
AUZIȚI ADESEA LA ȘTIRI CĂ „BRUXELLES-UL“ A LUAT  
O DECIZIE SAU ALTA. DAR CE ÎNSEAMNĂ DE FAPT ACEST LUCRU? 

CINE SAU CE ANUME ESTE „BRUXELLES-UL“? ACEST CAPITOL 
VĂ OFERĂ O SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ A STRUCTURII UE. 

CARE SUNT INSTITUȚIILE UE ȘI CU CE SE OCUPĂ? CARE SUNT 
RESPONSABILITĂȚILE LOR?

14

CUM 
FUNCȚIONEAZĂ 

UE?
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Cetățenii europeni 
aleg în mod 
direct membrii 
Parlamentului 
European

Grupul Partidului Popular 
European (Creștin Democrat)
Grupul Alianței Progresiste  
a Socialiștilor și Democraților 
din Parlamentul European
Grupul Conservatorii și 
Reformiștii Europeni
Grupul Alianței Liberalilor și 
Democraților pentru Europa
Grupul Confederal al Stângii 
Unite Europene/Stânga Verde 
Nordică
Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană
Grupul Europa Libertății și 
Democrației Directe
Grupul Europa Națiunilor și 
Libertății
nu aparține niciunui  
grup politic

Ce decizii ia fiecare instituție a UE?
Când auziți discuții despre politică, cel mai adesea sunt menționați 
oameni: prim-ministrul țării voastre, de exemplu, sau un lider al 
opoziției. Aceasta se datorează faptului că oamenii sunt cei care adoptă 
decizii și elaborează politici. Același lucru este valabil și în cazul UE.
Instituțiile europene nu sunt altceva decât foruri în cadrul cărora 
politicieni din toate țările UE se pot reuni pentru a colabora și a 
avansa împreună către rezultate concrete. Să examinăm instituțiile  
în cadrul cărora se adoptă majoritatea deciziilor.

BRUXELLES

BELGIA

STRASBOURG

FRANȚA

Parlamentul European
Parlamentul European este vocea cetățenilor. El reprezintă 
cetățenii țărilor UE, iar membrii săi sunt aleși în mod 
direct de acești cetățeni, o dată la 5 ani. Următoarele alegeri 
europene vor avea loc în primăvara anului 2019. Dreptul de 
vot se acordă la vârsta de 18 ani în toate țările UE, cu excepția 
Austriei, unde se poate vota începând de la vârsta de 16 ani, și 
a Greciei, unde se poate vota începând de la 17 ani.
Principalele reuniuni ale Parlamentului, cunoscute și sub 
denumirea de „ședințe plenare“, au loc la Strasbourg (Franța), 
de 12 ori pe an, și la Bruxelles (Belgia), de cinci ori pe an. 

DE MEMBRI  
AI PARLAMENTULUI

ȘEDINȚE/AN

ȘEDINȚE/ 
AN

europarl.europa.eu

12

5

14

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro


Parlamentul are 751 de membri din toate țările UE. În funcție de 
dimensiune, țările mai mari au mai mulți membri decât țările mici. 
De exemplu, Germania, care are cea mai mare populație dintre țările 
UE, are 96 de membri, în vreme ce Cipru, Estonia, Luxemburg și 
Malta au câte 6 membri fiecare. Membrii cu opinii politice similare 
lucrează împreună în cadrul unor grupuri politice. Aceste grupuri nu 
se formează pe baza naționalității.
Parlamentul adoptă decizii privind legile europene, împreună cu 
Consiliul. Dacă Parlamentul și Consiliul nu reușesc să se pună de 
acord asupra unui act legislativ, nu va exista o lege nouă. Parlamentul 
alege președintele Comisiei Europene și aprobă cei 28 de membri ai 
Comisiei, în calitate de organ colegial. În plus, Parlamentul adoptă 
bugetul Uniunii Europene.

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

SPRING
2014

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

SPRING
2019
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EXERCIȚIUL 5

REPREZENTANȚII VOȘTRI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
Următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea loc în primăvara anului 2019, iar 
voi ați putea să dobândiți drept de vot până atunci. Reprezentanții voștri vor lucra împreună cu 
alți deputați în Parlamentul European, proveniți din alte țări ale UE, în cadrul grupurilor politice. 
În prezent, în Parlamentul European există opt grupuri politice. Este nevoie de 25 de deputați 
pentru a forma un grup politic, iar în cadrul acestuia trebuie să fie reprezentate cel puțin un sfert 
dintre țările UE. Deputații nu pot aparține mai multor grupuri politice; unii nu aparțin niciunui 
grup politic, fiind cunoscuți ca deputați neafiliați.

În grupuri mici, consultați următorul tabel pentru a vedea 
ce partide din țara voastră au avut succes la ultimele 
alegeri europene și din ce grupuri politice fac parte: 
europa.eu/!jU68Pt. 

Priviți mai atent aici: europa.eu/!dk67Yj. Recunoașteți 
vreunul dintre deputații din țara voastră?

MP MEMBER
NAME

NATIONALITY

POLITICAL GROUP

NUMELE 
DEPUTATULUI

CETĂȚENIE

GRUP POLITIC

http://europa.eu/!jU68Pt
http://europa.eu/!dk67Yj
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Liderii UE și ai statelor 
membre participă la 
summitul european, 
prezidat de președintele 
Consiliului.

SUMMITURI/ 
AN

CEL PUȚIN

4

Consiliul Uniunii Europene 
Consiliul Uniunii Europene reprezintă 
guvernele țărilor UE. Miniștrii din toate țările 
UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru  
a discuta chestiuni legate de UE și a adopta 
decizii privind politicile și legislația UE. 
Miniștrii se reunesc în funcție de tema aflată 
în discuție. De exemplu, dacă tema reuniunii 
este poluarea atmosferică, se vor reuni miniștrii 
mediului. Dacă subiectul este șomajul, atunci 
se vor reuni miniștrii responsabili cu ocuparea 
forței de muncă și afacerile sociale.

ȘTIAȚI CĂ...? 
Puteți urmări 
Consiliul în acțiune 
în toate limbile 
UE, aici: video.
consilium.europa.
eu/en/webcasts

consilium.europa.eu/ro/council-eu

 

Consiliul European
Consiliul European reunește președinții 
sau prim-miniștrii țărilor UE. Aceștia se 

întâlnesc de cel puțin patru ori pe an. Reuniunile 
lor sunt adesea denumite „summituri europene“. 

Consiliul European stabilește principalele priorități și 
direcțiile politice generale ale UE. Este condus de un 
președinte, care este ales o dată la doi ani și jumătate.
Consiliul European nu adoptă legi ale UE. Aceasta 
este responsabilitatea Parlamentului European și 

a Consiliului Uniunii Europene.

http://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
http://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
http://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
http://consilium.europa.eu/ro/council-eu


EXERCIȚIUL 6

VOTUL ÎN CADRUL CONSILIULUI
În reuniunile Consiliului, aproximativ 80 % dintre propunerile 
legislative sunt adoptate cu majoritate de voturi. Fiecare 
ministru dispune de un vot: el/ea poate vota în favoarea sau 
împotriva unei propuneri ori se poate abține. Însă numărul 
cetățenilor reprezentați variază în funcție de dimensiunea țării. 
De aceea, pentru adoptarea unei decizii este necesară  
o „majoritate dublă“ (denumită și „majoritate calificată“): țările 
care votează „pentru“ trebuie să reprezinte minimum 55 % 
dintre țările UE și cel puțin 65 % din totalul populației UE. 

Accesați europa.eu/!YH43XF pentru mai multe detalii.

Imaginați-vă că în clasa voastră s-au strâns bani pentru o 
excursie școlară și că acum trebuie să cădeți de acord asupra 
unei destinații. Aveți cu toții aceeași părere sau trebuie să 
organizați un vot, ca în Consiliu? Să presupunem că sunteți 
miniștri în Consiliul Uniunii Europene și că doriți să supuneți 
destinația propusă unui vot cu majoritate dublă.

Încercați calculatorul de voturi de pe site-ul Consiliului, pentru 
a vedea cum funcționează acest sistem: europa.eu/!bk48YN

Unul dintre voi este reprezentantul Comisiei Europene și 
pledează timp de 1 minut în favoarea unei anumite destinații. 
Un alt elev este reprezentantul Secretariatului Consiliului și 
răspunde de calculatorul de voturi. Rolurile de miniștri din 
toate cele 28 de țări ale UE sunt împărțite între ceilalți elevi.

Apoi, fiecare țară se declară în favoarea sau împotriva 
destinației propuse, iar votul este înregistrat în calculatorul 
de voturi al Consiliului. Ce s-a întâmplat? Ați reușit să cădeți 
de acord asupra destinației propuse? Discutați-vă opiniile în 
cadrul grupului.

Consiliul este unul dintre cele două organe decizionale. Fără Consiliu și fără 
miniștrii din toate țările UE, nu se poate face nimic în Uniunea Europeană. 
Consiliul își adoptă deciziile cu majoritate de voturi și, în unele cazuri, cu 
unanimitate de voturi.
Regulile de vot în cadrul Consiliului sunt stabilite de țările UE. Acestea au convenit 
să mențină votul unanim în unele domenii sensibile. De exemplu, dacă reuniunea 
are ca temă aspecte legate de impozitare sau de securitate, este necesar ca toți 
miniștrii să se pună de acord pentru a se adopta o decizie. În multe alte domenii, 
miniștrii adoptă deciziile cu majoritate de voturi. De exemplu, o lege a UE privind 
modul de tratare a deșeurilor urbane poate fi adoptată în Consiliu cu majoritate de 
voturi.
Lucrările Consiliului sunt conduse pe rând de fiecare țară din UE, pe  
o perioadă de 6 luni. În 2017, președinția este asigurată de Malta și Estonia. Ele vor 
fi urmate de Bulgaria și Austria în 2018, respectiv de România și Finlanda în 2019.

MAJORITATE SIMPLĂ/
MAJORITATE DUBLĂ 
(CALIFICATĂ)

28
de state membre
Nr. minim de voturi  
favorabile necesare pentru  
adoptare: 55 % = 16

DA
……

NU
……

ABȚINERE
……

TOTAL MAJORITATE SIMPLĂ =

Populație
Nr. minim de voturi favorabile 
necesare pentru adoptare: 65 %

folosiți calculatorul  
de voturi

MALTA ARE 0,09 %  
DIN POPULAȚIA UE

GERMANIA ARE 16,06 %  
DIN POPULAȚIA UE
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http://europa.eu/!YH43XF
http://europa.eu/!bk48YN


 

Comisia Europeană este alcătuită din  
28 de membri – un președinte și 27 de 

comisari (inclusiv vicepreședinții). Președintele 
este numit de Consiliul European și este ales în mod 

oficial pentru un mandat de 5 ani de Parlamentul 
European. Există câte un comisar din fiecare țară  

a Uniunii Europene. Comisarii sunt numiți tot pe  
o perioadă de 5 ani, după ce au fost propuși de guvernul 

lor și aprobați de Parlamentul European. Comisarii 
nu reprezintă punctele de vedere ale țărilor lor 
de origine, ci interesul comun al UE. Fiecare 
membru al Comisiei este responsabil cu un 

domeniu specific, de exemplu energia, 
economia sau comerțul.

Comisia Europeană este 
„organul executiv“ al UE

Comisia Europeană propune noi legi și 
programe în interesul general al UE. Înainte de 
a prezenta o propunere, Comisia solicită opinia 

parlamentelor naționale, a guvernelor,  
a grupurilor de interese și a experților, precum și 

a publicului general, care este invitat să transmită 
observații online.

Propunerile Comisiei sunt examinate în detaliu 
de Parlamentul European și de Consiliu. Aceste 

două instituții adoptă decizia finală cu privire 
la toate legile UE. Bineînțeles, ele pot modifica 

propunerile sau le pot respinge în întregime.
Comisia Europeană este „organul executiv“ al 
UE. Ea gestionează politicile și bugetul UE și 

se asigură că statele membre pun în aplicare 
legislația UE în mod corect.

Comisia Europeană

ec.europa.eu/commission

19

VERIFICĂ DACĂ 
SE APLICĂ 

LEGISLAȚIA UE
ELABOREAZĂ 
NOI ACTE 
LEGISLATIVE

GESTIONEAZĂ 
BUGETUL

VERIFICĂ DACĂ 
SE APLICĂ 

LEGISLAȚIA UE
ELABOREAZĂ 
NOI ACTE 
LEGISLATIVE

GESTIONEAZĂ 
BUGETUL

VERIFICĂ DACĂ 
SE APLICĂ 

LEGISLAȚIA UE
ELABOREAZĂ 
NOI ACTE 
LEGISLATIVE

GESTIONEAZĂ 
BUGETUL

Comisia 
Europeană 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_European
https://ec.europa.eu/commission/
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Puteți să 

vizitați instituțiile 
UE, inclusiv 

Parlamentul European, 
Consiliul și Consiliul 
European și Comisia 

Europeană.

ȘTIAȚI CĂ...? 
Activitatea de zi cu zi a Comisiei 
este desfășurată de personalul 
său administrativ, de experți, de 
traducători, de interpreți și de 
asistenți. Funcționarii Comisiei – la fel 
ca personalul celorlalte instituții ale 
UE – sunt recrutați prin intermediul 
Oficiului European pentru Selecția 
Personalului: epso.europa.eu

Acești funcționari sunt cetățeni ai țărilor 
UE, selectați prin intermediul unor 
concursuri de recrutare. Aproximativ 
33 000 de persoane lucrează pentru 
Comisie. Numărul poate părea 
impresionant, dar, de fapt, este mai 
mic decât numărul angajaților din 
majoritatea administrațiilor orașelor 
mari din Europa.
Dacă credeți că v-ar interesa 
o asemenea carieră, ați putea 
începe ca stagiari. După absolvirea 
studiilor universitare, vă puteți 
depune candidatura pentru un 
stagiu în instituțiile UE. Mai multe 
informații sunt disponibile aici: 
europa.eu/!Pm96yR

europa.eu/!bG46MY
DE PERSOANE 
LUCREAZĂ PENTRU 
COMISIA EUROPEANĂ

33 000

ȘTIAȚI CĂ...? 
PUTEȚI VIZITA  
INSTITUȚIILE  
EUROPENE!

europarl.europa.eu/visiting/ro

co
ns

il
iu

m
.e

ur
op

a.
eu

/r
o/

co
nt

ac
t/

vi
si

ts

https://epso.europa.eu/home_ro
http://europa.eu/!Pm96yR
http://ec.europa.eu/info/about-european-union/visit-european-commission_ro
http://europarl.europa.eu/visiting/ro
http://consilium.europa.eu/ro/contact/visits
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene
În ultimii 60 de ani, țările UE au elaborat împreună multe legi ale UE. 
Este de înțeles că uneori pot apărea dispute asupra interpretării acestor legi, 
atunci când acestea sunt puse în practică în fiecare țară din UE.  
Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea unei legi 
a UE, aceasta poate solicita clarificări Curții de Justiție. De asemenea, 
unele țări ale UE nu aplică întotdeauna în mod corect legislația europeană. 
În acest caz, Comisia sau un alt stat membru al UE poate sesiza Curtea 
de Justiție. Curtea are sediul la Luxemburg și este alcătuită din câte un 
judecător din fiecare țară a Uniunii Europene. Ea asigură interpretarea 
și aplicarea uniformă a legislației UE în fiecare stat membru. Pentru mai 
multe informații, accesați: curia.europa.eu

EXERCIȚIUL 7

CE FACE FIECARE INSTITUȚIE A UE?
Ați avut multe de aflat despre cadrul instituțional! Dar este important să înțelegeți ce este de 
fapt așa-numitul „Bruxelles“ și cum sunt repartizate responsabilitățile în UE. Faceți testul de 
mai jos pentru a vedea cât ați reținut. Puneți un X în căsuța fiecărei instituții care corespunde 
descrierii.

Cine…?
Parlamentul 

European
Consiliul 
European

Consiliul 
Uniunii 

Europene

Comisia 
Europeană

Curtea de 
Justiție 

a Uniunii 
Europene

1 Propune legi ale Uniunii 
Europene

2 Aprobă legile UE

3 Cuprinde câte un (singur) 
reprezentant/membru 
din fiecare țară a Uniunii 
Europene

4 Membrii săi sunt aleși de 
cetățenii UE

5  Răspunde de execuția 
bugetului

6 Reprezintă interesele 
cetățenilor

7  Reprezintă interesele 
țărilor UE/ale guvernelor 
acestora

8  Hotărăște cu privire la 
interpretarea legilor UE

9  Stabilește direcția politică 
generală a UE

http://curia.europa.eu
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În afară de instituțiile prezentate aici, 
poate că ați auzit și de alte instituții și 
organisme ale UE, cum ar fi cele de 
mai jos:
 § Banca Centrală Europeană:  

www.ecb.europa.eu

 § Curtea de Conturi a Uniunii 
Europene: eca.europa.eu

 § Serviciul European de Acțiune 
Externă: eeas.europa.eu

 § Comitetul Economic și Social 
European: eesc.europa.eu

 § Comitetul European al Regiunilor: 
cor.europa.eu

 § Banca Europeană de Investiții:  
eib.europa.eu

 § Ombudsmanul European:  
ombudsman.europa.eu

 § Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor: edps.europa.eu

Pentru mai multe 
informații, accesați:  
europa.eu/!vW38Xm   

EXERCIȚIUL 8

PROCESUL LEGISLATIV ÎN UE
Cea mai obișnuită procedură de elaborare a legilor în UE se numește „procedura legislativă 
ordinară“. În cadrul acesteia se prezintă propuneri de legi noi, care apoi sunt luate în 
considerare și examinate de cel mult trei ori (așa-numitele „lecturi“). Dacă nu se poate ajunge  
la un acord, propunerea este retrasă.

Cele trei lecturi implică în principal trei instituții: Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană. Introduceți numele fiecărei instituții în căsuța corectă de mai jos.

PROIECT DE 
LEGE A UE

examinedeste 
examinat

PROIECT DE 
LEGE A UE

PROIECT DE 
LEGE A UE

examined

O NOUĂ 
LEGE A UE

dacă se ajunge la un acord

PROIECT DE 
LEGE A UE

l

l

pp

l
PROIECT DE 
LEGE A UE

examinedeste 
examinat

PROIECT DE 
LEGE A UE

Prezintă o propunere legislativă

Adoptă, modifică sau respinge propunerea legislativă

http://www.ecb.europa.eu
http://eca.europa.eu
http://eeas.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/ro
http://cor.europa.eu
http://eib.europa.eu
http://ombudsman.europa.eu
https://edps.europa.eu/
http://europa.eu/!vW38Xm
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EXERCIȚIUL 9

CINE SUNT ȘI CE FUNCȚII AU?
Acum știți multe lucruri despre instituțiile europene, dar cunoașteți numele și fețele persoanelor 
aflate la conducerea lor? De exemplu, cine este actualul președinte al Comisiei Europene? Și 
cine sunt celelalte persoane din fotografii? Testați-vă cunoștințele mai jos.

Introduceți numărul corect în căsuța de lângă fiecare dintre următoarele nume:

Donald Tusk Jean-Claude Juncker Antonio Tajani Federica Mogherini 

Încercați acum să găsiți corespondența cu funcțiile pe care le îndeplinesc aceste persoane, 
introducând numărul corect în fiecare căsuță de mai jos:

Președintele 
Parlamentului 
European

Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru 
afaceri externe și 
politica de securitate 
și vicepreședinte al 
Comisiei

Președintele 
Consiliului 
European

Președintele 
Comisiei Europene

1 2 3 4

Liderii UE participă 
la o reuniune cu 

SUA.
Mai 2017



24

Votul vostru la alegerile 
generale din țara voastră

Votul vostru 
la alegerile pentru 

Parlamentul 
European 

contribuie la alegerea

Guvernului 
țării voastre

Șeful de stat sau de 
guvern din țara 

voastră este membru 
al Consiliului 

European

Miniștrii din țara voastră – 
al educației, al mediului etc. – 

iau decizii în cadrul reuniunilor 
Consiliului

reprezentanților voștri în 
cadrul Parlamentului 

European, care colaborează în 
grupuri politice cu deputați 

din alte țări ale UE

U
contribuie la alegerea

U
I I

Influența voastră, în calitate de  
cetățeni europeni
În calitate de cetățeni europeni, puteți influența politicile UE în mai multe feluri.
În primul rând, votând la alegerile generale din țara voastră: de regulă, partidul 
câștigător formează ulterior guvernul. Miniștrii din acest guvern reprezintă țara 
voastră în cadrul Consiliului Uniunii Europene, care joacă un rol important în 
procesul legislativ al UE.
În al doilea rând, votând la alegerile pentru Parlamentul European: Parlamentul 
European joacă un rol la fel de important în procesul legislativ al UE, iar votul vostru 
va contribui la stabilirea poziției sale cu privire la legile propuse. Cel mai mare grup 
politic din Parlamentul European decide, de regulă, cine va fi președintele Comisiei 
Europene, deci votul vostru va contribui și la determinarea acestui aspect.

În al treilea rând, în calitate de cetățeni europeni, vă puteți face vocea auzită 
prin participarea la consultările publice online. Înainte de a prezenta 
propuneri de legi noi ale UE, precum și de-a lungul întregului proces 
decizional, Comisia Europeană solicită opiniile cetățenilor și ale părților 
interesate.

Puteți citi mai multe 
despre modul în 

care puteți influența 
politicile UE la adresa   

europa.eu/!bD69xU

http://europa.eu/!bD69xU
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EXERCIȚIUL 10 

PRIORITĂȚI PENTRU REPREZENTANȚII VOȘTRI ÎN 
PARLAMENTUL EUROPEAN
În grupuri mici, faceți o listă cu principalele cinci teme pe care ați dori ca aceștia să le susțină în 
Parlamentul European. Ca exemplu, puteți citi despre rezoluția Parlamentului European referitoare 
la reducerea utilizării pungilor de plastic în Europa, aici: europa.eu/!kF89Tf

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.……………………………………………………………………………………………………………

5.……………………………………………………………………………………………………………

ȘTIAȚI CĂ...? 
Există reprezentanți ai Comisiei Europene gata să 
vă asculte și să poarte discuții cu voi chiar în țara 
voastră, dacă este membră a UE. Puteți să vă faceți 
vocea auzită sau pur și simplu să obțineți informațiile 
pe care le căutați despre UE, în limba voastră, fie 
la reprezentanțele Comisiei Europene din fiecare 
stat membru, fie de la centrele de informare Europe 
Direct. Veți găsi datele de contact pentru țara voastră 
la sfârșitul acestei broșuri.

În al patrulea rând, vă puteți spune părerea despre ce se întâmplă în 
Uniunea Europeană în cadrul numeroaselor dialoguri cu cetățenii, care se 
derulează în întreaga UE. Acestea vă oferă posibilitatea de a discuta teme 
europene cu comisari și cu alți reprezentanți la nivel înalt. Verificați dacă a 
avut loc recent vreun dialog în zona voastră sau dacă se va organiza vreunul 
în curând: europa.eu/!qm87DG

Nu în ultimul rând, cetățenii UE pot să lanseze sau să susțină o inițiativă 
cetățenească europeană (europa.eu/!GM83YF). În practică, aceasta 
înseamnă că membrii publicului pot invita Comisia Europeană să 
propună legislație pe o temă specifică din domeniul de responsabilitate al 
UE, cum ar fi mediul, agricultura sau transporturile. Pentru lansarea unei 
inițiative cetățenești europene este nevoie de un milion de persoane, adică 
numai 0,2 % din populația UE, din cel puțin șapte state membre.

Logoul inițiativei 
cetățenești europene

http://europa.eu/!kF89Tf
http://europa.eu/!qm87DG
http://europa.eu/!GM83YF

