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C.  Originalitatea instituŃiilor UE în 
raport cu organele de stat dintr-un 
regim politic democratic din statele 

membre UE 
În cadrul acestui punct considerăm necesar a analiza în mod 

concret care sunt elementele juridice  apte să distingă instituŃiile UE 
precum Parlamentul European, Comisia, Consiliul de Minştri, 
Consiliul European, Curtea de JustiŃie, atât în ”perioada Nisa” cât 
şi  conform variantei constituŃional europene, faŃă de organele 
de stat, respectiv faŃă  de un parlament naŃional, de un executiv sau 
de o instanŃă judiciară naŃională. Unele instituŃii UE precum 
Consiliul European nu deŃin funcŃii legislative, deci nu pot fi 
comparate cu un parlament, deşi o altă instituŃie UE cu o 
compunere interguvernamentală precum Consiliul UE poate fi 
comparată cu un parlament naŃional datorită rolului său de veritabil 
legiuitor european. Curtea de JustiŃie  este şi ea o instituŃie UE 
originală, prezentând din această perspectivă, nu doar similitudini cu 
o instanŃă judiciară naŃională dar şi  unele trăsături care amintesc de 
o Curte ConstituŃională.  

De asemenea, considerăm de cuviinŃă să analizăm la acest 
punct şi chestiunea existenŃei unei instituŃii UE cu un rol similar 
unui “şef de stat ”, ceea ce ar conferi, dacă acest lucru ar fi stabilit, 
un plus de originalitate sistemului politic integraŃionist al UE, 
deoarece ar fi vorba, în acest caz, de o concepŃie cu totul originală 
asupra unui ”Preşedinte UE”.  

Extras din volumul: Antonescu, M. V. (2009). Institutiile Uniunii Europene in perioada post-NISA. O
perspectiva de drept constitutional. Iasi, Romania: Lumen.
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1. Originalitatea Parlamentului European în 
raport cu  un parlament naŃional 

În sistemul instituŃional al Uniunii Europene, în forma 
stabilită prin tratatul de la Maastricht şi consolidată prin tratatele de 
la Amsterdam şi Nisa, Parlamentul European este instituŃia1 politică 
reprezentând ”vocea popoarelor Europei”, singura instituŃie din 
acest sistem politic complex, care se reuneşte şi îşi Ńine dezbaterile în 
public2. Denumit iniŃial ”Adunare comună” (conform tratatului 
CECA), ”Adunare” (în tratatele CEE şi EURATOM), Parlamentul 
European a trecut apoi într-o etapă distinctă, când, prin RezoluŃia 
din 20 martie 1958 s-a realizat o fuziune a celor trei instituŃii politice 
similare (fiecare având drept bază convenŃională unul din cele trei 
tratate comunitare iniŃiale). Astfel, a apărut aşa-numita ”Adunare 
parlamentară europeană”, instituŃie ce şi-a schimbat denumirea (prin 
RezoluŃia din 30 martie 1962) în aceea de ”Parlament European”3. 

În ciuda acestei denumiri, Parlamentul European nu 
îndeplineşte integral funcŃiile şi atribuŃiile caracteristice unui 
parlament dintr-o ordine politico-juridică naŃională4. FaŃă de un 

                                                   
1 De remarcat faptul că, atât în tratatele comunitare, cât şi în cele 

modificatoare, precum şi în ConstituŃia Europeană, Parlamentul European 
este denumit „instituŃie” şi nu „organ”, ceea ce creează o distanŃare faŃă de 
organele consultative,  agenŃiile şi alte organisme ale UE, cât şi o dovadă a 
importanŃei juridico-politice a Parlamentului European pentru sistemul 
politic al UE. 

2 Parlamentul European este considerat de unii autori ca “fundamentul 
democratic al CE”, parte integrantă a sistemului instituŃional comunitar, fiind  
singurul organ democratic ales, prin vot direct. A se vedea Vidu Bidilean-  
Uniunea Europeană; instituŃii, politici şi activităŃi ; Ed. Agroprint, Timişoara, 
2002, pag. 15 ; 19.  Augustin Fuerea – op.cit.,  pag. 91. 

3 Iordan Gh. Bărbulescu – op.cit.,  pag. 122-123. Jean-Louis 
Quermonne –„Le système politique de l’Union Européenne. Dès 
Communautés Economiques à l’Union politique”,  4-ème éd., Montchrestien,   
Paris,   2001,  pag. 43. 

4 Pierre Mathijsen – „Compendiu de drept european”, trad. Viorica 
Alexandru, Mihaela Dumitrescu; Ed. Club Europa, 2002, pag. 65 (un 

Extras din volumul: Antonescu, M. V. (2009). Institutiile Uniunii Europene in perioada post-NISA. O
perspectiva de drept constitutional. Iasi, Romania: Lumen.
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parlament naŃional, fosta ”Adunare parlamentară europeană” 
aparŃine unei ordini instituŃionale şi juridice originale, fără echivalent 
pe plan intern (din punctul de vedere al unei ordini instituŃionale 
dintr-un stat). Nu considerăm însă forŃată o comparaŃie juridică între 
Parlamentul European şi un parlament naŃional, deoarece primul tip 
de instituŃie politică, deşi nu aparŃine unei ordini politico-juridice 
statale1, are certe influenŃe şi trăsături de tip statal suficiente ca să 
justifice un asemenea demers ştiinŃific. Pe de altă parte, 
Parlamentului European i-au fost acordate progresiv, pe măsura 
evoluŃiei procesului de integrare europeană, atribuŃii care îl apropie 
de un parlament naŃional; de asemenea, Parlamentului European îi 
este acordată (într-un anumit grad) funcŃia legislativă (prin procedura 
co-deciziei, în special, introdusă prin tratatul de la Maastricht/1993).  

Una din caracteristicile originale ale sistemului instituŃional al 
UE porneşte de la principiul echilibrului instituŃional conform căruia 
toate instituŃiile UE participă, în diferite grade, la procesul de luare al 
deciziilor din sistemul politic al UE. Pe de altă parte, trebuie 
remarcat faptul că veritabilul legiuitor  al acestui sistem politic 
original (prin raportare la schema clasică de împărŃire a puterilor în 
stat) nu este Parlamentul European, ci o altă instituŃie UE, care 
reprezintă interesul statelor membre UE, anume Consiliul 

                                                                                                            
parlament,  pe plan naŃional,  având o reală putere legislativă dar şi atribuŃia de 
a majora taxele). 

1 Uniunea Europeană neputându-se încadra în modelele de organizare 
politică existente,  datorită complexităŃii şi originalităŃii sale. Pentru unii 
autori, Uniunea Europeana este cea mai înalt integrată organizaŃie de state- 
naŃiune din lumea contemporană. Calitatea de membru în UE presupune 
efecte pe termen lung asupra suveranităŃii traditionale  a statelor –naŃiune. A se 
vedea Anneli Albi – „European Union. Amendments of the Central and 
Eastern European Candidate Countries”, în Jacques Ziller, coord.,  „L’ 
Européanisation des droits constitutionnels à la lumière de la Constitution 
pour l’Europe”, avec la coll. de Mel Marquis, Hidia Taoufiqi, l’ Harmattan, 
Paris, 2003, pag. 43-44.  

Extras din volumul: Antonescu, M. V. (2009). Institutiile Uniunii Europene in perioada post-NISA. O
perspectiva de drept constitutional. Iasi, Romania: Lumen.
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UE1.  Prin urmare, privind  la această situaŃie atipică pentru un 
parlament, de a fi ”asociat” la procesul legislativ2 (termen care 
sugerează, în opinia noastră, o relaŃie juridică şi politică ierarhizată, 
înclinând balanŃa către Consiliul UE) considerăm că, spre deosebire 
de un parlament naŃional (veritabil legiuitor, supremă autoritate 
legiuitoare într-un stat)3, prin Parlamentul European nu  se 
exercită în sistemul politic al UE, decât parŃial, ”puterea 
legislativă”. Aceasta diferenŃiază PE de un parlament naŃional 
dintr-o dublă perspectivă: de drept intern (prin raportare la un 
parlament naŃional, care este în mod natural şi constituŃional asociat 
ideii de a ”încarna” pe plan instituŃional ”puterea legislativă” a Ńării) 
cât şi de drept comunitar (prin raportarea la Consiliul UE, înzestrat 
prin tratatele comunitare cu veritabile atribuŃii legislative, într-o 
măsură şi în domenii care nu sunt recunoscute în mod egal şi 
Parlamentului European). Pe de altă parte, nu trebuie să credem că 
ierarhizarea pe plan legislativ (o ierarhizare de facto, care reiese din 
compararea şi analizarea pe plan juridic a atribuŃiilor concrete pe 

                                                   
1 Jean Louis Quermonne - op.cit., pag.43 (recunoaşte Consiliului o 

poziŃie privilegiată în procesul decizional european, în ciuda extinderii 
progresive a co-deciziei în favoarea Parlamentului European). 

2 În unele opinii, se insistă  asupra faptului că PE a fost principalul 
câştigător în urma reformelor iniŃiate de la tratatul de la Maastricht până la 
tratatul de la Nisa, Parlamentul European câştigând puteri în plan legislativ în 
mod progresiv, care l-au transformat dintr-o simplă instituŃie cu rol consultativ 
într-un legiuitor european, alături de Consiliu. A se vedea Edward Best  - « The 
EU Institutions between Enlargement and the Constitution », în EIPAScope, 
no. 3, 2004. Pentru alŃii , în prezent vorbim mai degrabă de un sistem european 
parlamentar , care lucrează ca un întreg, generând interacŃiuni între 
Parlamentul European şi parlamentele naŃionale , ca o trăsătură a originalităŃii 
sistemului politic al UE. Andrea Monzella – “The Convention as  a Way of 
Bridging the EU’s Democratic Deficit”, în The International Spectator, no. 1 
2002, pag. 52.  

3 De exemplu, în constituŃia României/1991,  reviz. în 2003,  art. 58,  
alin.1. Alte constituŃii (Grecia,  Italia,  Spania, FranŃa) nu precizează expres că 
parlamentul ar fi „organul suprem în stat”, dar nici nu indică un alt organ de 
stat care să ocupe „poziŃia supremă”. 

 

Extras din volumul: Antonescu, M. V. (2009). Institutiile Uniunii Europene in perioada post-NISA. O
perspectiva de drept constitutional. Iasi, Romania: Lumen.
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care le îndeplinesc, conform tratatelor comunitare şi a celor 
modificatoare, Parlamentul European şi Consiliul UE) între cele 
două instituŃii politice de mai sus ar plasa Parlamentul European  
într-o poziŃie de subordonare pe plan juridic  faŃă de Consiliul UE. 
Această ipoteză este infirmată într-o altă opinie, prin  existenŃa 
procedurii de co-decizie şi prin  extinderea acestui tip de procedură 
şi în alte domenii decât cele stabilite iniŃial prin tratatul de la 
Maastricht, cât şi prin faptul că Parlamentul European este egalul 
Consiliului UE pe planul legislativ, deoarece ”împarte” funcŃia 
legislativă cu prima instituŃie politică. Este aici o subtilă diferenŃă nu 
în ceea ce priveşte natura juridică a  atribuŃiilor exercitate de 
Consiliul şi de Parlament, căci acestea sunt atribuŃii conferite prin 
tratate, în domeniul legislativ1, ci o diferenŃă Ńinând de gradul de 
implicare în procesul legislativ: în timp ce Consiliul UE, ca veritabil 
legiuitor în sistemul politic al UE participă integral la procesul 
legislativ european (neputând vorbi de o ”participare limitată” la 
anumite domenii, la anumite tipuri de acte legislative sau la utilizarea 
doar a unora din procedurile legislative europene), în cazul 
Parlamentului European putem vorbi de o participare limitată 
(existând acte legislative ce pot fi adoptate fără acordul său, fără 
semnătura Preşedintelui Parlamentului; domenii în care procesul 
legislativ european se desfăşoară cu excluderea sau cu limitarea 
rolului Parlamentului)2. Cu toate acestea, nu se poate admite o 

                                                   
1 Parlamentul European beneficiind prin TUE de recunoaşterea unui 

drept de iniŃiativă privind domeniul legislativ (de a cere Comisiei să elaboreze 
propuneri legislative).  cf. Augustin Fuerea – op.cit.,  pag. 93. 

2 Domenii în care co-decizia nu este prevăzută; în al doilea rând, în 
cadrul pilonilor II şi III, rolul Parlamentului European este unul limitat,  
aproape inexistent (aceşti piloni reflectând o cooperare politică, este vorba de 
un proces decizional monopolizat exclusiv de state prin Consilii, proces 
diferit de „legiferarea” din primul pilon, în care Parlamentul European are o 
poziŃie puternică în calitate de „legiuitor UE”). În sens contrar , a se vedea 
Udo Diedrichs – „The European Parliament in CFSP: More than a Marginal 
Player”, în The International Spectator , vol. XXXIX, no. 2, April- June 2004. 
În acelaşi sens, a se vedea Dominic McGoldrick – „International Relations 

Extras din volumul: Antonescu, M. V. (2009). Institutiile Uniunii Europene in perioada post-NISA. O
perspectiva de drept constitutional. Iasi, Romania: Lumen.


