, Banca Centrală Europeană este consultată 
asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum şi asupra oricărui proiect de 
reglementare la nivel naţional şi poate emite avize

41
.  

 

 Concluzii 

 
Noul Tratat de la Lisabona, cunoscut şi sub numele de „Tratatul de 

Reformă”, oferă doar o amendare a tratatelor considerate a fi fundamentale 
(Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene)

42
, aşa cum au făcut, la vremea lor şi Tratatele de la Amsterdam şi Nisa. 

„Uniunea se întemeiază pe prezentul Tratat” - viz. Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TEU) – „şi pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii”. 

Aceste două tratate, împreună, devin apoi de facto Constituţia Uniunii 
Europene post-Lisabona. O nouă Uniune este de fapt „constituită” cu toate că 

termenul „Constituție” nu este folosit. 

În principal pentru a răspunde obiecţiilor venite din partea acelor state 
membre UE îngrijorate de avansul federal al Uniunii, din noul Tratat au fost 
suprimate toate indiciile care ar fi putut conduce la ideea că UE s-ar putea 
transforma într-un astfel de stat (a dispărut, de pildă, termenul de „constituţie”, 
precum şi secţiunea consacrată simbolurilor UE). Cu toate acestea, noul Tratat a 
preluat cea mai mare parte a inovaţiilor incluse în Tratatul Constituţional, 
adoptându-se aşa numita „strategie a vălului”. 

În aspect instituţional Tratatul păstrează cele 5 instituţii comunitare 
existente şi până atunci: Parlamentul European, Consiliul European, Comisia, 
Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi, totodată realizând reglementări structural-
funcţionale majore.  

Tratatul de la Lisabona redistribuie locurile din Parlamentul European pe 
baza unei formule proporţionale, iar numărul maxim s-a stabilit la 750 
parlamentari. Parlamentul European a evoluat în următoarele direcţii: a lărgirii 

                                                           
41  Dragomir Eduard, Niţă Dan, op. cit., p. 51 
42 Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE, Maastricht, 1992) şi Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene (Roma, 1957), care a fost redenumit Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

(TFUE). 
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competenţelor, a simplificării sistemului de vot care va fi utilizat din 2014, a 
implicării elementului naţional în sistem şi corelarea activităţii PE cu cea a 
parlamentelor naţionale. S-a instituţionalizat sistemul de partide. S-a intensificat 
rolul PE în alegerea Preşedintelui Comisiei Europene şi, indirect, în propunerea 
candidaţilor pentru posturile de comisari. PE se poate implica şi în problemele de 
politică externă prin intermediul Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe şi 
Politică de Securitate. 

Sistemul de vot este simplificat, parlamentele naționale primesc un rol 

mult mai important iar Uniunea Europeană devine un actor global mai proeminent. 

Toate aceste atribuții ale Parlamentului European presupun pe lângă o putere mai 

mare și o responsabilitate mai mare şi mult mai bine definită. 

Consiliul European dobândeşte un statut clar prin Tratatul de la Lisabona, 
care stipulează că CE defineşte orientările şi politicile generale, dar nu are funcţii 
legislative. Componenţa lui rămâne aceiaşi, cu specificarea că Înaltul Reprezentant 
pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate participă la şedinţele lui. Consiliul 
European are un rol important în ipoteza solicitării de către un stat membru a 
retragerii din Uniune, drept acordat prin Tratatul de la Lisabona. S-a renunţat la 
preşedinţia rotativă şi s-a instituit postul de Preşedinte al Consiliului European. 

Consiliul Uniunii Europene este alcătuit din miniştri ai statelor membre, de 
la fiecare stat câte unul, în funcţie de domeniile vizate şi are atribuţii legislative 
realizate împreună cu PE şi Comisie. Tratatul de la Lisabona stabileşte că din 2014  
majoritatea calificată va constitui 55% din state ce reprezintă 65 % populaţie.  

Comisia este compusă din comisari, fiecare stat membru având propriul 
său comisar. Comisia are drept de iniţiativă legislativă, astfel încât balanţa de 
putere caracteristică sistemului instituţional comunitar, deşi înclinată spre Comisie 
încă de la înfiinţarea Comunităţilor Europene, prin puterea monopolistă pe care o 
are asupra stabilirii agendei politice, continuă să o favorizeze, conferindu-i rolul de 
instituţie dominantă din acest punct de vedere. Acest rol se consolidează în urma 
Tratatului de la Lisabona prin diminuarea forţei de blocare a legislaţiei specifică 
anterior Consiliului. Noua versiune a „Compromisului de la Ioannina” prevede ca o 
eventuală soluţie instituirea minorităţii de blocaj pentru care este necesară 
obligativitatea votului negativ a minim 4 state membre ce reprezintă 35% din 
populaţia UE. 

Valenţe vădite constituţionale prezintă şi mecanismul de control al actelor 
instituţiilor comunitare realizat de Curtea de Justiţiei a UE. Pe lângă faptul că 
interpretează tratatele, că se pronunţă asupra validităţii actelor adoptate de 
instituţiile, oficiile sau agenţiile Uniunii, ea poate controla legalitatea actelor, 
inclusiv legislative, ale Consiliului, Comisiei, Parlamentului European şi ale Băncii 
Centrale Europene dacă ele au menirea de a produce efecte juridice faţă de terţi. 

Ţinând cont atât de parcursul „accidentat” al actualului Tratat, dar şi de 
climatul economic şi politic actual extrem de tensionat, posibilitatea renegocierii 
tratatului în perioada următoare apare ca neplauzibilă. Pe de altă parte însă, 
deoarece persistă încă multe semne de întrebare în legătură cu modul în care va 
funcţiona Uniunea în viitor, îndeosebi la nivelul celor două poziţii nou create, 
Preşedinte al Consiliului European şi Înalt Reprezentant pentru Politica Externă şi 
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de Securitate Comună, amendamente la actualul Tratat, privind funcţionarea celor 
două instituţii, sau precizări suplimentare oferite prin alte diferite documente 
normative specifice, apar ca inevitabile.  
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