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ACTUALITATEA ŞI CONTEXTUL CERCETĂRII 

 

Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, modifică tratatele 

fundamentale ale Uniunii Europene în urma celui mai dificil proces de negociere pe care l-a 

întâlnit parcursul evolutiv al Comunităţilor Europene şi al Uniunii Europene,
1
 aducând 

amendamente substanţiale domeniilor de competenţă şi instrumentelor de exercitare a 

acestora. Între toate amendamentele, domeniul acţiunii externe reprezintă elementul central al 

reformelor instituţional-decizionale aduse Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona, fapt 

care este în măsură să clarifice o multitudine de coordonate ale prezenţei Uniunii Europene în 

context internaţional, lăsând, totodată, loc inovaţiilor şi adaptărilor ulterioare. 

Acţiunea externă a Uniunii este caracterizată de omniprezenţa nivelului european şi al 

celui naţional în planificarea şi realizarea măsurilor externe în plan bilateral sau multilateral. 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi a prevederilor privind domeniile şi 

categoriile de competenţe ale Uniunii Europene, problema delimitării acestora între cele două 

niveluri pare, la prima vedere, destul de uşor de dezvoltat prin aplicarea logicii principiului 

atribuirii consacrat de tratatele UE. Istoria Uniunii Europene este în măsură să demonstreze că 

o astfel de abordare nu poate fi decât simplistă dat fiind faptul că Uniunea, ca entitate, este în 

continuă evoluţie şi proces de adaptare la noile realităţi şi probleme mondiale care necesită 

coeziunea actorilor, acţiunea lor imediată şi coordonarea în cele mai neaşteptate domenii. Mai 

mult, expectativele faţă de capacitatea de acţiune a Uniunii Europene sunt direct proporţionale 

cu profilul creat prin intermediul puterii sale economice. Iată, un prim factor de presiune 

asupra catalogului relativ clar de competenţe, propus de Lisabona. 

De asemenea, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a înţeles şi a achiesat la această 

realitate, reacţionând constructiv prin recunoaşterea competenţelor Uniunii în domenii noi. În 

acest sens, Curtea a argumentat faptul că acţiunea unitară a Comunităţii Europene în plan 

extern ar fi fost necesară în vederea atingerii obiectivelor sale la nivel intern.
2
 

Din acest motiv, nu putem să acceptăm că problema delimitării competenţelor şi-a 

găsit rezolvarea în mod complet prin instituirea unui catalog de competenţe precum cel oferit 

de Tratatul de la Lisabona. De altfel, „un nou caz ERTA” ar trebui reinventat de Curtea de la 

Luxemburg, ar spune unii autori care consideră că, odată codificate competenţele, în fapt, au 

                                                 
1
 Berman, Paul, “From Laeken to Lisbon: The Origins and Negotiation of the Lisbon Treaty”, în Biondi Andrea, 

Eeckhout, Piet, şi Ripley, Stefanie, “EU Law After Lisbon”, Oxford University Press, 2012, p. 4. 
2
 Hotărârea CJCE din 31 martie 1971, Comisia Comunităţilor Europene v. Consiliului Comunităţii Europene - 

Acordul European privind transporturile rutiere, Cazul 22-70 (ERTA). 
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fost puse noi limite libertăţii de a acţiona prin simplul fapt că „acest catalog static de 

competenţe”
3
 nu permite dezvoltări practie, ulterioare. 

În contextul generat de actuala criză financiară globală care ar putea aduce noi 

determinanţi în domeniul politicii economice şi monetare, cu reminiscenţe inclusiv pe planul 

extern al Uniunii Europene, nevoia reformării unor organizaţii internaţionale având caracter 

universal (cazul Organizaţiei Naţiunilor Unite) în care şi Uniunea Europeană, deşi nu este 

membru cu drepturi şi obligaţii depline, îşi asumă, pe cât posibil, un rol activ, chestiunea 

încălzirii globale, dificultăţile întâmpinate în cadrul rundei Doha, toate reprezintă probleme 

mondiale care vor influenţa modul de dezvoltare şi de implementare a paletei de competenţe 

în domeniul extern al Uniunii.
4
 

Aşa cum menţionam, Tratatul de la Lisabona a adus unele modificări în ceea ce 

priveşte profilul şi capacitatea juridică externe ale Uniunii Europene, însă, mai mult sau mai 

puţin intenţionat, acesta lasă şi câteva chestiuni, în umbra interpretării, pe care ne propunem a 

le analiza în cadrul prezentei tezei de doctorat. Cu titlu exemplificativ, menţionăm situaţia 

competenţelor partajate unde rămâne problematică preempţiunea Uniunii Europene sau a 

statelor, statutul încă neclar al politicii externe şi de securitate comună care nu este inclusă în 

niciuna dintre cele trei categorii de competenţe menţionate de Tratatul de la Lisabona, 

existând ca un quasi pilon al Uniunii şi, nu în ultimul rând, în ce măsură domeniul investiţiilor 

este sau nu, în totalitate, transferat nivelului European? 

Ca elemente de noutate, Lisabona aduce o serie de instrumente şi entităţi noi în 

peisajul exerciţiului acţiunii externe a Uniunii: un Serviciu European de Acţiune Externă, un 

Preşedinte al Consiliului European, un Înalt Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe şi 

politica de securitate şi un Parlament European cu rol consolidat în domeniul relaţiilor 

internaţionale. 

Orizontul de referinţă în dezvoltarea, dar şi în delimitarea competenţelor Uniunii cu 

privire la problemele externe se află sub influenţa aderării Uniunii la Convenţia Europeană 

pentru protejarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEDO), aşa cum prevăd 

art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi art. 59 din Convenţia menţionată, amendată 

prin Protocolul 14, temă care supune sistemul instituţional al Uniunii împreună cu 

                                                 
3
 Govaere, Inge, “External Competence: What’s in a Name? The Difficult Conciliation between Dynamism of 

the ECJ and Dynamics of European Integration”, in Demaret, P., Govaere, I. & Hanf, D. (eds.), 30 Years of 

European Legal Studies at the College of Europe / 30 ans d’études juridiques européennes au Collège d’Europe: 

Liber Professorum 1973/74 – 2003/04, P.I.E. – Peter Lang – Presses Interuniversitaires Européennes, p. 470. 
4
 Fuduli, Anamaria, „Legal Determinants of the EU External Action After Lisbon”, CKS 2010, Conferinţa 

Internaţională Challenges of the Knowledge Society, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, 2010, 

disponibil la http://www.univnt.ro/ro/sesiune_stiintifica.html 

http://www.univnt.ro/ro/sesiune_stiintifica.html
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flexibilitatea statelor membre unei noi provocări, în vederea realizării acestui obiectiv comun 

de acţiune externă. În urma mandatului acordat Comisiei Europene pe data de 4 iunie 2010, au 

început negocierile cu Comitetul de Monitorizare a Drepturilor Omului privind elaborarea 

tratatului de aderare. 

La sfârşitul negocierilor, tratatul va fi încheiat de Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei şi, prin vot unanim, de Consiliu, cu acordul Parlamentului European care va fi 

informat pe tot parcursul negocierilor. Pentru intrarea în vigoare, tratatul trebuie ratificat de 

toate cele 47 de state părţi la CEDO care includ şi cele 28 de state membre ale UE. 
5
 

Iată, aşadar, noi coordonate în domeniul identificării temeiului juridic care va 

fundamenta acţiunea subiectelor de drept implicate în domeniul acţiunii externe a Uniunii 

Europene şi care pun serioase probleme relativ la delimitarea competenţelor atât pe orizontală 

(între instituţiile Uniunii Europene) - de exemplu între Înaltul Reprezentant şi Preşedintele 

Uniunii - cât şi pe verticală (între Uniunea Europeană şi statele membre). 

Exerciţiul politicii externe în contextul statutului de membru al Uniunii Europene cu o 

vechime nu prea îndelungată, cum este cazul României, reprezintă, de asemenea, un element 

ce merită a fi atent analizat. Modul în care a fost adaptat cadrul juridic şi cel instituţional în 

vederea satisfacerii obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare şi, mai apoi, în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor de membru, reprezintă o primă faţetă ce trebuie relevată. De 

asemenea, rolul activ şi contribuţia României în cadrul consolidării identităţii Uniunii 

Europene la nivel mondial, fără  a-şi neglija propriile obiective naţionale, reprezintă teme de 

cercetare care au drept obiect instrumentele juridice şi diplomatice care trebuie delimitate, dar 

nu separate de cele ale Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Sursa: Directoratul pentru comunicaţii al Consiliului Europei, Press release - 545(2010),  

“European Commission and Council of Europe kick off joint talks on EU's accession to the Convention on 

Human Rights”, disponibil la: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR545(2010)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=

F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE, pagină vizitată la data de 24 august 2010. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR545(2010)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR545(2010)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
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IMPORTANŢA ŞI UTILITATEA DEMERSULUI ŞTIINŢIFIC 

 

Noutatea elementelor propuse spre analiză relevă existenţa utilităţii şi a interesului 

practicienilor, a experţilor, dar şi a studenţilor preocupaţi de aspectele juridice ale relaţiilor 

externe ale Uniunii Europene ca organizaţie internaţională în plin proces de definire şi a cărei 

identitate la nivel internaţional nu poate fi (încă) complet separată de cea a fiecărui stat 

membru. 

Interesul cercetărilor cu privire la problema competenţelor în domeniul acţiunii 

externe rezidă nu doar pentru resortisanţii Uniunii, ci şi pentru cei din afara sa, deoarece 

partenerii acesteia trebuie să se familiarizeze cu sistemul complex al competenţelor şi al 

instrumentelor angrenate în procesul relaţiilor Uniunii Europene cu mediul extern. 

Pentru România, actualitatea temei face ca investigarea elementelor sale, dublată sub 

aspectul complexităţii de reînnoirea contextului juridic, odată cu intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, să fie de un deosebit interes în vederea programării atente, din 

punct de vedere juridic, a instrumentelor de politică externă, mai ales că imperativul 

nedepăşirii competenţelor păstrate la nivel naţional se află sub controlul Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene prin procedura de infringement. 

În consecinţă, exerciţiul delimitării competenţelor este impus de factori interni ai 

Uniunii Europene – respectiv de nevoia de a cunoaşte modalitatea de repartizare a acestora 

între diferite subiecte de drept (state membre sau Uniune) ori instituţii ale acestora, astfel încât 

să poată fi trasate obiectivele şi sarcinile fiecăreia dintre ele. În aceeaşi măsură, factori externi 

cum ar fi interesul statelor terţe sau condiţiile impuse de anumite organizaţii internaţionale 

constituie argumente suplimentare în motivaţia aprofundării subiectului de cercetare. În ceea 

ce priveşte statele terţe, acestea au dreptul legitim de a cunoaşte cu exactitate modalitatea de 

împărţire a competenţelor pe anumite domenii reglementate prin acordurile negociate cu 

Uniunea şi statele membre (acordurile mixte), astfel încât să poată determina şi modalitatea de 

stabilire a răspunderii în cazul încălcării prevederilor acordului de către UE – împreună cu sau 

separat de statele membre. Jurisprudenţa
6
 şi doctrina

7
 au concluzionat că, în această situaţie, 

va fi angajată responsabilitatea comună a UE şi a statelor membre chiar dacă ea nu 

                                                 
6
 Hotărârea CJCE din 2 martie 1994, Parlamentul European împotriva Consiliului, Cauza C-316/91,  (European 

Development Fund, par. 69. 
7
 Eeckhout Piet, Mixed external action and membership of international organisations, în “EU External 

Relations Law”, second edition, Oxford EU Law Library, 2011, p.262 – autorul face trimitere şi la interpretările 

altor reprezentaţi ai doctrinei de specialitate. 
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corespunde modalităţii de împărţire a competenţelor între cele două niveluri sau cu proporţiile 

de acordare a tratamentului ce atrage asumarea răspunderii.
8
 

Nu în ultimul rând, din motive de transparenţă, dar şi de certitudine juridică a actelor 

pe care le adoptă, organizaţiile/ convenţiile internaţionale solicită sau impun organizaţiilor 

regionale pe care le au ca membre/părţi, prezentarea unor declaraţii de competenţă. Astfel, în 

cazul Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării (UNCLOS
9
) şi a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO),
10

 a fost necesară depunerea de 

către Comunitatea Europeană a unei astfel de declaraţii. Dezvoltarea continuă a competenţelor 

va impune multiplicarea contactelor Uniunii cu alte subiecte de drept internaţional, rezultând 

necesitatea reluării analizei contextuale a capacităţii juridice şi a mijloacelor disponibile, 

astfel încât actele Uniunii să fie legitime şi să îşi atingă obiectivele. În acest context, utilitatea 

aprofundării mijloacelor de delimitare a competenţelor Uniunii în plan extern apare, iarăşi, 

evidentă. 

În această ordine de idei, estimăm că prezenta teză, prin actualitatea demersului, 

tematica şi obiectivele propuse, este în măsură să aducă valoare adăugată cadrului analitic 

existent prin contribuţiile privind aplicarea la nivel practic a cadrului juridic din domeniul 

acţiunii externe a Uniunii Europene, identificarea elementelor care s-au confruntat cu 

dificultăţi de implementare şi propunerile de lege ferenda formulate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ibidem, p. 263. 

9
 Originea acronimului are la bază titlul în limba engleză a Convenţiei, respectiv: United Nations Convention on 

the Law of the Sea. 
10

 Ibidem, p. 256. 
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OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

În cuprinsul prezentei teze, am analizat competenţele în domeniul acţiunii externe a 

Uniunii Europene, sub aspectul delimitării acestora. Apreciem că este necesar să precizăm 

raporturile de delimitare. Datorită complexităţii Uniunii Europene, ca entitate singulară în 

contextul internaţional actual, problemele în domeniul raporturilor de drept internaţional sunt 

multiple şi pot fi organizate pe diverse paliere: pe cel orizontal, putem vorbi de roluri diferite 

ale instituţiilor Uniunii Europene sau ale instituţiilor statelor membre, iar în plan vertical 

remarcăm coexistenţa statelor membre şi a Uniunii Europene, ca subiecte de drept 

internaţional separate. În consecinţă, imperativul delimitării competenţelor între aceste diverse 

entităţi, imperativ căruia i se circumscrie tema prezentei teze, este determinat de un altul: cel 

al coerenţei şi al unităţii acţiunii externe a Uniunii Europene, astfel că, fiecare dintre 

instituţiile implicate sau nivelurile la care se iau deciziile, trebuie să respecte limitele care i-au 

fost conferite prin tratatele Uniunii Europene, respectiv domeniul avut în vedere şi mijloacele 

cu care poate interveni. 

Totodată, delimitarea vizată se referă la competenţe. În mod paradoxal, în ciuda 

repetatelor clarificări privind delimitarea de competenţe între statele membre şi Uniunea 

Europeană, practica cel mai des întâlnită în domeniul acţiunii externe – indiferent dacă ne 

raportăm la acordurile internaţionale sau la participarea la organizaţiile internaţionale - este de 

natură mixtă, implicând atât nivelul naţional, cât şi cel al Uniunii. Conform concluziilor 

doctrinare,
11

 utilizarea preponderentă a “caracterului mixt” în raporturile juridice 

internaţionale, relevă complexitatea procesului de delimitare a competenţelor în fiecare 

domeniu ce face obiectul raportului. Astfel, caracterul mixt poate fi considerat „o pecete a 

relaţiilor externe ale Uniunii Europene”.
12

 În acest context, fără a avea pretenţia unei abordări 

exhaustive, lucrarea analizează unele dintre cele mai frecvente situaţii în care intervine 

problema delimitării competenţelor (încheierea acordurilor internaţionale, participarea la 

organizaţiile internaţionale), aspectele pe care le pune în discuţie (delimitare pe verticală – 

între Uniune şi statele membre sau pe orizontală – între instituţii sau între politici ale Uniunii) 

şi care sunt mijloacele de asigurare a coerenţei şi a continuităţii: principiul cooperării loiale, 

cel al unităţii acţiunii externe sau entităţi cu atribuţii complexe de tipul Înaltului Reprezentant 

al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. 

                                                 
11

 Ibidem, p. 221 
12

 Ibidem, p. 212. 
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În acest sens, constantele cercetării noastre vor fi reprezentate, mai întâi, de 

perspectivele orizontale şi verticale ale competenţelor (aşa cum am precizat mai sus), dar şi de 

cele evolutive sau de contextul politic internaţional ori european care influenţează nu numai 

forma şi substanţa acţiunii Uniunii, ci şi perspectivele izvoarelor de drept. 

Totodată, cercetarea noastră va încadra planul Uniunii Europene, cu contextul 

internaţional şi circumstanţele naţionale, ca medii în care acţionează şi pe care le 

influenţează, dar care constituie, totodată, sursa propriilor competenţe şi obiective. 

În acest context, se pune problema necesităţii de a dezvolta un catalog detaliat al 

competenţelor, precum şi a delimitării lor în planurile arătate. Pentru a concluziona cu privire 

la aceste elemente, demersul nostru ştiinţific va avea în vedere următoarele obiective: 

- reliefarea modalităţilor de împărţire şi exercitare a competenţelor în domeniul extern, 

între instituţiile şi organele Uniunii Europene, dar şi raportarea acestora la nivelul 

instituţional naţional; 

- identificarea, în profunzime, a raţiunilor care au fundamentat dinamica evoluţiei 

competenţelor în domeniul acţiunii externe, a mijloacelor prin care acestea au fost 

dobândite (drept primar sau jurisprudenţă) şi identificarea posibilităţilor de evoluţie 

ulterioară Tratatului de la Lisabona; 

- analizarea instrumentelor juridice prin care Uniunea Europeană se manifestă în plan 

internaţional faţă de state terţe şi organizaţii internaţionale şi în raport cu diverse fapte 

juridice având implicaţii de drept internaţional, precum şi modalitatea în care se 

raportează la normele de drept internaţional; 

- identificarea particularităţilor Uniunii Europene ca organizaţie internaţională cu unele 

tendinţe şi caracteristici federale; 

- analiza mijloacelor juridice de exercitare a politicii externe a statelor membre, în 

special a acelor aspecte aflate la confluenţa competenţelor Uniunii cu cele ale statelor 

membre, prin raportare la respectarea obligaţiilor decurgând din statutul de membru al 

Uniunii Europene; 

- sintetizarea realizărilor cadrului juridic post Lisabona din domeniul acţiunii externe a 

Uniunii Europene faţă de cadrul juridic precedent; 

- identificarea posibiltăţilor ulterioare de dezvoltare a normelor existente atât la nivelul 

Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, în vederea optimizării măsurilor luate în 

plan extern şi a consolidării identităţii Uniunii şi a statelor membre. 
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METODOLOGIA FOLOSITĂ 

 

În parcursul nostru legat de activitatea de documentare, am folosit şi corelat mai multe 

metode de cercetare specifice domeniului juridic, între acestea un loc important îl ocupă 

metoda logică, metoda comparativă, metoda istorică, dar şi metodele cantitative. 

Pentru explicarea raţiunii care a fundamentat dinamica evoluţiei competenţelor în 

domeniul acţiunii externe, precum şi a structurii instituţionale, în special, din perspectiva 

împărţirii competenţelor, am utilizat, în paralel, metoda logică şi cea istorică. Apreciem că 

utilizarea conjunctă a acestor metode de cercetare ne poate oferi un set de răspunsuri la 

problemele identificate la nivelul analizei izvoarelor de drept şi al cadrului instituţional 

relevant pentru acţiunea externă a Uniunii. 

Am evaluat performanţele actualului cadru juridic din domeniul acţiunii externe prin 

intermediul comparaţiei situaţiilor anterioare intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona cu 

evoluţiile ulterioare acestui moment. Compararea conţinutului prevederilor aparţinând 

aceluiaşi domeniu în diferite momente ale evoluţiei acquis-ului reprezintă una dintre cele mai 

utilizate metode de cercetare. Cu titlu exemplificativ, am folosit această metodă în 

determinarea modalităţii de delimitare a competenţelor în domeniile politicii comerciale 

comune, al politicii externe şi de securitate comună, în ipotezele de lucru avute în vedere 

pentru determinarea tipologiei personalităţii juridice a Uniunii Europene (prin raportare la 

personalitatea Comunităţii Europene), dar şi cu privire la evoluţia cadrului instituţional 

destinat acţiunii externe. 

Considerăm că metodele cantitative conferă, de asemenea, un plus de valoare sub 

aspectul utilizării unor instrumente ale acţiunii externe sau al densităţii jurisprudenţei Curţii 

de Justiţie, pe probleme de delimitare a competenţelor, de exemplu. Totodată, referitor la 

eforturile statelor membre de conformare a cadrului juridic cu acquis-ul Uniunii Europene, au 

fost avute în vedere elemente cantitative din perspectivă comparativă. 

Cercetarea noastră referitoare la instrumentele juridice folosite la nivel naţional, în 

domeniul extern, are la bază metodele logică, istorică şi cantitativă. Un astfel de demers ne-a 

sprijinit în identificarea eventualelor lacune, vulnerabilităţi, dar şi constante sau reuşite ale 

corelării mijloacelor naţionale cu cele ale Uniunii în realizarea unei mişcări coerente a 

întregului şi a elementelor constitutive. Aceleaşi metode ne servesc la descifrarea structurilor 

şi a mijloacelor de cooperare inter şi intra-instituţională în domeniul acţiunii externe a Uniunii 

Europene. 
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În final, metoda logică ne este de un real folos în sintetizarea rezultatelor cercetării din 

cadrul fiecăruia dintre capitolele lucrării astfel încât să putem sistematiza şi elabora mai multe 

propuneri de lege ferenda, aprecieri critice particularizate, bazate pe cercetări empirice care să 

contribuie la îmbunătăţirea performanţelor profesionale, constituind, totodată, un sprijin 

consistent în cercetările şi studiile ulterioare care vor fi realizate de specialiştii interesaţi. 

 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

 

Lucrarea se intitulează “Delimitarea competenţelor în domeniul acţiunii externe a 

Uniunii Europene” şi are următoarea structură: 

- lista de abrevieri; 

- planul lucrării; 

- consideraţiile introductive privind actualitatea, contextul, importanţa şi utilitatea 

cercetării, mijloacele de cercetare, structura lucrării, ilustrarea lucrărilor de specialitate 

care au stat la baza conceperii şi elaborării tezei, etapele cercetării şi delimitările 

conceptuale; 

- şapte capitole având mai multe secţiuni şi subsecţiuni, fiecare dintre ele încheindu-se 

cu concluziile specifice tematicii abordate şi un capitol dedicat concluziilor şi 

propunerilor de lege ferenda. 

- bibliografia şi 

- cuprinsul. 
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PREZENTAREA GENERALĂ A TEZEI DE DOCTORAT 

 

Primul capitol marchează debutul analizei prin cercetarea izvoarelor de drept 

relevante domeniului la care ne-am raportat, respectiv cel al acţiunii externe a Uniunii 

Europene. Pentru încadrarea în context a acesteia, am trecut în revistă sursele de drept 

internaţional precum cutuma şi convenţiile internaţionale cărora Tratatele Uniunii Europene şi 

jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg, le recunosc statutul de izvoare de drept al Uniunii. 

Putem aminti doar câteva exemple cum ar fi hotărârea în cauza Asociaţiei Transportatorilor 

Aerieni din America şi Alţii împotriva Secretarului de Stat pentru Energie şi Schimbări 

Climatice al Regatului Unit al Marii Britanii în care Judecătorul Uniunii a arătat la 21 

decembrie 2011 că „Uniunea Europeană trebuie să respecte dreptul internaţional în exerciţiul 

competenţelor sale” şi, astfel, „trebuie să interpretăm legislaţia Uniunii şi să delimităm 

obiectivele în lumina normelor relevante de drept internaţional al mării şi dreptul internaţional 

aerian”. Cu privire la dreptul cutumiar internaţional, instanţa de la Luxemburg a făcut referire, 

în câteva rânduri, în cadrul jurisprudenţei sale, la unele principii ca de exemplu cel al 

aşteptărilor legitime
13

 sau pacta sunt servanda,
14

 astfel că, acesta poate fi considerat izvor de 

drept al Uniunii Europene, în special în domeniul acţiunii externe a acesteia, în sensul 

modalităţii de interpretare a izvoarelor de drept unional.  

În continuare, am procedat la cercetarea izvoarelor clasice de drept al Uniunii 

Europene şi a ierarhiei acestora pentru a avea în vedere, pe parcursul evaluării, parametrii 

care asigură conformitatea unui tip de izvor cu altul. Astfel, aceste izvoare sunt reprezentate 

de dreptul primar, constituit din tratatele fundamentale şi principiile generale ale dreptului 

Uniunii Europene, acordurile internaţionale la care Uniunea Europeană este parte, dreptul 

derivat şi izvoarele complementare (de exemplu, anumite convenţii internaţionale care 

completează Tratatele şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie). Între acestea, acordurilor 

internaţionale încheiate de Uniune în limita competenţelor atribuite prin tratate şi 

jurisprudenţei, le-am acordat o atenţie deosebită. 

Astfel, cu privire la acordurile internaţionale, Tratatele UE le conferă caracter 

obligatoriu atât pentru instituţii, cât şi pentru statele membre, însă le plasează sub tratatele 

fundamentale ca forţă juridică, cele dintâi având prioritate. Art. 218 alin. (11) TFUE stabileşte 

                                                 
13

  Hotărârea CFI din 22 ianuarie 1997, Opel Austria GmbH vs, Consiliul Uniunii Europene, Cazul T-115/94. 
14

 Hotărârea CJCE din 16 iunie 1998, A. Racke GmbH & Co. v Hauptzollamt Mainz, Cerere pentru o hotărâre 

preliminară, Bundesfinanzhof – Germania, Acordul de cooperarea dintre CEE şi Iugoslavia, suspendarea 

concesiunilor comerciale – Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, clauza - Rebus sic stantibus clause, 

Cauza C-162/96. 
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competenţa Curţii de a verifica conformitatea unui acord preconizat cu dispoziţiile tratatelor, 

iar, în ipoteza unui aviz negativ, acordul respectiv poate intra în vigoare doar după 

modificarea tratatelor. Curtea a dat un aviz
15

 cu privire la incompatibilitatea cu prevederile 

tratatelor fundamentale a Proiectului de acord privind crearea unui Tribunal pentru Brevete 

Europene şi Comunitare. 

Se află la acelaşi nivel, din punctul de vedere al ierarhiei izvoarelor de drept, atât 

acordurile încheiate exclusiv de Uniunea Europeană, cât şi cele având un caracter mixt, 

respectiv cele încheiate concomitent de Uniune şi statele membre, pe de o parte, şi un stat terţ 

sau o organizaţie internaţională, pe de altă parte.  

Totodată, apreciem că şi acordurile încheiate de statele membre în virtutea autorizării 

obţinute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1219/2012 de stabilire a unor dispoziţii 

tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiţii încheiate între state membre şi ţări terţe 

(„regulamentul grandfathering”), se situează la acelaşi nivel în cadrul ierarhiei izvoarelor de 

drept al Uniunii Europene. Aceasta deoarece, prin intermediul autorizării emise de Comisia 

Europeană, se realizează o abilitare a statelor membre de a exercita, în plan extern, o 

competenţă exclusivă a Uniunii, în concordanţă cu prevederile art. 2 TFUE.   

Referitor la jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg, rolul său în dezvoltarea modalităţii 

de aplicare a prevederilor de drept primar din domeniul acţiunii externe, a fost decisiv. Speţe 

precum ERTA,
16

 Kramer
17

 şi Avizele 1/76,
18

 2/91,
19

 1/94
20

 sau 2/94
21

 au pus bazele unei 

revoluţii în domeniul acţiunii externe deoarece au introdus şi consolidat doctrina 

paralelismului dintre competenţele interne şi cele externe, statuând că nu este necesară 

exercitarea anterioară a competenţelor la nivel intern, atâta timp cât exercitarea la nivel 

extern, este necesară atingerii obiectivelor Uniunii. Aceste interpretari au fost continuate şi 

avansate ulterior cu privire la modalitatea de exercitare a competenţelor în plan extern, fiind 

                                                 
15

 Avizul CJUE din 11 martie 2011, privind crearea unui sistem unificat de patentare, Avizul 1/09. 
16

 CJCE, Hotărârea din 31 martie 1971, Comisia Comunităţilor Europene v. Consiliul Comunităţilor Europene, 

Acordul European privind transporturile rutiere, Cazul  22-70 (ERTA) 
17

 Hotărârea CJCE din 14 iulie 1976, Cornelis Kramer şi Alţii (cerere preliminară în cauza 6/76, Cauza 6/76 

Kramer. 
18

 Avizul Curţii din data de 26 aprilie 1977, dată cu privire la articolul 228(1) TEEC, 'Proiect de Acord stabilind 

un fond european pentru navele circulând în apele interioare', Avizul 1/76. 
19

Avizul CJCE din data de 19 martie 1993, cu privire la paragraful 2 al art. 228 (1) TEEC – Convenţia nr. 170 a 

OIM cu privire la siguranţa în utilizarea substanţelor chimice la locul de muncă, Avizul 2/91.   
20

 Avizul CJCE din 15 noiembrie 1994, Competenţa Comunităţii de a încheia acorduri internaţionale în domeniul 

serviciilor şi al protecţiei proprietăţii intelectuale – Art. 228 (6) TEC, Avizul 1/94. 
21

 Avizul CJCE din 28 martie 1996 – Aderarea Comunităţii la convenţia privind protejarea drepturilor omului şi 

a libertăţilor fundamentale, Avizul 2/94. 
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realizate raportări la dreptul internaţional (hotărârea în cauza Kadi
22

), delimitări între pilonii 

Uniunii (speţa privind Combaterea armelor de calibru mic şi a armelor uşoare
23

) sau definite 

componentele esenţiale ale aplicării principiului cooperării loiale în domeniul extern, în 

special din perspectiva statelor membre (hotărârile Curţii în cuzele Moxplant,
24

 Comisia 

împotriva Regatului Suediei
25

sau Intertanko
26

). Curtea a omis, în repetate rânduri, să se 

pronunţe asupra obigaţiilor care revin instituţiilor Uniunii conform principiului cooperării 

loiale, acestea coexistând cu cele ale statelor membre. 

Nu în ultimul rând, în contextul competenţelor partajate între Uniunea Europeană şi 

statele membre, nu puteam omite legislaţiile statelor membre, din ierarhia izvoarelor de drept 

în domeniul acţiunii externe a Uniunii, precum şi acordurile internaţionale încheiate cu state 

terţe sau organizaţii internaţionale care au relevanţă în domeniul acţiunii externe a Uniunii 

prin prisma aplicării principiilor cooperării loiale, al unităţii şi al coerenţei acţiunii externe a 

acesteia. 

Cercetarea noastră referitoare la premisele juridice şi instituţionale în domeniul tezei a 

continuat cu privire la  repartizarea instituţională a atribuţiilor în domeniul acţiuni extene a 

Uniunii. Astfel, cel de-al doilea capitol analizează de o manieră complexă panoplia 

instituţională a Uniunii, prin includerea unei perspective evolutive a normelor ce 

reglementează competenţele instituţiilor şi entităţilor cu atribuţii specifice în domeniul extern. 

Am detaliat, cu precădere, competenţele unor entităţi noi, cu statut “hibrid” precum Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi Serviciul European 

de Acţiune Externă. De asemenea, am acordat o atenţie deosebită modalităţii de delimitare a 

competenţelor dintre funcţiile cu rol de leadership în domeniul acţiunii externe a Uniunii – 

Înaltul Reprezentant, Preşedintele Consiliului European şi Preşedintele Comisiei sau de 

departajare a competenţelor SEAE de cele ale Comisiei Europene. Nu în ultimul rând, am 

subliniat rolul mult mai vizibil al Parlamentului European în domeniul acţiunii externe, mai 

precis al acordurilor internaţionale precum cele din domeniul comercial. 
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 Hotărârea CJCE din 3 septembrie 2008, P Kadi şi Al Barakaat International Foundation împotriva Consiliului 

şi Comisiei, Cauzele reunite  C-402/05 P şi C-415/05. 
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 Hotărârea CJCE din 20 mai 2008, Comisia Comunităţilor Europene v. Consiliul Uniunii Europene, Acţiunea 

în anulare – Art. 47 UE – Politica Externă şi de securitate comună – Hotărârea, 2004/833/CFSP – Implementarea 

Acţiunii Comune 2002/589/CFSP – Combaterea proliferării armelor de calibru mic şi a armelor uşoare – 

Competenţa Comunităţii – Politica de cooperare pentru dezvoltare, Cauza C-91/05 (ECOWAS). 
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 Hotărârea CJCE din 30 mai 2006, Comisia împotriva Irlandei, Cauza (Moxplant) C-459/03. 
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 Hotărârea Marii Camere a CJUE din 20 aprilie 2010 – Comisia Europeană împotriva Regatul Suediei, Cauza 

C-246/07.  
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 Hotărârea CJCE din 8 iunie 2008, Intertanko şi alţii,  Cauza C-308/06. 
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Al treilea capitol tratează problematica personalităţii juridice a Uniunii Europene din 

perspectiva prevederilor de drept primar şi cea funcţională, determinând premisele acţiunii în 

plan extern, condiţionată de cadrul de competenţe conferit prin tratate Uniunii şi de normele 

de drept internaţional. Abordarea noastră are în vedere un demers complex de  identificare a 

contribuţiei, din punctul de vedere al capacităţii juridice a Uniunii Europene, a prevederii art. 

47 TUE.  

Astfel, am analizat caracteristicile Uniunii Europene din perspectiva dreptului 

internaţional, prin mijloace comparative. Mai întâi, comparţia a avut în vedere tipul 

personalităţii juridice a Uniuni anterior intrării in vigoare a Tratatului de la Lisabona şi după 

acest moment când Uniunea dobândeşte personalitate juridica în mod expres.  

Cu privire la tipul personalităţii juridice a Uniunii anterior datei de 1 decembrie 2009, 

am identificat existenţa unei capacităţi de a încheia acorduri internaţionale în virtutea 

competenţelor atribuite prin tratate. Tipologia personalităţii juridice am trecut-o prin filtrul a 

trei teorii diferite de drept internaţional: teoria obiectivă, teoria subiectivă şi teoria 

prezumptivă. Aceasta din urmă, a fost dezvoltată de Jan Klabbers pe baza analizei avizului 

consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) solicitat în cauza „Reparării daunelor 

suferite în serviciul Naţiunilor Unite”
27

. Autorul observă că argumentele CIJ împrumută atât 

elemente ale teoriei subiective, cât şi elemente ale teoriei obiective şi arată că „este dificil de 

înţeles cum o astfel de Convenţie ar putea opera altfel decât în plan internaţional şi între părţi, 

decât având personalitate juridică internaţională.” Aceasta deoarece „50 de state au avut 

puterea de a crea o persoană juridică obiectivă” în vederea atingerii unor scopuri comune, iar, 

în viziunea lui Klabbers, „Curtea a presupus că, prin intermediul Cartei, a fost creată o 

persoană juridică de drept internaţional.”
28

   

Totodată, am comparat calitatea de subiect derivat de drept internaţional a Uniunii 

Europene cu cea a Comunităţii Europene din două motive: primul este reprezentat de nevoia 

de a delimita între competenţele celor două entităţi. În fapt, contextul anterior Tratatului de la 

Lisabona oferea premisele intersectării competenţelor lor prin intermediul unor instituţii 

comune şi al exercitării unor atribute ale personalităţii juridice doar de către Comunitate (de 

exemplu, cel de a fi parte într-un diferend la OMC sau capacitatea de legaţie activă şi pasivă). 

Astfel, este posibil ca autorii Tratatului de la Maastricht să nu fi creat o nouă persoanlitate 

juridică cu capacităţi ce s-ar putea suprapune cu cele ale unui subiect de drept internaţional 
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 A se vedea jurisprudenţa aferentă Despăgubirilor pentru prejudiciile suferite în serviciul Naţiunilor Unite, 

opinia din 11 aprilie 1949, (www.icj-cij.org/docket/files/4/1837.pdf). 
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 Idem. 
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pre-existent. Al doilea motiv este cel care ne-a îndreptat spre concluzia potrivit căreia 

dobândirea de către Uniunea Europeana a personalităţii juridice exprese, odată cu Tratatul de 

la Lisabona, reprezintă o evoluţie juridică completă mai ales pentru că ea se substituie şi 

succede Comunităţii Europene şi preia competenţele atribuite acesteia. Coexistenţa celor două 

ar fi constituit o sursă de confuzie şi o dublare a eforturilor pe multe planuri. Astfel art. 47 

TUE dobândeşte relevanţă doar în contextul prevederilor art. 1 alin. (3) TUE. 

În cadrul celui de-al patrulea capitol am reliefat domeniile şi categoriile de 

competenţe ale Uniunii, în materia acţiuni externe, abordând de o manieră critică modalitatea 

practică de exercitare a acestora astfel încât să evidenţiem metodele optime de delimitare. În 

esenţă, cercetarea noastră a dovedit că modalitatea de realizare a delimitării efective între 

domenii şi categorii de competenţe nu este întotdeauna previzibilă. Aceasta deoarece poate fi 

sesizată utilizarea unor instrumente care aparţin unei politici în vederea atingerii obiectivelor 

din cadrul altor domenii – de exemplu, instrumente ale politicii comerciale comune (PCC) au 

servit realizării unor obiective ce ţin de sancţiunile internaţionale sau de politica de 

dezvoltare.  

Pentru a încadra instrumentele juridice ale Uniunii într-una sau alta dintre politicile 

sale, am avut în vedere o serie de hotărâri jurisprudenţiale care au fost în măsură să ilustreze 

criteriile folosite de instituţiile UE pentru alegerea temeiului juridic al acestora, ca metodă 

practică de delimitare. De regulă, Curtea a optat pentru unicitatea temeiului juridic în măsura 

în care putea fi identificat un singur obiectiv principal al măsurii (fără a exclude exsitenţa 

unor obiective secundare). Astfel, Consiliul a acceptat posibilitatea de a utiliza temeiul juridic 

al PCC în cadrul sancţiunilor internaţionale,
29

 sau al Sistemului Generalizat de Preferinţe
30

 din 

cadrul PCC în vederea atingerii obiectivelor politicii de dezvoltare
31

. O astfel de practică nu a 

avut drept consecinţă contaminarea PCC, Curtea constatând, în avizul 1/78  faptul că „deşi un 

bun are importanţă politică nu constituie un temei pentru excluderea produsului din cadrul 

politicii comerciale comune.”
 32

 Logica Judecătorului a fost similară şi cu privire la hotărârea 

                                                 
29

 În baza unei rezoluţii a Consiliului de Secuitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aşa cum s-a întâmplat faţă de 

Uniunea Sovietică care impusese aplicarea legii marţiale în Polonia sau faţă de Argentina după invadarea  

Insulelor Falkland. De exemplu, Regulamentul (CEE) 877/82 din 16 aprilie 1982 privind suspendarea 

importurilor de produse originare din Argentina, Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L102/1/16 aprilie 

1982, vol. 25. 
30

 Mecanismul SGP sprijină în anumite condiţii, intrarea pe piaţa Uniunii a produselor provenind din statele în 

curs de dezvoltare. 
31

 Hotărârea CJCE din 26 martie 1987, Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor 

Europene, Cauza C-45/87 (GSP). 
32

 Avizul CJCE din 4 octombrie 1979 privind Acordul în domeniul Cauciucului Natural, avizul 1/78. 
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în cauza ECOWAS
33

 unde a arătat că o decizie ale cărei obiective depăşesc domeniul politicii 

externe şi de securitate comună şi ar putea fi incluse în domeniul politicii de cooperare pentru 

dezvoltare al Comunităţii, ar trebui adoptată în baza prevederilor TCE şi nu a TUE.  

Limitele opţiunii pentru un temei juridic unic sunt date de existenţa fie a mai multor 

obiective care nu poat fi disjunse în principale şi secundare (cauza C-94/03
34

 cu privire la 

încheierea Convenţiei de la Rotterdam), fie de coexistenţa cu domeniul comercial a aspectelor 

ce ţin de cultură, educaţie, servicii sociale sau de sănătate. Astfel, în avizul 1/08,
35

 Curtea a 

decis că Statele membre trebuie să devină părţi la convenţiile în discuţie chiar dacă acordurile 

respective nu privesc în mod exclusiv sau predominant aceste servicii, ci le au în vedere doar 

incidental, deoarece competenţele statelor membre, ce ţin de domenii sensibile, trebuie 

conservate.
36

 

În cadrul aceluiaşi capitol, între altele, am evidenţiat şi aspectele problematice în 

cadrul domeniilor de competenţă precum dobândirea de competenţe noi de către Uniune în 

domeniul investiţiilor în condiţiile unui cadru administrativ-instituţional insuficient al Uniunii 

şi care să asigure exercitarea lor efectivă. În acest context, prin intermediul Regulamentului 

(UE) nr. 1219/2012 de stabilire a unor dispoziţii tranzitorii pentru acordurile bilaterale de 

investiţii încheiate între state membre şi ţări terţe, au fost abilitate statele membre pentru a 

exercita temporar competenţele Uniunii de a încheia acorduri internaţionale în acest domeniu. 

Evaluarea noastră a avut în vedere şi problemele de delimitare a răspunderii între statele 

membre şi Uniune in contextul viitorului regulament privind responsabilitatea financiară şi al 

acordurilor bilaterale negociate de Uniune în domeniul investiţiilor, regulament care stabileşte 

un mecanism intern al Uniunii Europene cu privire la determinarea statutului de pârât în 

cadrul disputelor dintre investitori, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi/sau statele membre, 

pe de altă parte.  

O atenţie deosebită am acordat analizei competenţelor din domeniul PESC în vederea 

localizării sale între componentele acţiunii externe, precum şi pentru a diagnostica în ce 

măsură este vorba despre o categorie sau despre un domeniu separat de competenţe. Astfel, 

am putut concluziona că specificitatea PESC este dată de natura ei intrinsecă, recunoscută de 

                                                 
33

 Hotărârea CJCE din 20 mai 2008, Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene, 

Cauza C 91/05(Combaterea proliferării armelor uşoare şi a armelor de calibru mic). 
34

 Hotărârea CJCE din 10 ianuarie 2006, Comisia împotriva Consiliului, Cauza C-94/03. 
35

 Avizul CJCE din 30 noiembrie 2008, Avizul 1/08. 
36

 Idem. 
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doctrină ca fiind caracteristică şi la nivelul statelor, în general, puterii executive.
37

Totodată, 

construcţia sa “sui-generis”
38

 poate fi plasată, din punct de vedere evolutiv, într-o nouă etapă.  

Pentru a ilustra profunzimea competenţelor instituţiilor Uniunii Europene cu privire la 

politica externă şi de securitate comună, am procedat la verificarea lor prin raportare la 

tipologiile competenţelor specifice organizaţiilor internaţionale, identificate de doctrină
39

ca 

aparţinînd unor grade treptate de integrare. Competenţele organelor acestui tip de subiecte de 

drept internaţional pot fi subsumate următoarelor categorii: competenţe normative, 

competenţe operaţionale şi competenţe de control şi sancţionare. Am concluzionat că 

instituţiile Uniunii pot interveni în domeniul PESC gradual, prin competenţe corespunzătoare 

fiecărui nivel identificat de doctrină, astfel că PESC, cu specificitatea sa, este perfect integrată 

în ordinea juridică a Uniunii. 

În cadrul celui de-al cincilea capitol am organizat logica cercetării în funcţie de 

tematica acordurilor internaţionale la care Uniunea este parte. Această temă ne-a oferit 

contextul delimitării competenţelor în cadrul fiecărei etape procedurale ce ţine de negocierea, 

încheierea şi aplicarea acestor instrumente ale relaţiilor internaţionale, aşa cum sunt prevăzute 

de normele de drept internaţional – Convenţiile de la Viena privind dreptul Tratatelor (atât cea 

din 1969, cât şi cea din 1986). Evaluarea din acest unghi ne-a oferit oportunitatea punctării 

unor aspecte particulare cu privire la validitatea acordurilor încheiate de Comunitatea 

Europeană, respectiv modalitatea în care a ales Curtea de Justiţie să facă aplicarea 

reglementărilor internaţionale în domeniu. Una dintre hotărârile ilustrative în acest sens este 

cea pronunţată în cauza dintre Franţa şi Comisia Europeană, în 1994 (Cauza C-327/91 privind 

acordul în domeniul aplicării normelor de concurenţă dintre Comisie şi autorităţile SUA). 

Cercetarea noastră a cuprins analizarea unor situaţii care determină specificitatea 

Uniunii Europene în domeniul raporturilor juridice de drept internaţional precum 

problematica acordurilor mixte. În acest context, ne-am oprit asupra aspectelor ce ţin de 

aplicarea normelor internaţionale şi a celor interne ale statelor membre în domeniul exprimării 

consimţământului de a fi părţi la convenţii. Totodată, am avut în vedere particularitatea 

„clauzelor de deconexiune” utilizate, în mod deosebit, în Convenţiile Consiliului Europei. 
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Aceste clauze au menirea protejării acquis-ului UE din domenii regelementate şi în cadrul 

acestor convenţii. Astfel, „clauzele de deconexiune” pot reprezenta mijloace de diferenţiere a 

progresului normelor aplicate în cadrul Uniunii Europene, de cel al normelor stabilite la 

nivelul Consiliului Europei.   

Capitolul cuprinde şi o evaluare a raportului dintre acordurile internaţionale încheiate 

de Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană şi normele de drept primar sau cele de drept 

derivat, prin ilustrări jurisprudenţiale relevante ce reflectă supremaţia prevederilor acordurilor 

internaţionale şi efectul lor direct în ordinea juridică a Uniunii (jurisprudenţa Demirel
40

). Am 

evaluat problematica acordurilor încheiate de statele membre anterior aderării la Comunitatea 

Europeană/Uniunea Europeană ţinând cont de calitatea lor de instrumente de drept 

internaţional, de aplicabilitatea normelor cutumiare (pacta sumt servanda), precum şi de 

efectele generate de modificările progresive în domeniul competenţelor Uniunii, asupra 

existenţei acestor acorduri.  

Evaluarea noastră din capitolul următor (al VI-lea) cu privire la participarea Uniunii 

la organizaţiile internaţionale în calitate de membru cu drepturi şi obligaţii depline sau cu 

statut de observator, ilustrează un dezechilibru cu privire la această practică, în comparaţie cu 

cea a acordurilor internaţionale ale Uniunii, aceasta din urmă fiind mult mai extinsă. Cauzele 

sunt determinate nu doar de cadrul juridic prea puţin specific cu privire la participarea Ununii 

la nivelul organizaţiilor internaţionale, ci şi de factori politici din interiorul Uniunii 

(obiectivele Uniunii faţă de anumite organizaţii, voinţa statelor membre de a susţine aderarea 

Uniunii) sau externi acesteia, respectiv normele de drept internaţional ca de pildă regulile de 

procedură de la nivelul organizaţiilor care stabilesc termenii stricţi ai participării subiectelor 

derivate de drept internaţional sau deschiderea statelor terţe faţă de participarea “blocului 

european” la nivelul organizaţiilor internaţionale.  

Astfel, pentru situaţiile în care statutul organizaţiei nu permite Uniunii niciuna dintre 

formele de participare menţionate mai sus, a fost necesară analizarea modalităţilor în care 

Uniunea activează în cadrul organizaţiilor internaţionale doar prin intermediul statelor 

membre. În acest caz şi nu numai, este necesară respectarea strictă a principiului cooperării 

loiale şi a celui privind unicitatea acţiunii externe a Uniunii. Portofoliul hotărârilor Curţii de la 

Luxemburg este în măsură să se îmbogăţească din această perspectivă şi prin pronunţarea în 
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 Hotărârea CJCE din 30 septembrie 1987, Meryem Demirel împotriva Stadt Schwäbisch Gmünd. - Cerere 
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două cauze comparabile,
41

 aflate în curs la data pregătirii tezei, cauze care dezbat posibilitatea 

utilizării art. 218 alin. (9) TFUE ca temei juridic al măsurilor de coordonare a poziţiilor 

statelor membre la nivelul organizaţiilor internaţionale la care Uniunea nu are statut de 

membru. Argumentele noastre susţin imposibilitatea utilizării prevederii în acest sens datorită 

specificităţii sale, temeiul juridic disponibil şi adecvat în speţă fiind cel al art. 4 alin. (3) TUE 

privind cooperarea loială. 

Analiza noastră a mai evidenţiat şi faptul utilizării acordurilor inter-instituţionale sau a 

codurilor de conduită ca mijloace dintre cele mai frecvente pentru aplicarea acestui principiu 

la nivelul organizaţiilor internaţionale, jurisprudenţa acordându-le acestora chiar statutul de 

izvoare de drept. Succesul lor în practică ţine, însă, de domeniul aplicării, modalitatea de 

lucru la nivelul organizaţiei şi, nu în ultimul rând, de interesele politice ale celor implicaţi. 

Astfel, comparaţia între modalităţile de utilizare a unor astfel de instrumente cu privire la 

participarea UE la OMC şi, respectiv, la FAO, relevă contrastul în domeniul eficacităţii lor. 

Cel de-al şaptelea capitol abordează problema delimitării competenţelor din 

perspectiva statelor membre ca subiecte originare de drept internaţional, păstrând mijloace de 

acţiune individuală şi coordonată cu cea a Uniunii sau a celorlalte state membre, în plan 

extern. Capitolul conţine o perspectivă simetrică a analizei competenţelor delegate Uniunii, 

ilustrând, în egală măsură, competenţele externe, în general, şi modalităţile de angajare în 

raporturi de drept internaţional prin convenţii sau participarea la organizaţii, în special. 

Am avut în vedere, de asemenea, şi problematica armonizării acordurilor bilaterale 

încheiate anterior dobândirii statutului de membru al Uniunii şi pe aceea a naturii obligaţilor 

ce revin statelor membre în temeiul principiului cooperării loiale, obligaţii care sunt de 

rezultat în sensul  facilitării şi asigurării efectului deplin al normelor UE, al abţinerii în 

ipoteza existenţei unei iniţiative a Uniunii în acelaşi domeniu şi cu acelaşi partener (ipoteza 

competenţelor partajate). Obligaţia de cooperare loială implică un dialog permanent cu 

reprezentanţii Comisiei Europene şi recunoaşterea competenţei exclusive a instituţiilor (între 

speţele relevante, putem aminti cauza C-459/03 - Moxplant). Acelaşi principiu implică 

imperativul de a se abţine de la acţiunea individuală în lipsa coordonării cu instituţiile Uniunii 

chiar şi la nivelul organizaţiilor internaţionale unde UE nu are statut de membru (aşa cum 

arată Curtea în hotărârea din cauza Comisia împotriva Greciei, C-45/07). 
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 Aceste speţe sunt cauza C-399/12
41

 privind poziţia statelor membre care trebuia adoptată în numele Uniunii, 

cu privire la rezoluţiile Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), şi cauza C-73/14
41

 privind anularea 

deciziei Comisiei de a depune o delcaraţie în numele Uniunii Europene în cauza nr. 21 din faţa Tribunalului 

Internaţional privind Dreptul Mării. 
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În capitolul dedicat concluziilor generale şi propunerilor de lege ferenda am 

sintetizat, de o manieră logică, rezultatele cercetării realizate cu privire la fiecare capitol în 

parte şi am arătat că metodele de delimitare trebuie să aibă în vedere nu doar parametrii oferiţi 

de dreptul primar, ci şi legislaţia derivată a Uniuni, jurisprudenţa care a detaliat modalitatea 

de aplicare a principiului cooperării loiale, precum şi obiectivul coerenţei acţiunii externe. În 

acest context, realizarea unui catalog exact de competenţe este un exerciţiu deosebit de sinuos 

şi cu o aplicabilitatea practică redusă dată fiind dinamica evoluţiilor juridice şi a complexităţii 

situaţiilor din plan extern. Ca trăsătură omniprezentă a acţiunii externe a UE, caracterul mixt 

al instrumentelor sale de acţiune, relevă dificultatea realizării unei delimitări exacte în fiecare 

situaţie impusă de realitatea politico-juridică a relaţiilor internaţionale actuale. 

Nu în ultimul rând, contribuţia noastră cuprinde o serie de propuneri de lege ferenda în 

vederea îmbunătăţirii cadrului juridic analizat. Între acestea putem aminti: 

- detalierea, în cadrul art. 4 TUE, a precizărilor legate de obligaţiile şi drepturile 

corelative ce derivă din aplicarea principiului cooperării loiale ce revin deopotrivă 

instituţiilor Uniunii şi statelor membre, în contextul unei practici actuale destul de 

fragmentate; 

- amendarea Tratatelor Uniunii Europene în vederea preluării de competenţe de 

către Uniune trebuie să fie însoţită de norme de drept derivat care să instituie cadrul 

juridic şi instituţional de exercitare a acestora; 

- completarea cadrului juridic existent („Partea a cincea. Acţiunea externă a 

Uniunii,” TFUE) cu prevederi referitoare la participarea şi reprezentarea Uniunii la 

organzaţiile internaţionale, care să ţină cont de regulile de procedură ale acestora, în 

special de cele referitoare la subiectele derivate de drept internaţional; 

- introducerea în legislaţiile statelor membre a procedurilor simplificate privind 

aprobarea negocierii şi încheierii acordurilor de tip mixt, după modelul implementat 

de România prin Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine 

parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeana şi statele membre, pe de o parte, 

şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte; 

- crearea demnităţilor de adjuncţi ai Înaltului Reprezentant şi stabilirea 

responsabilităţilor pe care le pot prelua, în contextul  volumului impresionant de 

atribuţii care îi revin acestuia (Titlul V, Capitolul I, art. 21 alin. (3) şi Capitolul II, 

art. 26 alin. (2) al doilea par. din TUE); 
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- precizarea atribuţiilor care îi sunt conferite Preşedintelui Consiliului European 

şi a modalităţilor de exercitarea a acestora, inclusiv a metodelor de delimitare faţă de 

celelalte funcţii cu atribuţii de leadership în domeniul acţiunii externe (Titlul III art. 

15 TUE alin. 6 TUE) şi 

- extinderea atribuţiilor SEAE la sprijinirea activităţii şi la asigurarea 

continuităţii în domeniul afacerilor externe, a grupului celor trei state membre care 

asigură Preşedinţia rotativă a Uniunii astfel încât coerenţa să cuprindă întreg spectrul 

iniţiativelor relevante (prin amendarea Deciziei Consiliului din 26 iulie 2010 care 

stabileşte organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă). 

 

. 
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Avizul 1/09 

 Hotărârea CJUE din 21 decembrie 2011, Asociaţia Transportatorilor Aerieni din 

America şi Alţii împotriva Secretarului de Stat pentru Energie şi Schimbări Climatice, 

Cauza (ATAA), C-366/10 

 Hotărârea CJUE din 19 iulie 2012, Parlamentul European împotriva Consiliului 

Uniunii Europene, Cauza C-130/10 

 Hotărârea CJUE din 22 octombrie 2013, Comisia împotriva Consiliului, cauza C-

137/12 

 Acţiunea în anulare introdusă de Republica Federală Germania împotriva Consiliului 

Uniunii Europene, Cauza C-399/12 

 Acţiunea adusă în faţa Curţii pe data de 10 februarie 2014, de către Consiliul Uniunii 

Europene împotriva Comisiei, Cauza C-73/14 

 

Documente oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene 

 

 Laeken Declaration on the Future of the European Union, text disponibil la 

http://european-convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf 

 Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe, 18-19 februarie 2008 – Concluziile 

Consiliului asupra Kosovo disponibil la 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06262.en08.pdf 

 COM(2007) 206 final, Communication from the Comission to the Cuncil and the 

European Parliament development and consolidation of the external service: 2007-2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0206en01.pdf 

 Proposal for a Council decision establishing the organisation and functioning of the 

European External Action Service, disponibil la 

http://eeas.europa.eu/docs/eeas_draft_decision_250310_en.pdf,  

http://european-convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06262.en08.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0206en01.pdf
http://eeas.europa.eu/docs/eeas_draft_decision_250310_en.pdf
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 Declaraţia comună a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în 

Consiliu, a Parlamentului European şi a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii 

Europene intitulată „Consensul european,” Jurnalul Oficial C 46 24.2.2006 

 Raportul Parlamentului European din 18 octombrie 2013 privind relaţiile dintre 

Parlamentul European şi instituţiile care reprezintă guvernele naţionale, disponibil la 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-

2013-0336+0+DOC+XML+V0//EN 

 Raportul de revizuire a Serviciului European de Acţiune Externă, iulie 2013, disponibil la 

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf 

 

Tratate internaţionale 

 

 Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor (1969) 

 Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare (1963) 

 Convenţia ONU din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării 

 Convenţia privind dreptul tratatelor încheiate de către state şi organizaţii internaţionale 

(încheiată la Viena în 1986) 

 Protocolul nr. 14 la Convenţia Europeană pentru protejarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/194.htm,  

 Protocolul de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările 

Climatice (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Mai 

multe informaţii la http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php 

 Convenţia asupra operaţiunilor financiare derulate de „iniţiaţi”, semnată la Strasbourg la 

data de 20 Aprilie 1989 

 Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, semnată la Strasbourg la 

data de 5 mai 1989 

 Convenţia cu privire la răspunderea civilă pentru daunele rezultate din activităţile 

periculoase pentru mediu, semnată la Lugano la data de 21 iunie 1993 

 Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului audiovizual, semnată la Strasbourg la 

data de 8 octombrie 2001 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0336+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0336+0+DOC+XML+V0//EN
http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/194.htm
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
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 Convenţia de la Geneva din 29 aprilie 1958 cu privire la marea teritorială şi zona contiguă 

(516 UNTS 205), asupra apelor maritime internaţionale (450 UNTS 11) şi asupra 

pescuitului şi conservării resurselor biologice ale apelor maritime internaţionale (559 

UNTS 285) 

 

Hotărâri, opinii şi documente ale instituţiilor/organizaţiilor internaţionale 

 

 Consiliul Europei, Raportul explicativ al Convenţiei în domeniul asistenţei reciproce în 

domeniul taxelor 

 Curtea Internaţională de Justiţie, Jurisprudenţa aferentă dosarului privind „Despăgubiri 

pentru prejudiciile suferite în serviciul Naţiunilor Unite”, opinia din 11 aprilie 1949, 

disponibilă la www.icj-cij.org/docket/files/4/1837.pdf 

 Jurisprudenţa aferentă dosarului „Efectele deciziilor privind compensarea, ale 

Tribunalului Administrativ al Naţiunilor Unite” Hotărârea din 13 iulie 1954, nr. 21 din 

lista generală 

 Raportul celei de-a 29-a Reuniuni a Consiliului Miniştrilor de Externe ai OCEMN de la 

Yerevan, 12 decembrie 2013, disponibil la adresa http://www.bsec-

organization.org/COMOFA/Reports/ReportYerevan%20website.pdf 

 Consiliul Europei, Raportul explicativ al Convenţiei în domeniul asistenţei reciproce în 

domeniul taxelor 

 A Secure Europe in a Better World - European Security Strategy, (O Europă Sigură într-o 

lume mai bună – Strategia Europeană pentru Securitate) Brussels, 12 Decembrie 2003, 

disponibilă la http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf 

 Schimb de opinii între Vivianne Reding, vicepreşedintele Comisiei Europene, comisar 

european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie şi Comisia pentru Afaceri 

Constituţionale a Parlamentului European, Bruxelles 23-24 mai 2011 

 

 

 

 

http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1837.pdf
http://www.bsec-organization.org/COMOFA/Reports/ReportYerevan%20website.pdf
http://www.bsec-organization.org/COMOFA/Reports/ReportYerevan%20website.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf


 

 

50 

Legislaţie naţională 

 

 Legea nr. 590/2003 privind tratatele 

 Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele 

încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte şi state terţe sau 

organizaţii internaţionale, pe de altă parte 

 Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul 

afacerilor europene 

 Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 2011 privind procedura de lucru 

şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene în temeiul prevederilor 

Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale 

 

Pagini de internet 

 

 www.europa.eu. – pagina de internet a Uniunii Europene 

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_en.htm - pagina de 

internet a Uniunii Europene dedicată Sintezelor legislative (Glosar) 

 www.curia.eu.int – pagina de internet a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.1.pdf – pagina de internet a 

Parlamentului European 

 http://untreaty.un.org – pagina de internet a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

 http://www.mae.ro/node/6327 – pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe din 

România 

 http://www.coe.ro/stire.php?id=918 – Biroul de informare al Consiliului Europei în 

România 

 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmfaff/120/12007.htm – 

Comitetul pentru Relaţii Externe al Camerei Comunelor, Cel de-al Treilea Raport 

http://www.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_en.htm
http://www.curia.eu.int/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.1.pdf
http://untreaty.un.org/
http://www.mae.ro/node/6327
http://www.coe.ro/stire.php?id=918
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmfaff/120/12007.htm
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 http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.

htm – Directoratul pentru Extinderea Uniunii Europene, Comisia Europeană 

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_

criminal_matters/l33108_en.htm – pagina de internet a Comisiei Europene privind 

Spaţiului de Libertate, Securitate şi Justiţie 

 http://www.eeas.europa.eu – pagina de internet a Serviciului European de Acţiune Externă 

 http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx – pagina de internet a 

Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră 

 https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp – pagina de internet a Centrului Internaţional 

pentru Soluţionarea Disputelor în domeniul Investiţiilor 

 http://youngarbitratorsbelgium.com/2014/01/08/micula-brothers-vs-romania-a-road-map-

for-future-investors-in-europe/ 

 https://www.g20.org/about_G20 – pagina de internet a G20 

 http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/group-eight-g8-

industrialized-nations/p10647 – pagina de internet Council of Foreign Relations 

 http://unctad.org/en/pages/newsarchive.aspx?ReferencePageId=3744&Sitemap_x0020_Ta

xonomy=International%20Investment%20Agreements%20%28IIA%29 pagina de internet 

a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) 

 http://www.oecd.org/mena/investment/44866454.pdf – pagina de internet a Organizaţiei 

pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33108_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33108_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://youngarbitratorsbelgium.com/2014/01/08/micula-brothers-vs-romania-a-road-map-for-future-investors-in-europe/
http://youngarbitratorsbelgium.com/2014/01/08/micula-brothers-vs-romania-a-road-map-for-future-investors-in-europe/
https://www.g20.org/about_G20
http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/group-eight-g8-industrialized-nations/p10647
http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/group-eight-g8-industrialized-nations/p10647
http://unctad.org/en/pages/newsarchive.aspx?ReferencePageId=3744&Sitemap_x0020_Taxonomy=International%20Investment%20Agreements%20%28IIA%29
http://unctad.org/en/pages/newsarchive.aspx?ReferencePageId=3744&Sitemap_x0020_Taxonomy=International%20Investment%20Agreements%20%28IIA%29
http://www.oecd.org/mena/investment/44866454.pdf

