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ABREVIERI ŞI ACRONIME 
(folosite în teză) 

 
 

AD -  Administrator 
ADF -  Agenţia pentru Drepturi Fundamentale 

AELS -  Asociaţia Europeană a Liberului Schimb 
alin. -  Alineat 

ANARC -  Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Administraţie  
APUE - Achiziţii publice ale UE 

art. -  Articol 
AST - Asistent 
AUE - Actul Unic European 

AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
BCE - Banca Centrală Europeană 
BEI - Banca Europeană de Investiţii 

C - Cauză soluţionată de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor 
Europene/Uniunii Europene 

CC -  Curtea de Conturi a Uniunii Europene 
CCT -  Comitetul Consultativ pentru Transporturi 

CE -  Comunitatea europeană 
CECO - Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului 

CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
(Centrul European pentru dezvoltarea formării profesionale) 

CEDO - Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale 

CEE - Comunitatea Economică Europeană 
CEEA/Euratom- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

CEF - Comitetul Economic şi Financiar 
CELEX - Communitatis Europae Lex  
CEPOL - Collège européen de police (Colegiul European de Poliţie) 

CES - Comitetul Economic şi Social 
CFSE - Comitetul Fondului Social European 

CIJ - Curtea Internaţională de Justiţie 
CJCE - Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 
CJUE - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

Cod civ. - Codul civil 
Cod pen. - Codul penal 

Cod.pr.civ. - Codul de procedură civilă 
COM - Comunicare a Comisiei Europene 

CORDIS - Service Communaritaire d’Information sur la Recherche et le Développement 
(Serviciul Comunitar de Informare asupra Cercetării şi dezvoltării) 

CR - Comitetul Regiunilor 
CSONU - Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

Curtea EDO - Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
DAE - Departamentul pentru Afaceri Europene 
EEA - European Enviroment Agency (Agenţia Europeană pentru protecţia mediului) 

EPSO - European Personnel Selection Office (Oficiul European pentru Selecţia 
Personalului) 

EU Bookshop - Publicaţiile Uniunii Europene 
EURO - Moneda unică europeană 

EUROJUST - Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene 
EUROPOL - European Police Office (Oficiul European de Poliţie) 
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FEP - Fundaţia Europeană pentru Formare Profesională 
FP - Fondul Proprietatea 

FRONTEX - The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the 
External Borders of the Member States (Agenţia Europeană pentru 
Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe) 

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acordurile Generale pentru tarife şi 
Comerţ) 

HG - Hotărâre a Guvernului 
IDPC - Institutul de Drept şi Politici Comunitare 
INM - Institutul Naţional al Magistraturii 
ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

JAI - Justiţie şi Afaceri Interne 
JOCE - Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
JOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Lit. - Litera 
M. Of. - Monitorul Oficial 
MCSI - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
MFP - Ministerul Finanţelor Publice 
MIE - Ministerul Integrării Europene 
n.n. - Nota noastră 
nr. - Număr 

OG - Ordonanţă a Guvernului 
OHIM - Office de l’harmonisation dans le marche interieur (marques, dessins et 

modeles) (Oficiul pentru armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi 
modele) 

OLAF - Oficiul European de Luptă Anti-fraudă 
ONG - Organizaţie neguvernamentală 
ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 

op. cit. - Opera citată 
OUG - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
pag. - Pagină 
par. - Paragraf 
PE - Parlamentul European 

PESC - Politica Externă şi de Securitate Comună 
SEBC - Sistemul European al Băncilor Centrale 

SEE - Spaţiul Economic European 
SNUAU - Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

STS - Serviciul European de Telecomunicaţii  
T - Cauză soluţionată de Tribunalul de Primă Instanţă/Tribunalul 

TBE - Tribunalul privind Brevetul European 
TCE - Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 

TCECO  - Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului 
TCEE - Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene 

TCEEA - Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice 
TFP - Tribunalul Funcţiei Publice 

TFUE - Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene 
TL - Tratatul de la Lisabona 

TPI - Tribunalul de Primă Instanţă 
TRAP - Taxa regională pentru activităţile productive 

TUE - Tratatul privind Uniunea  Europeană  
UE - Uniunea Europeană  

urm. - Următoarea/următoarele 
Vol. - volum 
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Aspecte introductive 
 

 
În cadrul prezentei teze de doctorat am cercetat, din perspectivă istorică şi conceptuală, 

principalele etape care au stat la baza dimensiunii  juridice a Uniunii Europene (UE). 

Realizarea lucrării a necesitat o documentare aprofundată a opiniilor exprimate cu 

privire la domeniul analizat atât a legislaţiei primare, cât şi a celei secundare a Uniunii, la care 

se adaugă jurisprudenţa, toate acestea fiind în continuă transformare, în special ca urmare a 

intrării, succesive, în vigoare a tratatelor modificatoare, inclusiv a celui de la Lisabona (la data 

de 1 decembrie 2009). 

În acelaşi context, am studiat şi analizat mai multe lucrări de specialitate – tratate, 

cursuri, monografii, teze de doctorat, articole şi reviste de specialitate – apărute în ţară şi în 

străinătate, la care se adaugă legislaţia română şi cea a Uniunii Europene, precum şi 

jurisprudenţa domeniului. 

Totodată, am evidenţiat opiniile exprimate de către doctrinarii români şi străini, dar şi 

punctele de vedere proprii asupra problemelor dezbătute. 

Cu privire la necesitatea şi importanţa cercetării prezentei teme a tezei de doctorat, 

avem în vedere următoarele argumente: 

- locul pe care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene îl ocupă, în cadrul sistemului 

instituţional al Uniunii, precum şi relaţia dintre aceasta şi sistemele jurisdicţionale naţionale ale 

celor 27 de state membre ale UE, din perspectiva aplicării, de către judecătorul naţional, a 

acquis-ului UE şi a respectării hotărârilor pronunţate de către instanţele UE în cauzele deduse 

soluţionării lor; 

- utilitatea domeniului pentru judecătorul naţional român, în special după aderarea 

României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. Astfel, judecătorul naţional este obligat să 

cunoască şi să aplice în mod corect şi complet actele juridice ale Uniunii Europene, precum şi 

regulile de procedură în cazul sesizării instanţei de la Luxemburg. 

Totodată, considerăm că demersul este util cu atât mai mult cu cât aderarea României la 

Uniunea Europeană a determinat aprofundarea cunoaşterii, atât de către teoreticieni, cât şi de 

către practicieni, a dreptului Uniunii Europene, în general, şi a regulilor de procedură ce stau la 

baza soluţionării oricărui tip de acţiune cu care instanţele Uniunii pot fi sesizate, în special. 
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Contribuţia proprie în documentarea, elaborarea şi fundamentarea punctelor de vedere 

exprimate se materializează în sistematizarea unui volum mare de informaţii, relevante pentru 

domeniul studiat, în modul de sesizare şi analiză a diverselor neconcordanţe legislative interne 

sau ale Uniunii Europene, precum şi în evidenţierea aprecierilor referitoare la aspectele de 

practică judiciară, toate acestea fiind completate de propunerile de lege ferenda formulate în 

vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ naţional şi al Uniunii Europene. 
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Consideraţii generale asupra temei supuse cercetării 
 
În cadrul primelor trei secţiuni ale capitolului I, intitulat Prezentarea generală a 

instanţelor Uniunii Europene, am analizat principalele momente care au stat la baza 

dimensiunii juridice a instanţelor Uniunii Europene, punând accentul, între altele, pe natura 

juridică şi importanţa înfiinţării acestora în scopul consolidării garanţiilor judiciare acordate 

participanţilor la activitatea jurisdicţională (de exemplu: instituţiile, organele, agenţiile şi 

oficiile Uniunii, statele membre, persoanele fizice şi juridice). 

Noile realităţi juridice şi numărul tot mai mare al acţiunilor, cu care Curtea de Justiţie 

a Uniunii Europene a fost sesizată, au impus necesitatea înfiinţării şi a altor instanţe, cum este 

cazul tribunalelor specializate, în domenii care vizează funcţionarii publici, proprietatea 

intelectuală, brevetele europene, fără a lipsi, însă, Curtea de Justiţie de rolul său de instanţă 

„supremă, furnizoare de interpretare unică, ci, dimpotrivă, având mai mult timp să se 

concentreze asupra problemelor mai importante”1. 

În cuprinsul secţiunii a IV-a am acordat atenţie specială principiilor fundamentale ale 

funcţionării şi organizării instituţiilor Uniunii, în general, şi a instanţelor Uniunii Europene, în 

special, precum şi metodelor de bază la care acestea se raportează în adoptarea hotărârilor, 

evidenţiind principalele caracteristici ale acestora. 

Cea de-a V-a secţiune a fost rezervată următoarelor probleme: structura instanţelor 

Uniunii, în concordanţă cu ultimele modificări intervenite prin Tratatul de la Lisabona; 

prezentarea, pe scurt, a aspectelor organizatorice care ţin de administrarea instanţelor Uniunii; 

statutul membrilor Curţii de Justiţie, din perspectiva rolului pe care aceştia îl au în înfăptuirea 

actului de justiţie la nivelul Uniunii Europene şi consolidarea garanţiilor de natură juridică 

acordate tuturor participanţilor la proces. 

Locul principal al secţiunii a VI-a îl ocupă analiza principalelor categorii de 

competenţe (generală, teritorială, materială şi personală) atribuite Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene prin tratate şi prin regulamentele de procedură, precum şi repartizarea acestora între 

instanţele UE, situaţie ce poate conduce, uneori, la conflicte (de competenţă), soluţionate în 

conformitate cu normele procedurale ale Uniunii. 

 

                                                             

1 Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, ediţia a II-a, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, pag.234. 
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Concluzionând, importanţa instanţelor Uniunii este de netăgăduit, o eventuală lipsă a 

acestora din sistemul instituţional ar fi de natură să creeze confuzii în interpretarea şi aplicarea 

corectă şi completă a acquis-ului Uniunii, cu atât mai mult cu cât, printr-o practică constantă, 

instanţa de la Luxemburg a formulat principii şi a stabilit linii directoare, pe care, atât 

instituţiile Uniunii, cât şi statele membre le-au luat în considerare, tocmai pentru a înlătura şi 

îndrepta eventualele lacune existente în legislaţia unională. 

În ceea ce priveşte elementele de noutate enumerăm: 

- redenumirea instituţiei jurisdicţionale a Uniunii Europene, în concordanţă cu 

modificările intervenite prin Tratatul de la Lisabona şi confirmate de către instanţa de la 

Luxemburg2, după cum urmează: 

• conform art.19 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), instituţia 

jurisdicţională  a UE este Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care cuprinde: 

Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunalele specializate; 

• Tribunalul de Primă Instanţă, aşa cum a fost prevăzut, în anul 1986 (prin art.11 

din Actul Unic European – ca „instanţă având competenţe de soluţionare în 

primă instanţă”) şi, ulterior, înfiinţat prin Decizia Consiliului nr.88/591/CEE 

din 24 octombrie 1988, a fost redenumit Tribunalul. 

- extinderea competenţei Curţii de Justiţie asupra domeniul „Spaţiul de libertate, 

securitate şi justiţie”, ca urmare a dispariţiei celor trei piloni instituiţi prin Tratatul de la 

Maastricht şi a eliminării art.35 TUE şi art.68 TCE, care prevedeau restrângeri ale competenţei 

instanţei de la Luxemburg. În această privinţă trebuie făcute unele precizări: 

• cu privire la cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală3, 

competenţa Curţii de Justiţie de a pronunţa hotărâri cu titlu preliminar devine 

obligatorie, nemaifiind subordonată unei declaraţii de recunoaştere adoptată de 

către fiecare stat membru, precizându-se, în noua reglementare, inclusiv, 

instanţele naţionale care o pot sesiza. Prin urmare, potrivit modificărilor 

introduse prin Tratatul de la Lisabona, domeniul poliţiei şi justiţiei penale intră 

în sfera dreptului comun, astfel încât toate instanţele pot sesiza Curtea de 

                                                             

2 Cu ocazia pronunţării, la data de 10 decembrie 2009, a hotărârii preliminare în Cauza C-345/08 Krzysztof 
Peśla / Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (publicată în JOUE seria C nr.24 din 30.01.2010) privind 
libera circulaţie a lucrătorilor, în special refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice 
reglementate, Curtea de Justiţie a folosit pentru prima dată sintagma de „dreptul Uniunii” înlocuind-o pe cea de 
„drept comunitar”. 
3 Fostul Titlu VI TUE şi actualul Titlu V - Capitolele IV şi V TFUE. 
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Justiţie cu astfel de chestiuni prejudiciale. De asemenea, Tratatul de la 

Lisabona conţine o serie de dispoziţii tranzitorii, printre care şi pe aceea 

potrivit căreia această competenţă deplină va fi aplicabilă în cinci ani de la data 

intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona4; 

• cu trimitere la vize, dreptul de azil, imigrare şi alte politici referitoare la libera 

circulaţie a persoanelor5, Tratatul de la Lisabona stabileşte faptul că instanţa de 

la Luxemburg poate fi sesizată de către toate instanţele naţionale, indiferent de 

nivel, fiind competentă în pronunţarea unor măsuri de ordine publică în cazul 

controalelor transfrontaliere. În consecinţă, în această materie, Curtea de 

Justiţie dobândeşte competenţă de drept comun, chiar de la intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona. 

Capitol al II-lea - Dispoziţiile generale de procedură - este consacrat dispoziţiilor 

generale de procedură, pe care se întemeiază desfăşurarea oricărui proces dedus în faţa 

instanţelor Uniunii. 

În opinia noastră, cunoaşterea normelor de procedură, sub toate aspectele, reprezintă 

„cheia” reuşitei şi atingerii scopului de către partea interesată, evitându-se respingerea acţiunii 

ca nefondată sau inadmisibilă de către instanţa sesizată, din cauza necunoaşterii sau aplicării 

defectuoase a acestor norme. 

Principalele probleme cercetate se referă la: 

- analiza categoriilor de recursuri (acţiuni), cu care instanţa de la Luxemburg poate 

fi sesizată (de exemplu: recursurile (acţiunile) directe, recursurile (acţiunile) indirecte, 

recursurile (acţiunile) introduse pe baza unei convenţii de arbitraj, recursurile (acţiunile) 

preliminare privind „Pactul de la Bruxelles” etc.) (secţiunea a II-a); 

- prezentarea părţilor (pe categorii de subiecte de drept) care pot participa în cadrul 

oricărui proces introdus în faţa CJUE, în conformitate cu legislaţia Uniunii în materie, şi 

anume: statele membre, instituţiile, agenţiile, organele şi oficiile Uniunii, persoanele fizice sau 

juridice de drept public sau privat (secţiunea a III-a); 

                                                             

4 Menţionăm că astfel de prevederi se regăsesc în art.10 din Protocolul nr.36 privind „Dispoziţiile tranzitorii”. 
Potrivit acestui articol cu titlu de măsură tranzitorie, competenţele Curţii de Justiţie rămân neschimbate în 
privinţa actelor adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în domeniul cooperării 
poliţieneşti şi judiciare. Această măsură tranzitorie încetează să producă efecte în termen de cinci ani de la data 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
5 Cooperarea judiciară în materie civilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor, adică fostul Titlu IV TCE şi 
actualul Titlu V – Capitolul al III-lea TFUE. 
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- principalele forme de intervenţie pe care le au la îndemână diverse categorii de 

persoane, relevând aspecte precum: noţiunea de terţ intervenient; categoriile de terţi; cererea de 

intervenţie şi efectele juridice ale hotărârilor judecătoreşti, care se produc în privinţa terţilor 

etc. (secţiunea a IV-a); 

- reprezentarea procesuală a părţilor, caz în care am studiat: noţiunea de reprezentant, 

categoriile de reprezentanţi (avocaţi, agenţi), respectiv obligaţiile şi drepturile acestora. Totodată, 

având în vedere faptul că, potrivit Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană are „dreptul de a sta 

în justiţie”, am analizat, inclusiv calitatea Comisiei Europene de reprezentant al UE (secţiunea a V-a); 

- pornind de la ideea potrivit căreia termenele procedurale înăuntrul cărora părţile 

şi/sau terţii intervenienţi trebuie să introducă recursurile (acţiunile), precum şi anumite acte 

procesuale, inclusiv respectarea acestora, sunt de strictă interpretare, am analizat, în secţiunea a 

VI-a, după cum urmează: clasificarea celor mai importante categorii de termene; modul de 

calcul al termenelor; sancţiunile care pot apărea ca urmare a nerespectării acestor termene de 

către părţi sau terţi şi care pot fi înlăturate doar în cazurile de forţă majoră; cazurile de 

prelungire sau prorogare a termenelor. 

Ca elemente de noutate, reţin atenţia următoarele: 

- prezentarea unor cauze în care România a fost implicată, începând cu anul 2007, 

în diverse domenii, mai ales în faza pre-contencioasă, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce 

îi revin în calitate de stat membru; 

- prezentarea cauzelor în care România a avut sau are calitatea procesuală de parte, 

în diferite stadii, în faza contencioasă în faţa Curţii sau a Tribunalului6, după caz, şi anume: 

• în două cauze este reclamant în acţiuni în anulare a unor decizii ale Comisiei; 

• într-o cauză este pârât, şi anume în cauza C-522/09 Comisia Europeană vs. 

România, obiectul acţiunii fiind neîndeplinirea de către România a 

obligaţiilor ce îi reveneau în conformitate cu art.4 alin.1 şi 2 din Directiva 

nr.79/409/CEE7 privind conservarea păsărilor sălbatice. Faza scrisă a 

procedurii în faţa Curţii de Justiţie a fost finalizată, urmând ca în perioada 

următoare să aibă loc faza orală; 

• în patru cauze a formulat observaţii, având drept obiect pronunţarea unor 

hotărâri preliminare (cauza Jipa – hotărârea fiind pronunţată la data de 10 iulie 
                                                             

6 Pagina de internet: http://www.dae.gov.ro/admin/files/Raportul%20activitatii%20de%20reprezentare%20-
%2031%20iulie%202010.pdf. 
7 Publicat în JOCE seria L nr.103 din 25.04.1979, cu modificările ulterioare. 
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2008; cauza Teli Sonera – hotărârea fiind pronunţată la data de 12 noiembrie 

2009; cauza Tatu – în prezent, se desfăşoară faza orală a procesului; cauza 

Bejan, în cadrul căreia se desfăşoară faza scrisă); 

• în două cazuri România a solicitat Curţii de Justiţie, alături de alte state 

membre, emiterea unui aviz în conformitate cu art.218 TFUE (fostul art.300 

TCE), în materia acordurilor încheiate între Uniune şi ţările terţe sau 

organizaţiile internaţionale; 

• în două cazuri România este intervenient în favoarea pârâtului: este vorba de 

cauza C-50/08 Comisia Europeană vs. Republica Franceză, al cărui obiect 

este constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind nerespectarea art.49 şi 51 

TFUE (fostele art.43 şi 45 TCE) prin impunerea unei condiţii de cetăţenie 

pentru accesul la profesia de notar. La data de 27 aprilie 2010 a avut loc faza 

orală a procedurii. Cea de a doua cauză C-504/09 P Comisia Europeană vs. 

Polonia are ca obiect contestarea hotărârii pronunţate de către Tribunal la data 

23 septembrie 2009 privind încălcarea art.9 alin.3 din Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a 

unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în 

cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Până în 

prezent, România a formulat cererea de intervenţie, care a fost admisă de 

către Curtea de Justiţie. 

- extinderea categoriei părţilor prin includerea şi a „organelor, oficiilor şi 

agenţiilor Uniunii înfiinţate prin tratate sau printr-un act adoptat pentru punerea acestora în 

aplicare şi care pot fi părţi în faţa Tribunalului”; 

- modificarea regulamentelor de procedură ale instanţelor Uniunii în vederea 

asigurării unei mai bune adaptări la noile modificări terminologice, impuse prin Tratatul de la 

Lisabona, printre acestea putând fi amintite cu titlu de exemplu8: 

• „dreptul comunitar” se înlocuieşte cu „dreptul Uniunii”; 

• „legislaţiei comunitare” se înlocuieşte cu „legislaţiei Uniunii”; 

• „instituţie comunitară” se înlocuieşte cu „instituţie”; 

• „Comunitate” se înlocuieşte cu „Uniune”; 

                                                             

8 Pentru mai multe detalii se poate consulta Anexa nr.2 - Noua terminologie folosită prin Tratatul de la 
Lisabona. 
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• „Comisia”, la toate formele gramaticale, se înlocuieşte cu „Comisia 

Europeană”, la formele gramaticale corespunzătoare; 

• „Consiliul Uniunii Europene” se înlocuieşte cu „Consiliul”; 

• „Tratatului CE” se înlocuieşte cu „tratatelor”. 

- precizarea, cu mai mare exactitate, a statutului şi a categoriilor de organe şi 

agenţii care pot dobândi calitatea de parte în procesul desfăşurat în faţa instanţelor Uniunii 

Europene, în lipsa unor dispoziţii clare ale Tratatului de la Lisabona şi ale regulamentelor de 

procedură. Considerăm că în această categorie pot fi incluse: Banca Europeană de Investiţii; 

Comitetul Consultativ pentru Transport; Comitetul Fondului Social European şi Comitetul 

Economic şi Financiar. 

Privitor la acest aspect, în practică, Curtea a recunoscut, deja, calitatea de parte în 

procesul desfăşurat la nivelul UE organelor înfiinţate în temeiul dreptului derivat al Uniunii, 

printre care amintim: Centrul European pentru Formare Profesională, Oficiul pentru 

Armonizare în Piaţa Internă, Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante, precum şi unui număr 

de agenţii create în conformitate cu Tratatul de la Maastricht din 1992, sistematizate, în funcţie 

de pilonul în cadrul căruia s-a simţit nevoia înfiinţării acestora. 

Un aspect interesant de menţionat este faptul că, în comparaţie cu instituţiile Uniunii, 

agenţiile sunt într-o anumită măsură independente, în sensul că, deşi Consiliul şi Comisia 

Europeană numesc directorul fiecăreia dintre aceste agenţii, ele deţin autonomie financiară şi 

funcţională, în conformitate cu regulile stabilite în regulamentele lor de funcţionare9. Acest 

lucru înseamnă că agenţiile îşi pot stabili propriul buget şi propria organigramă, precum şi 

numărul de funcţionari europeni. 

- prezentarea atribuţiilor Agentului Guvernamental al României în faţa Curţii de 

Justiţie şi a Tribunalului, precum şi a celorlalte instituţii ale UE, în temeiul art.3 alin.1 lit. j) din 

OUG nr.133/200610, aprobată prin Legea nr.102/200711 ca urmare a reorganizării Ministerului 

Integrării Europene. Menţionăm că locul acestuia se află în cadrul Departamentului pentru 

Afaceri Europene. Agentul Guvernamental este numit şi eliberat din funcţie prin decizia 

primului-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul. Agentul 

                                                             

9 Paul Craig şi Gráinne de Burca, EU Law, texts, cases and materials, third edition, Editura Oxford University 
Press, USA, 2003, pag.106. 
10 OUG nr.133/21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 
Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în M. Of., Partea I nr.1.042/28 decembrie 2006. 
11 Legea nr.102/2007 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea OUG nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în M. Of., Partea I nr.275 din 25 aprilie 2007. 
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Guvernamental are nivel de subsecretar de stat, spre deosebire de majoritatea statelor membre 

ale UE unde aceştia sunt desemnaţi din rândul reprezentanţilor ministerelor de externe. Există 

şi unele situaţii în care aceştia fac parte fie din Secretariatul de Stat pentru relaţia cu UE 

(Spania, Portugalia), fie din Ministerul Economiei şi Finanţelor (Germania). 

Similar oricărui proces desfăşurat în faţa instanţelor naţionale sau internaţionale, 

procesul aflat pe rolul instanţelor de judecată ale Uniunii cunoaşte mai multe etape obligatorii, 

şi anume: etapa scrisă şi cea orală. 

În acest context, în cadrul capitolului al III-lea – Procedura scrisă - tratăm, pe larg, 

această procedură, ca etapă esenţială pentru derularea, în bune condiţii, a procesului, indiferent 

de materia în care instanţa Uniunii statuează. 

În cadrul acestui capitolul am cercetat aspecte precum: 

 - modalităţile de sesizare a instanţelor Uniunii în funcţie de tipurile de recursuri 

(acţiuni). Un loc important în economia acestei secţiuni îl reprezintă cererea de chemare în 

judecată, prilej cu care am analizat, în detaliu: noţiunea, cuprinsul, condiţiile în care poate fi 

introdusă cererea, efectele pe care aceasta le produce, precum şi sancţiunea în cazul 

nerespectării condiţiilor de formă şi de fond (secţiunea I); 

 - principalele elemente ale întâmpinării, ale memoriului în replică şi ale duplicii, şi 

anume: noţiunea, cuprinsul, condiţiile în care aceste acte procedurale pot fi introduse de către 

părţi (secţiunea a II-a); 

 - conexarea cauzelor reprezintă, considerăm, o preluare a dispoziţiilor procedurale 

naţionale, existente în sistemele jurisdicţionale ale statelor membre, inclusiv cel român, şi nu o 

creaţie proprie dreptului Uniunii (secţiunea a III-a). 

Elementele de noutate se referă la: 

 - rolul pe care judecătorul-raportor îl are în cadrul procesului, şi anume: acesta studiază 

dosarul cauzei şi prezintă Curţii un raport prealabil care cuprinde, între altele, faptele şi opinia sa 

în legătură cu necesitatea efectuării cercetărilor prealabile în dosar (secţiunea a IV-a); 

 - prezentarea în faţa Curţii de Justiţie, de către avocatul general, a concluziilor cu 

privire la dosarul analizat, acestea fiind elaborate în limba maternă a avocatului general şi, 

apoi, traduse în limbile de lucru ale Curţii de Justiţie (secţiunea a IV-a); 

 - limba oficială folosită în cadrul desfăşurării procedurilor în faţa instanţelor Uniunii 

Europene, caz în care am realizat o distincţie clară între limba de procedură şi limba oficială de 

lucru internă a instanţelor Uniunii şi am analizat regulile care guvernează alegerea limbii 

oficiale de procedură, precum şi excepţiile de la aceste reguli (secţiunea a V-a). 
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Procedura orală, şi, eventuala, fază de anchetă reprezintă conţinutul capitolului al 

IV-lea, fiind caracterizată prin dezbaterile contradictorii, care au loc în faţa judecătorului la 

nivelul Uniunii şi de administrarea probelor, reprezentând, totodată, una dintre cele mai 

importante şi complexe faze ale oricărui proces, concluzie care se desprinde din cercetarea 

normelor juridice ale Uniunii, respectiv a literaturii de specialitate română şi străină, în domeniu. 

Analizând dezbaterile contradictorii, guvernate de principiile oralităţii şi 

contradictorialităţii, în cuprinsul celei de-a II-a secţiuni am evidenţiat o serie de aspecte 

privitoare la: rolul şi importanţa raportului de şedinţă redactat de către judecătorul-raportor; 

pledoariile pe care reprezentanţii părţilor le susţin în faţa judecătorilor din cadrul instanţelor 

Uniunii; probele (noţiunea, clasificarea, principalele categorii de probe şi administrarea 

acestora) pe care părţile le au la dispoziţie, în scopul fundamentării pretenţiilor formulate; 

prezentarea concluziilor de către avocaţii generali. 

Având în vedere faptul că dezbaterile publice sunt extrem de importante pentru părţile 

implicate în proces şi „pentru a se asigura că acestea nu devin un ritual în care părţile 

interesate repetă cuvânt cu cuvânt argumentele prezentate în cadrul procedurii scrise”12, 

Curtea de Justiţie a modificat dispoziţiile anterioare ale art. 44b şi 104 alin.4 din Regulamentul 

de procedură, în sensul că „potrivit propriei sale motivări sau la cererea argumentată a uneia 

dintre părţile sau persoanele la care se referă art.20 din Statut, Curtea va putea stabili 

punctele asupra cărora partea sau persoana doreşte să fie audiată”. 

Redeschiderea procedurii orale face obiectul celei de-a III-a secţiuni, aceasta putând 

interveni, în principiu, în cazul invocării unor elemente de fapt şi de drept nou apărute în cursul 

procedurii, elemente care nu au fost avute în vedere anterior pentru simplu motiv că nu au 

existat. Condiţia invocării acestor noi elemente este aceea ca ele să fie hotărâtoare pentru 

pronunţarea hotărârii. Totodată, procedura se mai poate redeschide şi în cazul în care instanţa 

Uniunii consideră că are nevoie de clarificări suplimentare cu privire la un anumit aspect al 

procesului, ceea ce determină analiza oportunităţii redeschiderii procedurii orale. Cu privire la 

această decizie, instanţa adoptă o încheiere de şedinţă, după ascultarea concluziilor avocatului 

general şi a reprezentanţilor părţilor. 

Considerăm că părţile nu trebuie să abuzeze de acest mijloc, fiind recomandată 

folosirea sa cu multă prudenţă, tocmai pentru a nu reprezenta o inadvertenţă funcţională. 

                                                             

12 Gráinne de Búrca şi Joseph H.H. Weiler, The European Court of Justice, Editura Oxford University Press, 
USA, 2001, pag.189. 
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Elementele specifice procedurii desfăşurate în faţa instanţelor Uniunii Europene se 

referă, în special, la următoarele aspecte: 

 - martorii depun jurământul, ulterior audierii lor de către instanţa de judecată, spre 

deosebire de legislaţia procesuală civilă română, în cadrul căreia se prevede faptul că jurământul se 

depune anterior. Privitor la acest aspect, considerăm că acest jurământ ar trebui depus înainte de 

audierea martorului pentru a elimina existenţa oricărei suspiciuni de alterare a adevărului; 

 - în privinţa experţilor, aceştia pot solicita instanţei Uniunii audierea de martori, ori de 

câte ori consideră că este necesar pentru lămurirea cauzei, sub toate aspectele sale; 

 - experţii depun jurământul în faţa Curţii de Justiţie, ulterior prezentării raportului în 

şedinţa de judecată. Nu putem fi de acord cu această dispoziţie procedurală a Uniunii, situaţie 

în care opinăm că experţii ar trebui să depună jurământul tot înainte de prezentarea raportului 

şi nu ulterior, pentru a elimina existenţa oricărei suspiciuni de alterare a adevărului în 

expunerea celor cuprinse în raport. Ne fundamentăm punctul de vedere pe o dispoziţie similară 

ce a existat în legislaţia procesuală civilă română din anul 2000 până în anul 2005 (luna iunie), 

abrogată, însă, prin Legea nr.219/200513 privind aprobarea OUG nr.138/2000 pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. 

Capitolul al V-lea conţine ample detalii referitoare la etapa deliberării şi 

pronunţării hotărârii judecătoreşti. Astfel, secţiune I este rezervată următoarelor elemente: 

noţiunea şi clasificarea hotărârilor pronunţate de către instanţele Uniunii; deliberarea şi 

pronunţarea hotărârii; redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii părţilor; efectele pe care 

hotărârile judecătoreşti pronunţate de către instanţele Uniunii le produc, acestea fiind, în 

principiu, similare celor din dreptul român, cu unele nuanţări (de exemplu: dezînvestirea 

instanţei, hotărârea are efect declarator, constituind un înscris autentic etc.). 

Faza deliberării şi pronunţării hotărârii reprezintă o etapă specifică oricărui proces, 

indiferent de domeniu, desfăşurat în faţa instanţelor naţionale sau ale Uniunii, calitatea actului 

de justiţie depinzând în cea mai mare măsură de modul în care au loc dezbaterile, având în 

vedere faptul că, între altele, procedura în faţa instanţelor este publică şi contradictorie. 

Totodată, în cadrul prezentului capitol am cercetat şi acele probleme referitoare la: 

- metodele pe care Curtea de Justiţie le are la dispoziţie pentru a interpreta hotărârile şi 

încheierile pronunţate. Un aspect de menţionat este acela potrivit căruia metodele de 

interpretare reprezintă instrumente pe care judecătorii le folosesc în cazul în care soluţionează 

                                                             

13 Publicată în M. Of., Partea I nr.609 din 14 iulie 2005. 
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cererile de interpretare introduse de părţile interesate (persoanele fizice şi juridice, instituţiile, 

organele, oficiile şi agenţiile Uniunii), în condiţii clar şi strict delimitate de normele procesuale 

ale UE, ori de câte ori acestea întâmpină dificultăţi în înţelegerea sensului sau a domeniului de 

aplicare a unei hotărâri judecătoreşti (secţiunea a II-a); 

- cheltuielile de judecată pe care partea ce pierde procesul este obligată să le suporte 

(secţiunea a III-a); 

- principalele categorii de publicaţii pe care CJUE le poate emite în cele 23 de limbi 

oficiale (secţiunea a IV-a). 

Elementul de noutate se referă la condiţiile în care intervine gratuitatea procedurii 

desfăşurate în faţa instanţelor Uniunii, părţile fiind scutite de plata cheltuielilor judiciare. 

Excepţie fac cheltuielile extrajudiciare, ce presupun: angajarea avocaţilor; desemnarea 

reprezentanţilor de către părţi; copierea şi traducerea actelor din dosar etc. 

Capitolul al VI-lea – Căile de atac exercitate în faţa instanţelor Uniunii - este 

guvernat de principiul roman potrivit căruia res judicata pro veritate accipitur (lucrul judecat 

se consideră adevărat), interpretat în sensul că sentinţa judecătorului nu reprezintă adevăr, ci 

ţine loc de adevăr, fiind vorba despre o ficţiune întemeiată pe consideraţii politice şi sociale.  

Importanţa cunoaşterii rolului pe care căile de atac le au pentru fiecare dintre 

sistemele de drept, inclusiv al Uniunii Europene, a determinat aprofundarea analizării: 

- recursului introdus împotriva hotărârilor şi a deciziilor pronunţate de către Tribunal 

şi Tribunalul Funcţiei Publice, ca tribunal specializat, inclusiv a aspectelor ce ţin de: definirea 

recursului; analiza categoriilor de hotărâri, care pot fi atacate cu recurs; categoriile de recurenţi 

care pot ataca hotărârile; termenele (general şi special) în care cererile de recurs pot fi 

introduse de către părţile interesate; motivele de recurs ce pot fi invocate şi care trebuie să fie 

concise, precise şi clare (secţiunea I); 

- căilor de atac sui generis (opoziţia şi plângerea), ca excepţii de la procedura ordinară, 

acestea fiind exercitate ori de câte ori instanţa fie nu ia în considerare apărările pârâtului din 

diverse motive, fie nu se pronunţă asupra uneia dintre capetele de cerere ale reclamantului. Mai 

mult, specificitatea acestor căi de atac constă în faptul că îmbină caracterele mai multor căi de 

atac, ce pot fi introduse în faţa instanţelor Uniunii (secţiunea a II-a); 

- căilor de atac extraordinare (terţa opoziţie şi revizuirea), ca posibilităţi oferite părţilor 

interesate de a solicita instanţei care a pronunţat hotărârea sau decizia atacată, în cazurile şi 

condiţiile prevăzute de către Statutul Curţii de Justiţie şi de regulamentele de procedură, să îşi 

retracteze propria hotărâre sau decizie şi să procedeze la o nouă judecată. Acest lucru pare 
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echitabil de vreme ce orice fapt nou descoperit, relevant şi necunoscut înainte de pronunţarea 

hotărârii, poate determina o altă judecată din partea instanţei Uniunii (secţiunea a III-a). 

Menţionăm că ultimele două categorii de căi de atac reprezintă elementele de noutate 

ale prezentului capitol, la care se adaugă imposibilitatea introducerii recursului în cazul 

hotărârilor pronunţate de Curtea de Justiţie, care rămân definitive şi irevocabile. 

Excepţiile de la normala desfăşurare a procedurii ordinare sunt prezentate şi 

cercetate pe parcursul mai multor secţiuni, în cadrul capitolului al VII-lea. Astfel, capitolul 

este destinat analizării principalelor excepţii şi incidente procesuale, care pot apărea în cursul 

procedurii judiciare ordinare, acestea nefiind definite, până în prezent, în literatura de 

specialitate a domeniului, fapt pentru care am considerat că poate fi preluată şi adaptată 

definiţia exprimată în doctrina din România. Totodată, o atenţie specială am acordat-o 

cercetării diferitelor aspecte care ţin de: trăsăturile şi categoriile de excepţii cu care instanţa 

Uniunii poate fi sesizată; categoriile de persoane care le pot invoca; procedura de soluţionare a 

acestora; sentinţele interlocutorii sau încheierile pronunţate în cazul excepţiilor şi al 

incidentelor procesuale, care reprezintă o categorie aparte de hotărâri (secţiunea a II-a). 

Un loc important în cadrul capitolului a fost rezervat studierii, sub toate aspectele, al 

asistenţei juridice gratuite sau „dreptul săracilor”, care poate fi asigurată cu luarea în 

considerare şi a prevederilor art.47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ori 

de câte ori persoanele fizice, din motive financiare, determinate de imposibilitatea în care se află, 

nu îşi pot permite un avocat. În vederea asigurării acestei facilităţi, legislaţia procesuală a 

Uniunii a stabilit, în mod expres, procedura de acordare a asistenţei juridice gratuite. În plus, 

instanţele UE beneficiază de un buget separat, prevăzut pentru astfel de cazuri, cheltuielile fiind 

avansate din casieria instanţelor. Punerea la dispoziţia părţilor a acestei facilităţi financiare relevă 

umanismul sistemului jurisdicţional al Uniunii, precum şi grija sa în garantarea şi sub acest 

aspect a asigurării accesului liber şi nestingherit la justiţie (secţiunea a III-a). 

În cea de-a IV-a secţiune am evidenţiat actele procesuale de dispoziţie ale părţilor, 

legislaţia Uniunii Europene reglementând: tranzacţia sau „soluţionarea extrajudiciară” a 

procesului, care poate fi încheiată între părţi ori de câte ori se ajunge la un acord;  desistarea la 

judecarea, în continuare, a cauzei de către instanţă, pe baza cererii de renunţare formulată de 

către reclamant, ca act unilateral de voinţă al acestuia. O altă modalitate de soluţionare a 

procesului în faţa instanţei de judecată a Uniunii este şi aceea prin care fondul cauzei este 

declarat ca rezolvat – „non-lieu a stateur”, necunoscută la nivel naţional. 
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În principiu, hotărârile judecătoreşti pronunţate de către instanţele Uniunii pot conţine 

diverse erori materiale sau inexactităţi, fapt pentru care în cadrul celei de-a V-a secţiuni am 

analizat posibilitatea rectificării acestora, într-un termen stabilit de procedurile Uniunii, la 

solicitarea părţilor sau chiar de către instanţă, din oficiu, în sensul rectificării sau al eliminării 

acestora, inclusiv aspectele care ţin de: termenul de introducere a cererii de rectificare; 

procedura de soluţionare a acesteia; categoriile de erori care pot fi avute în vedere la 

rectificarea hotărârilor judecătoreşti (secţiunea a V-a). 

Elementul de noutate al acestui capitol este dat de modalitatea alternativă de soluţionare a 

unui cauze prin declararea fondului ca rezolvat de către instanţa UE sau procedura „non-lieu a 

stateur”, care poate fi folosită de către instanţă pentru raţiuni obiective ce ţin de soluţionarea mai 

rapidă a cauzelor, ori de câte ori, din oficiu, consideră că procesul a rămas fără obiect. 

Capitolul al VIII-lea conţine pe lângă concluziile generale şi propunerile de lege 

ferenda, prilej cu care am făcut distincţie între legislaţia Uniunii şi legislaţia română, sub 

aspectul eventualelor intervenţii legislative, între care le menţionăm, cu titlu de exemplu: 

- având în vedere înfiinţarea Tribunalului privind Brevetul European, considerăm că 

hotărârile sale, pronunţate în primă instanţă, ar putea fi atacate cu recurs la Tribunal; 

- deoarece dispoziţiile Uniunii nu prevăd nicio limită de vârstă pentru pensionarea 

judecătorilor CJUE, în opinia noastră aceasta ar putea fi de 70 de ani împliniţi în timpul 

mandatului, aşa cum este reglementat, de exemplu, în Legea nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- menţionarea expresă, fie în cadrul codului de conduită, fie în regulamentele de procedură 

ale instanţelor, a unui mecanism de control al veridicităţii informaţiilor cuprinse în declaraţia de 

interese financiare întocmită de către membrii instanţelor Uniunii (judecătorii şi avocaţii generali), în 

scopul sancţionării acelor cazuri în care datele declarate nu corespund realităţii; 

- reglementarea amenzii ca sancţiune în cazul refuzului de a prezenta documentele 

solicitate şi de a furniza informaţiile cerute de către instanţa de judecată în cadrul administrării 

probelor, amendă ce ar putea fi aplicată în mod diferenţiat, de la caz la caz, în funcţie de natura 

şi importanţa informaţiilor nefurnizate sau a documentelor nepuse la dispoziţie de către părţile 

obligate a se conforma acestor cerinţe; 

- luând în considerare faptul că legislaţia procesuală a Uniunii nu conţine nicio 

reglementare şi observând prevederile naţionale, suntem de părere că, în viitoarele modificări 

ale legislaţiei Uniunii Europene, ar putea fi inclusă dispoziţia potrivit căreia ori de câte ori s-ar 
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constata o situaţie de incompatibilitate a judecătorului-raportor, acest lucru ar putea determina 

recuzarea sa de către părţile ale căror interese le-au fost lezate; 

- în scopul asigurării secretului cu privire la viitoarea strategie de abordare a 

procesului în faza sa orală, considerăm că dispoziţiile procedurale ar trebui să prevadă, pe 

viitor, în mod clar, ca discuţiile prealabile ale instanţei cu reprezentanţii părţilor să aibă loc în 

camera de consiliu (sau in camera); 

- menţionarea, cu exactitate, a cazurilor în care martorul nu este obligat să depună 

jurământ în cadrul procesului desfăşurat la nivelul UE, cu atât mai mult cu cât acesta ar putea 

invoca orice fel de situaţie de natură a-i facilita eludarea legislaţiei Uniunii; 

- inserarea, într-o viitoare reglementare, a situaţiilor în care termenul de recurs din 

dreptul Uniunii ar putea fi suspendat de drept, similar dispoziţiilor interne ale statelor membre 

care prevăd, în mod clar, astfel de cazuri; 

- preluarea, în legislaţia internă, a modalităţii alternative de rezolvare a unei cauze prin 

declararea fondului ca rezolvat de către instanţă sau procedura „non-lieu a stateur”, pentru 

raţiuni obiective ce ţin de soluţionarea mai rapidă a cauzelor, ori de câte ori instanţa de 

judecată, din oficiu, consideră că procesul a rămas fără obiect; 

- includerea, în prima parte a Codului de procedură penală român, între regulile de 

bază pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului, a unor noi articole care să reglementeze 

expressis verbis principiile referitoare la rezolvarea rapidă a cauzelor şi oralităţii, alături de 

celelalte, precum: legalitatea si oficialitatea procesului, aflarea adevărului, rolul activ şi 

garantarea libertăţii persoanei etc. În susţinerea acestui punct de vedere, aducem ca argument 

regulile existente în materie atât la nivelul Uniunii, cât şi în cadrul altor sisteme de drept ale 

statelor membre precum cele din Spania şi Germania; 

- reintroducerea unei dispoziţii în legislaţia procesuală civilă română referitoare la 

depunerea jurământului de către expertul ascultat în cauza dedusă judecăţii, înainte de 

efectuarea expertizei şi prezentarea raportului, pentru a elimina existenţa oricărei suspiciuni de 

alterare a adevărului în expunerea celor cuprinse în raport. Ne fundamentăm opinia pe faptul 

că în perioada 2000 - 2005 (luna iunie), în Codul de procedură civil român a existat o 

reglementare similară, care a fost abrogată în luna iulie 2005. 

Bibliografia folosită cuprinde o serie de tratate, cursuri şi monografii ale unor autori 

români şi străini, legislaţia naţională şi a Uniunii Europene, articole de specialitate, 

jurisprudenţă, toate acestea contribuind la atingerea scopului propus prin intermediul prezentei 

cercetări. 



 25

Considerăm că anexele pe care teza de doctorat le conţine, completează sfera 

preocupărilor pentru definitivarea studiului de faţă, deoarece acestea evidenţiază folosirea unor 

concepte aparţinând dreptului Uniunii, a căror cunoaştere este de natură să determine o mai 

bună înţelegere a statutului pe care ţara noastră îl are, începând cu 1 ianuarie 2007, şi anume 

acela de stat membru al Uniunii Europene. 
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Anexa nr.1 

 
Tabel de corespondenţă privind articolele specifice principalelor recursuri (acţiuni) 

care pot fi introduse în faţa instanţelor UE 
 
 
Nr. 
crt. 

Tipul de recurs (acţiune) Tratatul privind 
Funcţionarea 

Uniunii Europeană 

Tratatul instituind 
Comunitatea 
Europeană 

Regulamentul de 
procedură al 

instanţei Uniunii 
1. Acţiunea privind ajutoarele de 

stat 
art.108 par. 2 art.88 par.2  

2. Acţiunea privind exercitarea 
abuzivă a competenţelor 
prevăzute de art.114 alin.9 
TFUE 

art.114 alin.9 art.95 alin.9  

3. Acţiuni de solicitare a unor 
avize, cu privire la 
compatibilitatea unui acord 
preconizat cu dispoziţiile 
tratatelor 

art.218 art.300  

4. Recursul (acţiunea) în 
constatarea neîndeplinirii de 
către un stat membru a 
obligaţiilor care îi revin în 
temeiul tratatelor şi a dreptului 
derivat al Uniunii 

art.258 - 260 art.226 -228  

5. Recursul în anulare prin care 
se controlează legalitatea 
actelor instituţiilor, organelor, 
oficiilor şi agenţiilor Uniunii 

art.263 art.230  

6. Recursul în carenţă sau 
acţiunea în constatarea 
abţinerii nejustificate de a 
decide în materii în care 
instituţiile, Uniunii au 
obligaţia de a adopta o 
anumită măsură 

art.265 art.232  

7. Recursuri sau cereri având ca 
obiect pronunţarea unei 
hotărâri preliminare (obiectul 
poate fi: interpretarea dreptului 
sau valabilitatea dreptului 
secundar sau derivat al 
Uniunii) 

art.267 art.234  

8. Recursul (acţiunea) în 
despăgubire 

art.268 art.235  

9. Recursuri (acţiuni) privind 
soluţionarea litigiilor dintre 
Uniune şi agenţii săi 

art.270 art.236  

10. Recursuri (acţiuni) introduse 
de persoanele fizice şi juridice 
pe baza unor clauze 

art.272 art.238  
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compromisorii inserate într-un 
contract de drept public sau de 
drept privat încheiat de Uniune 
sau în numele acesteia 

11. Controlul incidental al 
legalităţii actelor legislative 
prin excepţia de ilegalitate  

art.277 art.241  

12. Recursul (acţiunea) privind 
exercitarea abuzivă a 
competenţelor prevăzute la 
articolele 34614 şi 34715 TFUE 

art.348 alin.2 art.298 alin.2  

13. Recursuri (acţiuni) în 
domeniul mărcilor şi 
standardelor europene 
 

  art.130-136 din 
Regulamentul de 
procedură al 
Tribunalului 

                                                             

14 Art.346 TFUE prevede că: „Dispoziţiile tratatelor nu contravin următoarelor norme: 
(a) nici un stat membru nu are obligaţia de a furniza informaţii a căror divulgare o consideră contrară intereselor 
esenţiale ale siguranţei sale; 
(b) orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale 
siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război; aceste 
măsuri nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt 
destinate unor scopuri specific militare. 
(2) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilită la 15 aprilie 1958 
cuprinzând produsele cărora li se aplică dispoziţiile alineatului (1) litera (b)”. 
15 Potrivit art.347 TFUE „statele membre se consultă în vederea adoptării în comun a dispoziţiilor necesare 
pentru a evita ca funcţionarea pieţei interne să fie afectată de măsurile la care un stat membru poate fi obligat să 
le adopte în caz de probleme interne grave care aduc atingere ordinii publice, în caz de război sau de tensiune 
internaţională gravă care constituie o ameninţare de război ori pentru a face faţă angajamentelor contractate de 
acesta în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.” 
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                         Anexa nr. 2 
 

Noua terminologie folosită prin Tratatul de la Lisabona 
 
Prin Tratatul de la Lisabona şi regulamentele de procedură ale instanţelor, o serie de termeni 

au fost modificaţi, după cum urmează16: 
 

1. Redenumirea sistemului normativ: 
- „dreptul comunitar” se înlocuieşte cu „dreptul Uniunii17”; 
- „legislaţiei comunitare” se înlocuieşte cu „legislaţiei Uniunii”; 
- „prevederile comunitare” se înlocuieşte cu „prevederile dreptului Uniunii”; 
- „norme comunitare” se înlocuieşte cu „norme europene”; 
- „ordinea juridică comunitară” se înlocuieşte cu „ordinea juridică unională sau 
europeană”. 

 
2. Redenumirea instituţiilor Uniunii: 

- „instituţie comunitară” se înlocuieşte cu „instituţie”; 
-  „o instituţie a Comunităţilor Europene” se înlocuieşte cu „o instituţie a Uniunii”; 
- „Comunitate” sau „Comunităţi” se înlocuieşte cu „Uniune”; 
- „Comunităţii” sau „Comunităţilor” se înlocuieşte cu „Uniunii”; 
- „Comunităţile Europene” se înlocuieşte cu „Uniunea Europeană”; 
- „Comunităţilor Europene” se înlocuieşte, cu excepţia articolului 126 din 
Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie, cu „Uniunii Europene”, sintagma în 
cauză urmând a fi adaptată în mod corespunzător din punct de vedere gramatical, dacă 
este cazul; 
- „Comisia”, la toate formele gramaticale, se înlocuieşte cu „Comisia Europeană”, la 
formele gramaticale corespunzătoare; 
- „Consiliul Uniunii Europene” se înlocuieşte cu „Consiliul”; 
- „Curtea” se înlocuieşte prin „Curtea de Justiţie”; 
- „Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene” se înlocuieşte prin „Curtea de 
Justiţie”; 
- „Tribunalul de Primă Instanţă” se înlocuieşte cu „Tribunalul”. 

 
3. Redenumirea diferitelor instrumente juridice primare şi derivate: 

- dispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeană se desemnează prin numărul 
articolului urmat de sigla18 «TUE»; 
- dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene se desemnează prin 
numărul articolului vizat din tratatul menţionat, urmat de sigla «TFUE»; 
- dispoziţiile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice se 
desemnează prin numărul articolului urmat de sigla «TCEEA»; 
- „Tratatului CE” se înlocuieşte cu „tratatelor”; 

                                                             

16 La prezentarea acestor termeni au fost avute în vedere noile dispoziţii ale Tratatului de la Lisabona, precum şi 
propunerile de modificare şi completare a regulamentelor instanţelor Uniunii. 
17 Cu prilejul pronunţării, la data de 10 decembrie 2009, a hotărârii preliminare în Cauza C-345/08 Krzysztof 
Peśla / Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (publicată în JOUE seria C nr.24 din 30.01.2010) privind 
libera circulaţie a lucrătorilor, în special refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice 
reglementate, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a folosit pentru prima dată sintagma de „dreptul Uniunii” 
înlocuind-o pe cea de „drept comunitar”. 
18 Deşi în proiectele de modificare a regulamentelor instanţelor Uniunii, iniţial, a fost folosit termenul „sigla”, 
în urma negocierilor purtate în grupul de lucru constituit în cadrul Consiliu s-a agreat utilizarea termenului de 
„abreviere” cu atât mai mult cu cât termenul propus iniţial aparţinea, mai degrabă, domeniului proprietăţii 
intelectuale (de ex: o imagine, un logo al unei firme, al unui partid, asociaţie etc.). 
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- „Tratatul privind Uniunea, Tratatul CE şi Tratatul CEEA, de Statutul Curţii” se 
înlocuieşte cu „tratate, de Statut”; 
- „Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene” este denumit 
«Statut»; 
-  „Regulamentul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene” se înlocuieşte cu - 
„Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie”; 
-  „Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor 
Europene” se înlocuieşte cu „Regulamentul de procedură al Tribunalului”. 

 
4. Alte redenumiri şi completări: 

- „instituţii” desemnează „instituţiile Uniunii şi organele, oficiile sau agenţiile 
înfiinţate prin tratate sau printr-un act adoptat pentru punerea acestora în aplicare şi 
care pot fi părţi în faţa Curţii”; 
- „soluţionarea diferendelor menţionate de articolul 35 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană” se completează cu termenii „în versiunea în vigoare înainte de intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona”; 
- „dintre Comunităţi şi agenţii acestora” se înlocuieşte cu „dintre Uniune şi agenţii 
acesteia”. 



 30

Anexa nr. 3 

Glosar de termeni europeni 
 

CORDIS sau Serviciul de informare privind cercetarea şi dezvoltarea al Uniunii 
CORDIS este serviciul gestionat de Oficiul pentru Publicaţii care se ocupă cu cercetarea şi 

dezvoltarea în Uniunea Europeană fiind sursa oficială de informaţii pentru cererile de oferte lansate în 
cadrul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative. 

Potrivit serviciului CORDIS cetăţenii au la dispoziţie servicii de internet interactive care 
facilitează contactele între cercetători, factori de decizie şi actori-cheie din domeniul cercetării. 

Încă de la crearea sa în 1990, serviciul CORDIS a jucat un rol decisiv pentru comunitatea de 
cercetare şi de inovare din Europa. Motivul principal care a determinat crearea acestui serviciu a fost 
punerea la dispoziţia cetăţenilor europeni a unui serviciu complet, util şi uşor de abordat. CORDIS 
urmăreşte trei misiuni principale: 

 facilitarea participării la activităţile de cercetare europeană; 
 ameliorarea exploatării rezultatelor cercetării punând accentul pe sectoarele vitale 

pentru competitivitatea europeană şi 
 promovarea difuzării cunoştinţelor dobândite stimulând performanţele companiilor în 

domeniul inovării şi facilitând recunoaşterea publică a noilor tehnologii. 
 

EU Bookshop (Librăria UE) 
Are în vedere publicaţiile UE, reprezentând punctul unic de acces la publicaţiile instituţiilor, 

agenţiilor, organelor şi altor oficii ale Uniunii Europene, editate de Oficiul pentru Publicaţii. EU 
Bookshop oferă o imagine de ansamblu asupra conţinutului publicaţiilor, prin intermediul unor note 
bibliografice ample. 

Există posibilitatea descărcării de publicaţii gratuite în format PDF, iar dacă publicaţia 
căutată nu este disponibilă, se poate folosi funcţia „Format PDF” pentru ca persoana interesată să fie 
anunţată, prin email, imediat ce documentul PDF este accesibil pe site. 

De asemenea, se poate comanda un singur exemplar al oricărei publicaţii gratuite, cu condiţia 
ca aceasta să fie disponibilă. În ceea ce priveşte publicaţiile contra cost, există posibilitatea de a face o 
comandă pe site-ul EU Bookshop, alegând unul dintre agenţii de vânzări, sau de a descărca versiunea 
PDF, gratuit. 

Publicaţiile sunt de obicei livrate în 48 de ore de la primirea comenzii. Pentru a avea acces la 
publicaţii, se folosesc funcţiile „căutare simplă şi avansată”, selectând fie aria tematică, fie autorul (o 
instituţie, o agenţie sau un alt organ al UE). 

Persoanele interesate se pot înregistra în „My EU Bookshop” pentru a avea acces la funcţii 
personalizate. Astfel, se pot salva criterii de căutare pentru a fi folosite frecvent de persoanele interesate sau 
acestea pot fi anunţate prin email în legătură cu apariţia unor publicaţii care îi interesează. 

Oficiul pentru Publicaţii îşi propune să transforme EU Bookshop în punctul comun de acces 
la toate publicaţiile UE. În prezent, site-ul este disponibil în 23 de limbi. 
 

EUR-Lex 
EUR-lex priveşte informaţiile privind legislaţia Uniunii, oferind un acces complet la dreptul 

Uniunii, fiind un mijloc practic de consultare on-line, a tratatelor, a legislaţiei derivate în vigoare, a 
seriilor de documente ale Comisiei Europene, a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a 
jurisprudenţei Curţii de Justiţie şi Tribunalului şi a ansamblului legislaţiei consolidate. 

De asemenea, conţine link-uri către alte surse de informaţie precum registrele instituţiilor şi 
alte site-uri legislative ale UE şi ale statelor membre. 

EUR-Lex oferă funcţii de căutare armonizate care integrează pe deplin instrumentele de 
căutare sofisticate ale CELEX pentru a permite o analiză juridică şi documentară aprofundată. Site-ul 
oferă acces gratuit la toate tipurile de documente (format HTML, PDF, WORD şi TIF) şi în toate cele 
23 de limbi dacă sunt disponibile. 
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EXEQUATUR-UL 
Constă în raporturi juridice care conţin element de extraneitate. Potrivit art.173 alin.1 din 

Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicată în 
M. Of., Partea I nr.245 din 01.10.1992, se prevede că: „hotărârile străine, care nu sunt aduse la 
îndeplinire de bunăvoie de către cei obligaţi a le executa, pot fi puse în executare pe teritoriul 
României, pe baza încuviinţării date, la cererea persoanei interesate, de către tribunalul judeţean în 
circumscripţia căruia urmează să se efectueze executarea”. 

În procedura exequatur-ului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, competenţa instanţelor 
române se referă la cetăţenii cu domiciliul în străinătate, în domenii precum: divorţ, cetăţenie, 
succesiuni etc. 
 

Pre-lex - Monitorizarea procesului decizional între instituţii 
Pre-lex reprezintă baza de date privind procedurile inter-instituţional, urmărind principalele 

etape ale procesului decizional între Comisie şi celelalte instituţii. Această bază cuprinde următoarele 
elemente de căutare: 

 stadiul procedurii; 
 deciziile instituţiilor; 
 numele persoanelor; 
 serviciile responsabile; 
 referinţele documentelor etc. 

Totodată, prin Pre-lex se monitorizează lucrările diferitelor instituţii implicate în luarea 
deciziilor, şi anume: Parlamentul European, Consiliul, CES, Comitetul Regiunilor, Banca Centrală 
Europeană, Curtea de Justiţie etc. 

Prin intermediul acestei baze de date este urmărit procesul de adoptare a propunerilor 
legislative şi bugetare, a acordurilor internaţionale încheiate, legăturile bazei de date Pre-lex oferind 
utilizatorilor accesul direct către textele electronice ale documentelor Comisiei Europene şi ale 
Parlamentului European, ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, ale comunicate de presă etc. 
 

SIMAP - Informaţii privind achiziţiile publice europene 
Oferă acces la cele mai importante informaţii în domeniul achiziţiilor publice în Europa. 

Anunţurile de participare se publică în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fiind 
disponibil pe site-ul TED, care reprezintă sursa de internet oficială cu privire la contractele de achiziţii 
publice în Europa. 

Pentru a publica anunţuri de participare în TED, autorităţile contractante pot folosi un 
instrument informatic denumit „e-Notices”, care simplifică şi accelerează pregătirea şi publicarea 
anunţurilor de participare. O altă modalitate de publicare este prin serviciile „eSenders”, specializate 
în transmiterea anunţurilor de participare direct către Oficiul pentru Publicaţii în format XML. 
 

TED 
Are în vedere contractele de achiziţii publice ale UE, oferind informaţii utile celor interesaţi 

despre ofertele publice şi link-uri către alte pagini de internet la fel de folositoare precum: SIMAP care 
este portalul UE pentru achiziţii publice europene – http://simap.europa.eu/. 

Aşadar, TED conţine toate anunţurile active, publicate în Suplimentul Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene. 

Pe lângă licitaţiile active în prezent, TED asigură totodată accesul la arhivele JOUE seria S, din 
ultimii cinci ani. 

O interfaţă unică de căutare permite utilizatorului să selecteze şi să introducă mai multe 
criterii de căutare, inclusiv date geografice, tipul documentului, natura contractului, cuvinte-cheie şi 
altele. Pagina de internet este realizată în mai multe limbi. 

TED este disponibil gratuit şi este actualizat zilnic cu până la 1.000 de noi anunţuri. 
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nr.72 din 11.03.2006 

35. Regulamentul CE nr.2100/94 din 27 iulie 1994, publicat în JOUE seria L nr.227 din 01.09.1994 

36. Regulamentul nr.1296/2009 din 23 decembrie 2009 publicat în JOCE seria L nr.348 din 29.12.2009 

37. Regulamentul Consiliului nr.1103/97 privind anumite dispoziţii referitoare la introducerea monedei 
euro, publicat în JOCE seria L nr.162 din 19.06.1997 

38. Regulamentul Consiliului nr.207/2009 privind marca comunitară (versiune codificată) din 26 februarie 
2009, publicat în JOUE seria L nr.78 din 24.03.2009 

39. Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 19 iunie 1991 cu modificările 
ulterioare, ultimele datând din 23 martie 2010, publicate în JOUE seria L nr.92 din 13.04.2010 

40. Regulamentul de procedură al Curţii Internaţionale de Justiţie, adoptat la data de 14 aprilie 1978 şi intrat 
în vigoare la data de 1 iulie 1978, cu modificările ulterioare, ultimele din 14 aprilie 2005 

41. Regulamentul de procedură al Tribunalului din 2 mai 1991 (publicat în JOCE nr. L nr.136 din 30 mai 
1991, republicat în. JOCE seria L nr.317 din 19.11.1991) cu modificările ulterioare, ultimele din data de 
26.03.2010 publicate în JOUE seria L nr.92 din 13.04.2010 

42. Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene din 25 iulie 2007, 
publicat în JOUE seria L nr.225 din 29.08.2007, cu modificările ulterioare, ultimele datând din 
17.03.2010, publicate în JOUE seria L nr.92 din 13.04.2010 

43. Regulamentul nr.1 privind determinarea limbilor folosite în cadrul Comunităţii Economice Europene, 
adoptat la 15.04.1958, publicat în JOCE seria P nr.17 din 06.10.1958 

44. Regulamentul nr.337/2007 privind ajustarea, începând cu data de 1 ianuarie 2007, a baremului aplicabil 
misiunilor funcţionarilor şi celorlalţi agenţi europeni în România şi Bulgaria, publicat în JOUE seria L 
nr.90 din 30.03.2007 

45. Regulamentul Consiliului nr.920/2005 din 13 iunie 2005, publicat în JOUE seria L nr.156 din 
18.06.2005  
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46. Regulamentul Consiliului nr.930/2004 din 1 mai 2004, publicat în JOUE seria L nr.169 din  01.05.2004 

47. Statutul Curţii de Justiţiei, publicat în JOUE seria C nr.115 din 09.05.2008. 

48. Statutul funcţionarilor publici este reglementat de Regulamentul (CEE) nr.259 din februarie 1968 cu 
privire la statutul funcţionarilor, publicat în JOCE seria L nr.56 din 04.03.1968 

49. Suplimentul privind introducerea de indicaţii practice referitoare la noua procedură, publicat în JOUE 
seria L nr.24 din 29 ianuarie 2008 

50. Tratatul cu privire la Actul Unic European  

51. Tratatul de aderare al Greciei din 29 mai 1979, intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1981 

52. Tratatul de Aderare al Românei şi Bulgariei la UE 

53. Tratatul de la Amsterdam 

54. Tratatul de la Lisabona 

55. Tratatul de la Maastricht 

56. Tratatul de la Nisa 

 

VI. Legislaţie internă 

1. Decizia nr.1.023 din 24 octombrie 2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă, emisă de Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, publicată în M. Of., 
Partea I nr. 734 din 30 octombrie 2008 

2. H.G. nr.783/2004 din 22 ianuarie 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru veniturile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se 
indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, publicat în 
M. Of., Partea I nr.482 din 28 mai 2004 

3. Legea energiei electrice nr.13/2007 din 9 ianuarie 2007, publicată în M. Of., Partea I, nr.51 din 23 
ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr.47/1992 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, 
republicată în M. Of. Partea I nr. 187 din 7 august 1997 

5. Legea gazelor nr.351/2004 din 14 iulie 2004 publicată în M. Of., Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 

6. Legea nr.102/2007 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea OUG nr.133/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în M. Of., Partea I 
nr.275 din 25 aprilie 2007 

7. Legea nr.105/1992 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 
internaţional privat, publicată în M. Of., Partea I nr.245 din 1 octombrie 1992 

8. Legea nr.13/2008 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a 
Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la 
Lisabona la 13 decembrie 2007, publicată în M. Of. nr.107 din 12 februarie 2008 

9. Legea nr.146/1997 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în M. Of., Partea I 
nr.173 din 29 iulie 1997, cu modificările ulterioare 

10. Legea nr.19/1993 de ratificare privind Acordul între statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.) şi România, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 şi Declaraţie comună a statelor A.E.L.S. 
şi a României privind extinderea regulilor de origine şi Memorandum de înţelegere privind acordul 
dintre statele A.E.L.S. şi România şi Minută convenită cu ocazia semnării acordului de comerţ liber 
dintre statele A.E.L.S. şi România şi Acorduri bilaterale între România şi statele A.E.L.S. privind 
comerţul cu produse agricole de bază, publicată în M. Of. al României, Partea I nr.75 din 16 aprilie 
1993 
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11. Legea nr.157/2005 din 24 mai 2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, 
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul 
Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, 
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul 
ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, 
Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord (state membre ale UE) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republica Bulgaria şi a 
României la UE, publicată în M. Of. Partea I nr. 465 din 01 iunie 2005 

12. Legea nr.219/2005 din 6 iulie 2005 privind aprobarea OUG nr.138/2000 pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură civilă, publicată în M. Of. Partea I nr.609 din 14 iulie 2005 

13. Legea nr.232/2004 din 3 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.502 din 3 iunie 2004 

14. Legea nr.246/2006 din 22 iunie 2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în M. Of., Partea I nr.556 din 27 iunie 2006 

15. Legea nr.248/2005 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
publicată în M. Of., Partea I, nr.682 din 29 iulie 2005 

16. Legea nr.303/2004 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în M. Of. Partea I nr.576 din 29.09.2004, republicată în M. Of. Partea 
I nr. 826 din 13 septembrie 2005 

17. Legea nr.304/2004 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, publicată în M. Of., Partea I nr.576 
din 29.06.2004, republicată în M. Of., Partea I nr.827 din 13 septembrie 2005 

18. Legea nr.341/2009 din 21 mai 2009 pentru completarea art.5 din OUG nr.148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului, publicată în M. Of. Partea I nr.778 din 13 noiembrie 2009 

19. Legea nr.51/1995 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în M. 
Of., Partea I nr.116 din 09.06.1995, cu modificările ulterioare, republicată în 2001 în M. Of., Partea I 
nr.113 din 6 martie 2001 

20. Legea nr.514/2003 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, publicat în M. Of., Partea I nr.867 din 5 decembrie 2003, modificată prin Legea nr.246 din 22 
iunie 2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea, publicată în M. Of., 
Partea I nr.556 din 27 iunie 2006 

21. Legea nr.554/2004 din 2 decembrie 2004 privind contenciosul administrativ, publicată în M. Of., Partea 
I nr.1154 din 7 decembrie 2004 

22. Legea nr.56/1993 din 9 iulie 1993 privind Curtea Supremă de Justiţie, publicată în M. Of., Partea I 
nr.159 din 13.07.1993 cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M. Of., Partea I nr.56 din 
8 februarie 1999 

23. Legea nr.7/2007 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, publicată în M. Of. Partea I nr.33 din 17 ianuarie 2007 

24. O.G. nr.32/1995 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar, cu modificările ulterioare, publicat în M. 
Of., Partea I nr. 201 din 30 august 1995 

25. Ordinul nr.112/2005 din 7 aprilie 2005 privind punerea în funcţiune a Sistemului Naţional Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă, publicat în M. Of., Partea I, nr.312 din 13 aprilie 2005 

26. Ordinul nr.760/C/22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 
nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicat în M. Of., Partea I nr.380 din 10 august 1999 

27. OUG nr.33/2007 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 
şi Legii gazelor nr.351/2004, publicată în M. Of., Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările 
şi completările ulterioare 

28. OUG nr.34/2008 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic 
pentru Apeluri de Urgenţă, publicat în M. Of., Partea I nr.246 din 28 martie 2008 
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29. OUG nr.50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în 
M. Of., Partea I nr. 327 din 25 aprilie 2008 

30. OUG nr.133/2006 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicat în M. Of., Partea I, 
nr.1.042/28 decembrie 2006 

31. OUG nr.138/2000 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă, publicat în M. Of., Partea I nr.479 din 2 octombrie 2000, cu modificările ulterioare 

32. OUG nr.148/2005 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 
publicat în M. Of., Partea I nr.1008 din 14 noiembrie 2005, aprobat prin Legea nr.7/2007 publicată în 
M. Of., Partea I nr.33 din 17 ianuarie 2007 

33. OUG nr.218/2008 din 10 decembrie 2008 privind modificarea OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule, publicată în M. Of., Partea I nr.836 din 11 decembrie 2008 

34. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea nr.2 din 28 
ianuarie 2005 a Plenului Curţii Constituţionale, publicat în M. Of., Partea I nr.116 din 4 februarie 2005 

35. Regulamentul din 21.09.2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, republicat în M. Of., Partea I nr.1076 din 30 noiembrie 2005 

36. OUG nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în M.Of., 
Partea I nr.479 din 2 octombrie 2000 

 
VII. Jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene 

1. Cauzele conexe C-46/93 şi 48/96 Brasserie du Pêcheur SA vs. Bundesrepublik Deutschland şi The 
Queen vs. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and others, hotărârea din 5 martie 
1996, publicată în Culegerea CJCE din 1996 

2. Cauza  T-8/89 rev DSM NV vs. Comisia Europeană, încheierea din 04.11.1992, publicată în Culegerea 
CJCE din 1992 

3. Cauza 104/79 Foglia (Pasquale) vs. Mariella Novello, hotărârea din 11 martie 1980, publicată în 
Culegerea CJCE din 1980 

4. Cauza 108/81 G.R. Amylum vs. Consiliul Uniunii, hotărârea din 30 septembrie 1982, publicată în 
Culegerea CJCE din 1982 

5. Cauza 11/81 Anton Dürbeck vs. Comisia Europeană, hotărârea din 1 aprilie 1982 (prima cameră), 
publicată în Culegerea CJCE din 1982 

6. Cauza 120-78 Rewe-Zentrale AG vs. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, hotărârea din 20 
februarie 1979 

7. Cauza 13/57 Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie vs. Înalta Autoritate, hotărârea din 21 
iunie 1958, publicată în Culegerea CJCE din 1958 

8. Cauza 155/1979 AM & S, Europe Limited vs. Comisia, încheierea de redeschidere din 04.02.1981, 
publicată în Culegerea din 1982 

9. Cauza 247/87 Star Fruit Company SA vs. Comisia publicat în Raportul CJCE din 1989 

10. Cauza 263/81 List vs. Comisia, hotărârea din 27.01.1983, publicată în Culegerea CJCE din 1981 

11. Cauza 283/81 Cilfit Srl CILFIT şi Lanificio di Gavardo SpA vs. Ministerul Sănătăţii, hotărârea din 6 
octombrie 1982, publicată în Culegerea CJCE din 1982 

12. Cauza 294/83, Parti écologiste „Verts” vs. Parlamentul European, hotărârea din 23 aprilie 1986, 
pronunţată în Cauza 294/83, publicată în Culegerea CJCE din 1984 

13. Cauza 85/86 Comisia vs. Banca Europeană de Investiţii (BEI), încheierea din 3 iulie 1986, publicată în 
Culegerea CJCE din 1986 

14. Cauza 90/77 Hellmut Stimming KG vs. Comisia Europeană, încheierea din 10 noiembrie 1977, 
publicată în Culegerea CJCE din 1977 
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15. Cauza 92/82 Max Gutmann vs. Comisia, hotărârea din 20 octombrie 1993 (camera a treia), publicată în 
Culegerea CJCE din 1983 

16. Cauza C - 14/59 Société des fonderies de Pont-à-Mousson vs. Înalta Autoritate, hotărârea din 17 
decembrie 1959, publicată în Culegerea din 1959 

17. Cauza C - 152/85 Rudolf Misset vs. Consiliu, hotărârea din 15 ianuarie 1987, publicată în Culegerea 
CJCE din 1987 

18. Cauza C - 16/65 Firma G. Schwarze vs. Einfuhr - und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 
hotărârea din 1 decembrie 1965, publicată în Culegerea CJCE din 1965 

19. Cauza C - 194/95 Area Cova SA and others vs. Consiliu, încheierea din 1999, publicat în JOCE seria C 
nr.281 din 02.10.1999 

20. Cauza C - 21/64 Macchiorlati Dalmas e Figli vs. Înalta Autoritate, hotărârea din 31 martie 1965, 
publicată în Culegerea din 1965 

21. Cauza C - 22/70 Comisia vs. Consiliu, hotărârea din 31 martie 1971, publicată în Culegerea CJCE din 
1971 

22. Cauza C - 240/87 C. Deville vs. v Administration des impôts, hotărârea din 29 iunie 1998 (camera a 
cincea), publicată în Culegere CJCE din 1988 

23. Cauza C – 330/94 Salt Union Ltd. vs. Comisie, hotărârea din 22 noiembrie 1996 (camera a treia), 
publicată în Culegerea CJCE din 1995 

24. Cauza C – 40/70 SIRENA S.R.L, EDA S.R.L. şi alţii, hotărârea din 18 februarie 1971, publicată în 
Culegerea CJCE din 1971 

25. Cauza C – 9/81 Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene vs. Calvin E. Williams, încheierea 
(camerei a treia) din 29 septembrie 1983, publicată în Culegerea CJCE din 1983 

26. Cauza C - 93/75 Adlerblum vs. Caisse Nationale d’Assurance, hotărârea din 17 decembrie 1975, 
publicată în Culegerea CJCE din 1975 

27. Cauza C-402/09 Ioan tatu vs. Ministrul Finanţelor, publicat în JOUE seria C nr.24 din 30.01.2010 

28. Cauza C -181/73 Haegeman II, publicată în Culegere CJCE 1974 

29. Cauza C- 2/74 Jean Reyners vs. Belgia, hotărârea din 21 iunie 1974, publicată în Culegerea din 1974 

30. Cauza C 2-1988, J. J. Zwartveld şi alţii, încheierea din 6 noiembrie 1990, publicată în Culegerea din 
1990 

31. Cauza C -239/99 Nachi Europe GmbH vs. Hauptzollamt Krefeld, hotărârea din 15 februarie 2001, 
publicată în Culegerea CJCE din 2001 

32. Cauza C -5/55 Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) vs. Înalta Autoritate, publicată 
în Culegerea CJCE din 1955 

33. Cauza C- 7/1956 Algera vs. Adunarea, publicat în Culegerea CJCE din 1957. 

34. Cauza C-104/81 Kupferberg, publicat în Culegerea CJCE din 1982 

35. Cauza C-104/89 DEP J.M. Mulder şi alţii vs. Consiliu şi Comisia, hotărârea din 6 ianuarie 2004, 
publicată în Culegerea CJCE din 2004 

36. Cauza C-11/95 BP Chemicals Ltd. vs. Comisie, hotărârea din 15 septembrie 1996 (camera a doua), 
publicată în Culegerea CJCE din 1996 

37. Cauza C-119/94 P Dimitrios Coussios vs. Comisia Europeană, hotărârea din 1 iunie 1995 (camera a 
treia), publicată în Culegerea CJCE din 1995 

38. Cauza C-120/94 Comisia Europeană vs. Grecia, încheierea din 19 martie 1996, publicată în Culegerea 
CJCE din 1996 

39. Cauza C-126/01 Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie v GEMO SA, hotărârea din 20 
noiembrie 2003 (camera a şasea), publicată în Culegerea CJCE din 2003 

40. Cauza C-13/61 Bosch vs. De Geus şi alţii, publicat în Culegerea CJCE din 1962. 
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41. Cauza C-167/73 Comisia vs. Franţa, hotărârea din 4 aprilie 1974, publicată în Culegerea CJCE din 
1974. 

42. Cauza C-17/57 De Gezamenlijke Steenkolenmijnem in Limburg vs. Înalta Autoritate, publicat în 
Culegerea CJCE din 1959;  

43. Cauza C-249/99 P Pescados Congelados Jogamar vs. Comisia, hotărârea din 1 noiembrie 1999, 
publicată în Culegerea CJCE din 1999 

44. Cauza C-174/97 P. Fédération française des sociétés d'assurances, Union des sociétés étrangères 
d'assurances, Groupe des assurances mutuelles agricoles, Fédération nationale des syndicats d'agents 
généraux d'assurances, Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances and Bureau 
international des producteurs d'assurances et de réassurances vs. Comisia, încheierea din 25 martie 1998 
(a patra cameră), publicată în Culegerea CJCE din 1998 

45. Cauza C-184/01 P Peter Hirschfeldt vs. Agenţia Europeană de Mediu, hotărârea (camerei a patra) din 7 
noiembrie 2002, publicată în Culegerea CJCE din 2002 

46. Cauza C-197/88 Dzodzi vs. Belgia, publicat în Culegerea CJCE din 1990 

47. Cauza C-204/90 Hanns-Martin Bachmann vs. Belgia, hotărârea din 28 ianuarie 1992, publicată în 
Culegerea CJCE din 1992 

48. Cauza C-206/81 A. Alvarez vs. Parlamentul European, publicată în Culegerea CJCE din 1983 

49. Cauza C-207/86 APESCO vs. Comisia, publicat în Raportul CJCE din 1988 

50. Cauza C-239/97 Irlanda vs. Comisia, încheierea din 7 mai 1998 (prima cameră), publicată în Culegerea 
CJCE din 1998 

51. Cauza C-242/00, Germania vs. Comisia, hotărârea din 18 iunie 2002, publicată în JOCE seria C nr.191 
din 18.08.2002 

52. Cauza C-247/87 Star Fruit vs. Comisia, publicat în Culegerea CJCE din 1989 

53. Cauza C-248/86 Detlef Brüggemann vs. Comitetul Economic şi Social, publicat în Culegerea CJCE din 
1987 

54. Cauza C-259/96 P Consiliul vs. Lieve de Nil şi Christiane Impens, hotărârea din 14 mai 1998 (camera a 
şasea), publicată în Culegerea din CJCE 1998 

55. Cauza C-26/62 N. V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos vs. 
Nederlandse administratie der belastingen (Netherlands Inland Revenue Administration), publicată în 
Culegerea CJCE din 1963 

56. Cauza C-26/62 N. V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos vs. 
Nederlandse administratie der belastingen (Netherlands Inland Revenue Administration), publicată în 
Culegerea CJCE din 1963 

57. Cauza C-261/99 Comisia vs. Franţa, hotărâre din 22 martie 2001, publicată în Culegerea CJCE din 2001 

58. Cauza C-278/02 Herbert Handlbauer GmbH, hotărârea din 24 iunie 2004, publicată în Culegerea CJCE 
din 2004 

59. Cauza C-290/98 Comisia Europeană vs. Austria, încheierea din 29 septembrie 2000, publicată în 
Culegerea CJCE din 2000 

60. Cauza C-294/83 Parti Ecologiste „Les Verts” vs. Parlament, hotărârea din 23 aprilie 1986, publicată în 
Culegerea CJCE din 1986  

61. Cauza C-294/90 DEP British Aerospace vs. Comisia, hotărârea din 30 noiembrie 1994, publicată în 
Culegerea CJCE din 1994 

62. Cauza C-295/90 rev Consiliu vs. Parlament, Comisia Europeană, Marea Britanie şi Olanda, hotărârea 
din 20.10.1992, publicată în Culegerea din 1992 

63. Cauza C-3/59 Germania vs. Înalta Autoritate, hotărârea din 8 martie 1960, publicată în Culegerea din 
1960 

64. Cauza C-30/68 Max Lacroix vs. Comisia, publicat în Raportul CJCE din 1970 
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65. Cauza C-300/90 Comisia vs. Belgia, hotărârea din 28 ianuarie 1992, publicată în Culegerea CJCE din 
1992 

66. Cauza C-309/99 C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV vs. 
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad van de Balies van de 
Europese Gemeenschap, hotărârea din 19 februarie 2002, publicată în Culegerea CJCE din 2002 

67. Cauza C-313/89 Comisia vs. Spania, hotărârea din 7 noiembrie 1991, publicată în Culegerea din 1991 

68. Cauza C-314/85 Foto Frost vs. Hauptzollamt Lübeck-Ost, hotărârea din 22 octombrie 1987, publicată în 
Culegerea CJCE din 1987 

69. Cauza C-325/03 José Luis Zuazaga Meabe vs. OHIM, încheierea din 18 ianuarie 2005 (camera a patra), 
publicată în JOUE seria C nr.106 din 30.04.2005 

70. Cauza C-33/76 Rewe-Zentral AG vs. Landwirtschaftskammer für das Saarland, hotărârea din 16 
decembrie 1976, publicată în Culegerea CJCE din 1976 

71. Cauza C-341/00 P Conseil national des professions de l'automobile, Fédération nationale des 
distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment-travaux publics et de manutention, Auto 
Contrôle 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, Marc Foucher-Creteau and Verdier distribution SARL şi 
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