Reprezentarea Romaniei in Parlamentul European
Romania avea 35 de locuri in Parlamentul European, pentru perioada 2007 – 2009.
Parlamentul European reprezinta cetatenii Uniunii Europene prin membrii sai, alesi prin
vot democratic la nivel national. Membrii Parlamentului European elaboreaza impreuna cu
Consiliul legislatia Uniunii Europene, voteaza bugetul si exercita un control democratic asupra
Comisiei.
Numarul de fotolii parlamentare este proportional cu populatia fiecarui Stat Membru.
Dupa 2009, numarul locurilor in Parlamentul European va fi stabilit prin Decizie a Consiliului
European. Romania va organiza alegeri pentru Parlamentul European cel mai tarziu pana la 31
decembrie 2007. Incepand cu data aderarii, 1 ianuarie 2007, si pana la investirea membrilor
Parlamentului European din partea Romaniei, observatorii devin provizoriu deputati.
Orice cetatean al unui Stat Membru poate candida pentru alegerile parlamentare din alt
stat membru cu conditia sa fie rezident. Calitatea de membru al Parlamentului European este
incompatibila cu mandatul parlamentar national. Activitatea deputatilor romani in sesiunile
plenare va putea fi urmarita direct pe EP Live. Totodata, activitatea parlamentara a deputatilor
romani (numar de interventii pe durata sesiunilor plenare, propuneri de rezolutie, intrebari
parlamentare, rapoarte prezentate in comisiile de specialitate) va fi publicata pe pagina web a
fiecarui deputat roman.

Consiliul European
La lucrarile Consiliului European participa presedintele si primul ministru al Romaniei.
Consiliul European este denumirea data reunilor oficiale ale sefilor de stat sau de guvern
ai Statelor Membre, la care participa si presedintele Comisiei Europene. Aceste reuniuni au loc
cel putin de doua ori pe an.
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Consiliul European stabileste orientarile politice generale ale Uniunii Europene. Seful de
stat sau de guvern al statului care detine presedintia Uniunii Europene este presedinte al
Consiliului European.

Consiliul Uniunii Europene
Conform unei declaratii anexate Tratatului de la Nisa, Romania va avea 14 voturi in
Consiliul Uniunii.
Denumit si Consiliul de Ministri, Consiliul Uniunii Europene este format din
reprezentantii Statelor Membre, detinatori ai portofoliilor de ministri, care se reunesc
corespunzator ordinii de zi a lucrarilor Consiliului. Responsabilitatile acestei institutii sunt:
adoptarea legislatiei UE, alaturi de Parlamentul European, coordonarea politicilor economice ale
Statelor Membre, încheierea acordurilor internationale, aprobarea bugetului UE, alaturi de
Parlamentul European, elaborarea Politicii externe si de securitate comuna (PESC), coordonarea
cooperarii intre tribunalele nationale si fortele politienesti, în materie penala.
Lucrarile Consiliului UE sunt pregatite de catre Comitetul Reprezentantilor Permanenti
(COREPER), format din ambasadorii care se afla la conducerea misiunilor permanente ale
Statelor Membre la Bruxelles (denumite si reprezentante).
Cele mai multe decizii in cadrul Consiliului UE sunt adoptate in majoritate calificata,
sistem in care fiecare stat membru detine un anumit numar de voturi, ponderea fiind diferita.
Romania va detine presedintia Uniunii Europene in al doilea semestru al lui 2019.

Comisia Europeana
Un resortisant al fiecarui nou Stat Membru este numit membru al Comisiei de la data
aderarii.
Comisia Europeana indeplineste trei functii: vegheaza la respectarea prevederilor
tratatelor, asigura implementarea politicilor comunitare si are monopolul initiativei legislative in
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domeniul comunitar. Este o institutie independenta politic de guvernele nationale, reprezentand
interesele Uniunii Europene.
Noii membri ai Comisiei sunt numiti de catre Consiliu, hotarand cu majoritate calificata
si de comun acord cu presedintele Comisiei, dupa consultarea Parlamentului European. Mandatul
membrilor numiti astfel inceteaza la aceeasi data cu cel al membrilor aflati in functie la data
aderarii.
Comisar din partea Romaniei a fost desemnat Ludovic Orban care a primit portofoliul
pentru multilingvism.

Curtea Europeana de Justitie
Romania va avea un judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si unul la
Tribunalul de Prima Instanta, numiti pe o perioada de sase ani, cu posibilitatea de reinnoire a
mandatului.
CJCE judeca litigii de drept comunitar intre Statele Membre, institutii, societati comerciale si
persoane fizice.

Comitetul Economic si Social
Romania va avea 15 membri in Comitetul Economic si Social.
Este un organism consultativ al Uniunii Europene, in cadrul caruia sunt reprezentate
diverse categorii economice si sociale (patronate, sindicate etc.). CES este consultat de catre
Comisia Europeana, Parlamentul European sau Consiliul UE inainte de adoptarea deciziilor
referitoare la politica economica si sociala.
Membrii CES sunt numiti de catre guvernele Statelor Membre (activitatea lor fiind insa
independenta din punct de vedere politic) pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea de
reinnoire a mandatului.
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Comitetul Regiunilor
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, 15 reprezentanti romani ai autoritatii publice locale,
presedinti ai Consiliilor Judetene din 6 judete ale tarii si primari din 9 orase, inclusiv municipiul
Bucuresti, vor promova interesele comunitatilor locale in Comitetul Regiunilor.
Comitetul are rolul de a veghea la aplicarea principiului de subsidiaritate, conform caruia
deciziile trebuie luate la nivelul autoritatilor publice cel mai aproape de cetateni.
Comisia Europeana, Consiliul UE si Parlamentul European au obligatia de a consulta
Comitetul Regiunilor în domenii de competenta colectivitatilor locale si regionale: educatia si
tineretul, cultura, sanatatea publica, transporturi, telecomunicatii si energie, politica regionala
(Fondurile structurale), cooperare transfrontaliera, mediul inconjurator etc.
Banca Centrala Europeana
Banca Centrala Europeana coordoneaza moneda unica si este responsabila cu elaborarea
si implementarea politicii economice si monetare a UE.
Unul dintre forurile de decizie ale BCE este Consiliul General, compus din presedintele si
vice-presedintele BCE si din guvernatorii bancilor centrale nationale din toate Statele Membre.
Rolul sau este de a contribui la lucrarile de consultare si de coordonare ale BCE si la pregatirea
extinderii Zonei Euro.
Banca Europeana de Investitii
Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda împrumuturi pentru proiecte de interes
european, in special in zonele mai putin dezvoltate, in statele candidate si in statele in curs de
dezvoltare.
Politica generala de credite a Bancii este definita de catre Consiliul Guvernatorilor,
format din ministri (de regula, ai Finantelor) din toate Statele Membre. Fiecare stat membru are o
contributie la capitalul BEI.
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