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UE - 28 de state suverane 

 (AT)  (DE)  (PL) 

 (BE)  (GR)  (PT) 

 (BG)  (IE)  (GB) 

 (CZ)  (IT)   (RO) 

 (CY)  (LV)  (SK) 

 (HR)  (LT)  (SI) 

 (DK)  (LU)  (ES) 

 (EE)  (MT)  (SE) 

 (FI)  (NL)  (HU) 

 (FR)     

Sursa: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro 
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Institutii si organizatii, organisme ale UE 

Parlamentul European 

 

Consiliul European 

 

Consiliul Uniunii Europene 

 

Comisia Europeană 

 

Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene (CJUE) 

 

Banca Centrală Europeană 

(BCE) 

 

Curtea Europeană de 

Conturi 

Serviciul European de 

Acțiune Externă (SEAE) 

 

Comitetul Economic și 

Social European (CESE) 

 

Comitetul Regiunilor (CoR) 

 

Banca Europeană de 

Investiții (BEI) 

 

Ombudsmanul European 

 

Autoritatea Europeană 

pentru Protecția Datelor 

(AEPD) 

 

Organisme interinstituţionale 



Adoptarea legislatiei europene  

 

Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii 

UE şi este ales direct de către aceştia 

 

Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă 

statele membre. Preşedinţia Consiliului este 

deţinută, prin rotaţie, de statele membre 

 

Comisia Europeană, care reprezintă interesele 

Uniunii în ansamblu 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro


Comisia Europeana 

 Rol: apără interesul general al UE, propunând acte 

legislative, asigurând respectarea acestora și 

implementând politicile și bugetul Uniunii 

 

· Membri: o echipă („colegiul”) de comisari, câte unul din 

fiecare țară a UE 

 

· Președinte: Jean-Claude Juncker 

 

   · Înființare: 1958 

 

· Sediu: Bruxelles (Belgia) 

· Site: Comisia Europeană 

http://ec.europa.eu/index_ro.htm


Comisia Europeana 

Propune noi acte legislative 

 

Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte 

legislative, pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și 

Consiliului, având ca scop: 

 

· protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la 

chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel 

național 

 

· soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților 

și a cetățenilor. 
 



Comisia Europeana 

 

Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene 

 

· Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu 

Consiliul și Parlamentul. 

 

· Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către 

Parlament și Consiliu. 

 

· Controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de 

Conturi. 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_ro


Comisia Europeana 

 
 

Reprezintă UE pe scena internațională 

 

· Se exprimă în numele tuturor țărilor din UE în cadrul 

instanțelor internaționale, în special în domeniul politicii 

comerciale și al ajutorului umanitar. 

 

· Negociază acorduri internaționale în numele UE. 



Comisia Europeana 

Comisia Europeană și cetățenii 

- să vă exprimați opinia cu privire la politicile UE,  

- sa luați parte la consultările publice organizate de Comisie pe 

teme care vă interesează 

· lansați o inițiativă cetățenească europeană 

· înaintați o plângere oficială, dacă sunteți de părere că legislația 

europeană nu este aplicată corespunzător în cazul dumneavoastră 

 

Comisia oferă servicii de consiliere și informare privind 

întreprinderile, studiile, aspectele juridice, mobilitatea și munca 

în UE 

https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_ro.htm
https://europa.eu/european-union/life-business_ro


Parlamentul European  

 

 Rol: 

• organism legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități 

bugetare și de control 

 

· Membri: 751 de deputați (membrii Parlamentului European) 

· Președinte: Martin Schulz 

· Înființare: în 1952, ca Adunare Comună a Comunității Europene a 

Cărbunelui și Oțelului; în 1962, sub denumirea de Parlamentul 

European; primele alegeri directe au avut loc în 1979 

· Sedii: Strasbourg (Franța), Bruxelles (Belgia), Luxemburg 

· Site: Parlamentul European 

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


Parlamentul European  

 Rol legislativ 

 

· Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe 

baza propunerilor Comisiei Europene 

 

· Ia decizii cu privire la acordurile internaționale 

 

· Ia decizii cu privire la extinderea UE 

 

· Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere 

să propună acte legislative 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/index_ro.htm


Parlamentul European  

 Rol de control 

 

· Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE 

 

· Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în 

ansamblu 

 

· Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă 

 

· Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană. 

 

· Adresează interpelări Comisiei și Consiliului 

 

· Participă la misiuni de observare a alegerilor 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_ro
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_ro
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_ro


 Parlamentul European  

 Rol bugetar 

 

· Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul 

 

· Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul 

financiar multianual”) 



Consiliul European 

Rol: definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii 

Europene 

 

· Membri: șefii de stat sau de guvern ai țărilor membre ale 

UE, președintele Comisiei Europene, Înaltul Reprezentant 

al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

 

· Președinte: Donald Tusk 

· Înființare: în 1974 (forum informal), în 1992 (statut oficial), 

în 2009 (instituție a UE) 

· Sediu: Bruxelles (Belgia) 

· Site: Consiliul European 

http://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/


Consiliul Uniunii Europene 
Consiliul/ Consiliul de ministrii 

 

    Rol: reprezintă guvernele statelor membre ale UE, adoptă 

legislația europeană și coordonează politicile UE 

 

    Membri: miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de 

domeniul de politică supus discuțiilor 

 

    Președinte: fiecare stat membru al UE deține președinția prin 

rotație, pe o perioadă de 6 luni 

    Înființare: 1958 (sub denumirea de Consiliul Comunității 

Economice Europene) 

    Sediu: Bruxelles (Belgia) 

    Site: Consiliul UE 

http://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/  

 



Consiliul Uniunii Europene 

  Negociază și adoptă legislația UE, împreună cu Parlamentul 

European, pe baza propunerilor înaintate de Comisia 

Europeană 

 

Coordonează politicile țărilor UE 

 

Elaborează politica externă și de securitate a UE, plecând de 

la orientările Consiliului European 

 

 Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații 

internaționale 

 

 Adoptă bugetul anual al UE, în colaborare cu Parlamentul 

European. 
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CoR - Comitetul Regiunilor 

 Rol: organism consultativ reprezentând autoritățile locale și 

regionale din Europa 

 

· Președinte: Markku Markkula (FI-PPE), membru al Consiliului 

municipal Espoo (Finlanda) 

 

· Membri: 350 de reprezentanți, din toate țările UE 

 

· Înființare: 1994 

· Sediu: Bruxelles (Belgia) 

· Site: Comitetul Regiunilor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocrXD3NACYA 

http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx


 Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European 

trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte 

legislative în domenii care intră în competența autorităților 

locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței 

de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, 

transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice 

 

· Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție. 

 

· Din momentul în care primește o propunere legislativă, 

Comitetul pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite 

apoi tuturor instituțiilor europene relevante. 

 

· De asemenea, CoR poate emite avize și din proprie inițiativă. 

CoR - Comitetul Regiunilor 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
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http://cor.europa.eu/ro/activities/opinions/Pages/opinions-and-resolutions.aspx


            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 
 Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65 

Helpdesk: + 4021.313.80.99 Email: helpdesk@adrbi.ro  

www.adrbi.ro                                     

 
Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

www.facebook.com  / adrbi 
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