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TRATATUL DE LA 
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ROLUL PARLAMENTELOR 
NAŢIONALE



Rolul   parlamentelor  naRolul   parlamentelor  naţţionale este consolidationale este consolidat

 

prin  introducerea sau  prin  introducerea sau  
reformularea unor dispozireformularea unor dispoziţţii având caracter general. ii având caracter general. Tratatul consacră un articol  Tratatul consacră un articol  
specialspecial

 

--1212--

 

pentru  parlamentele  napentru  parlamentele  naţţionale,  contribuionale,  contribuţţia acestora  la  buna ia acestora  la  buna 
funcfuncţţionare  a  Uniunii fiind recunoscută pentru prima dată ionare  a  Uniunii fiind recunoscută pentru prima dată îîn istoria tratatelor n istoria tratatelor 
europeneeuropene. . Parlamentele  asigură  respectarea  principiului subsidiarităParlamentele  asigură  respectarea  principiului subsidiarităţţii,  ii,  îîn n 
conformitate  cu Protocolul privind aplicarea principiilor de suconformitate  cu Protocolul privind aplicarea principiilor de subsidiaritate bsidiaritate şşi i 
proporproporţţionalitateionalitate

 

--

 

Art. 5 TUArt. 5 TUE (E (TratatulTratatul

 

privindprivind

 

UniuneaUniunea

 

EuropeanEuropeanăă)), , şşi i 
„„contribuie activ la buna funccontribuie activ la buna funcţţionare a Uniuniiionare a Uniunii””--

 

Art. 12 TUEArt. 12 TUE



Principalele  dispoziPrincipalele  dispoziţţii  referitoare  la  implicarea parlamentelor naii  referitoare  la  implicarea parlamentelor naţţionaleionale

 

îîn n 
cadrul UE, inclcadrul UE, incluse in Tratatul de la Lisabona, suse in Tratatul de la Lisabona, stipulează că organele legislative ale statelor tipulează că organele legislative ale statelor 
membre: membre: 

Sunt informate de către instituSunt informate de către instituţţiile europene iile europene îîn legătură cu actele  legislative  n legătură cu actele  legislative  şşi i 
primesc  proiectele  de legi  direct  de la instituprimesc  proiectele  de legi  direct  de la instituţţiile UE, iile UE, îîn conformitate cu protocolul n conformitate cu protocolul 
inclus inclus îîn Tratatn Tratat

Veghează  la  respectarea  principiului subsidiarităVeghează  la  respectarea  principiului subsidiarităţţii, ii, îîn conformitate  cu  procedurile  n conformitate  cu  procedurile  
prevăzute  de  protocolul  privind principiile de subsidiaritateprevăzute  de  protocolul  privind principiile de subsidiaritate şşi propori proporţţionalitateionalitate

Participă  la  mecanismele  de  evaluare  a  aplicării politicilParticipă  la  mecanismele  de  evaluare  a  aplicării politicilor Uniunii or Uniunii îîn cadrul n cadrul 
spaspaţţiului de libertate, securitate iului de libertate, securitate şşi justii justiţţie, fiind asociate  la controlul politic privind ie, fiind asociate  la controlul politic privind EuropolEuropol
şşi la evaluarea activităi la evaluarea activităţţilor ilor EurojustEurojust (Art.70 TFUE (Art.70 TFUE –– Tratatul privind funcTratatul privind funcţţionarea Uniunii ionarea Uniunii 
Europene, Art.88 TFUE si Art. 85 TFUE)Europene, Art.88 TFUE si Art. 85 TFUE)

Participă  la  procedurile  de  revizuire  a  prevederilor trataParticipă  la  procedurile  de  revizuire  a  prevederilor tratatelor (Art. 48 TUE)  telor (Art. 48 TUE)  

Sunt informate Sunt informate îîn legătură cu cererile de aderare la Uniune n legătură cu cererile de aderare la Uniune (Art. 49 TUE)      (Art. 49 TUE)      

Participă  la  cooperarea Participă  la  cooperarea îîntre parlamentele nantre parlamentele naţţionale ionale şşi Parlamentul European, i Parlamentul European, îîn n 
conformitate cu protocolul  privind  rolul  parlamentelor  naconformitate cu protocolul  privind  rolul  parlamentelor  naţţionale ionale îîn Uniunea Europeanăn Uniunea Europeană..



Clauza de flexibilitateClauza de flexibilitate ––

 

cf. Art. 308 TEC cf. Art. 308 TEC renumerotat ca 352 TFUE,  renumerotat ca 352 TFUE,  asigură  baza  asigură  baza  
pentru  reglementarea  la nivelul UE a obiectivelor  Comunităpentru  reglementarea  la nivelul UE a obiectivelor  Comunităţţii  pentru  care  nu  există  ii  pentru  care  nu  există  
altă  bază  altă  bază  îîn Tratat.n Tratat. Principalele schimbări introduse  de  Tratatul  de  la  Principalele schimbări introduse  de  Tratatul  de  la Lisabona  sunt Lisabona  sunt 
următoareleurmătoarele::

Comisia Europeană va semnala parlamentelor naComisia Europeană va semnala parlamentelor naţţionale posibilitatea  exercitării  ionale posibilitatea  exercitării  
mecanismelor  care  vor  fi  prezentate mecanismelor  care  vor  fi  prezentate îîn cele două protocoale specifice  n cele două protocoale specifice  

Articolul 308 Articolul 308 TECTEC, care , care îîn prezent se aplică doar n prezent se aplică doar îîn cazul primului pilon (politici n cazul primului pilon (politici 
comunitare: piacomunitare: piaţţa internăa internă, a, agriculturăgricultură, re, reţţele transele trans--europene, educaeuropene, educaţţie, cercetare, ie, cercetare, 
protecprotecţţia consumatorilor, imigraia consumatorilor, imigraţţia clandestinăia clandestină, azil, politici sociale, mediu, etc.), se va , azil, politici sociale, mediu, etc.), se va 
aplica aplica tuturortuturor politicpoliticilorilor UUniuniiniunii, , maimai pupuţţin politicii externe in politicii externe şşi de securitate comunăi de securitate comună..



PROTOCOLUL NR. 1 PRIVIND ROLUL 
PARLAMENTELOR IN UE

Noul Protocol privind rolul parlamentelor naNoul Protocol privind rolul parlamentelor naţţionale ionale îîn UE n UE 
îînlocuienlocuieşşte te actualul Protocol nr.9 din TUE actualul Protocol nr.9 din TUE şşi TFUE, introdus i TFUE, introdus 

prin Tratatul prin Tratatul de de la la AmsterdamAmsterdam



Transmiterea actelor legislative comunitare 
şi termenul pentru procedura de examinare 

parlamentară („scrutiny”)



Protocolul  privind  rolul  parlamentelor  naProtocolul  privind  rolul  parlamentelor  naţţionale  ionale  îîn  UE prevede că  n  UE prevede că  
organele  legislative din statele membre UEorganele  legislative din statele membre UE

 

primesc primesc proiectele  de  acte proiectele  de  acte 
legislative  direct de la Comisia Europeanălegislative  direct de la Comisia Europeană (sau de la un grup de state membre, (sau de la un grup de state membre, 
Parlamentul European, Curtea de JustiParlamentul European, Curtea de Justiţţie, Bie, Banca Centrală Europeanăanca Centrală Europeană, B, Banca anca 
Europeană de InvestiEuropeană de Investiţţii).  ii).      
        Indirect        Indirect, r, rezultă că transmiterea acestora de către guvern nu mai este o  ezultă că transmiterea acestora de către guvern nu mai este o  
condicondiţţie  obligatorie pentru declanie  obligatorie pentru declanşşarea mecanismului de area mecanismului de scrutinyscrutiny

 

dede către  către 
parlamentele  naparlamentele  naţţionale. ionale. 

ÎÎn  timp  ce  Protocolul  privind  rolul  parlamentelor nan  timp  ce  Protocolul  privind  rolul  parlamentelor naţţionale  conform  ionale  conform  
Tratatului  de  laTratatului  de  la

 

AmsterdamAmsterdam,  ,  îîn  vigoaren  vigoare,  ,  se aplică  documentelor  de  se aplică  documentelor  de  
consultare  ale  Comisiei  (consultare  ale  Comisiei  (cărcărţţi  verzi,  albe  i  verzi,  albe  şşi comunicării comunicări),  Tratatul  de  la  ),  Tratatul  de  la  
Lisabona  prevede  Lisabona  prevede  îîn  plus  transmiterea: programului legislativ anual, n  plus  transmiterea: programului legislativ anual, a a 
oricărui alt instrument de programare  legislativă sau de strateoricărui alt instrument de programare  legislativă sau de strategie politicăgie politică, , a a 
proiectelor de acte legislative emise de Parlamentul European saproiectelor de acte legislative emise de Parlamentul European sau de un grup u de un grup 
de state membre, de state membre, a a agendelor agendelor şşi minutelor Consiliului precum i minutelor Consiliului precum şşi raportul anual i raportul anual 
al Cural Curţţii de Conturi. ii de Conturi. 

ÎÎntrntr--un  parlament  bicameral,  dreptul  de a  primi aceste acte legiun  parlament  bicameral,  dreptul  de a  primi aceste acte legislative slative 
se aplică ambelor camerese aplică ambelor camere..

Noul  Protocol  Noul  Protocol  îîntărentăreşşte dispozite dispoziţţia privind  termenul de 8 ia privind  termenul de 8 săptămânisăptămâni ((îîn loc n loc 
de 6 de 6 săptămâni ca până săptămâni ca până îîn prezent) n prezent) îîntre publicarea unui proiect de act ntre publicarea unui proiect de act

 

 
legislativ UE legislativ UE şşi introducerea sa pe agenda Consiliului pentru ca fiecare i introducerea sa pe agenda Consiliului pentru ca fiecare 
parlament naparlament naţţional să efectueze procedura de examinare parlamentară ional să efectueze procedura de examinare parlamentară 
((„„scrutinyscrutiny””).).



Cooperarea interparlamentară

Titlul Titlul II II al al Protocolului Protocolului LisabonaLisabona

 

pune baze noipune baze noi

 

privind cooperarea privind cooperarea îîntrentre

 
parlamentele parlamentele nanaţţionale ionale şşi Parlamentul European. i Parlamentul European. Conform Conform TratatulTratatuluiui

 

de la de la 
Amsterdam, ConferinAmsterdam, Conferinţţa organelor parlamentare specializate a organelor parlamentare specializate îîn afaceri europene n afaceri europene 
(COSAC(COSAC))

 

poatepoate

 

comunicacomunica

 

cu cu Parlamentul European, Consiliul Parlamentul European, Consiliul şşi Comisia, iari Comisia, iar

 
contribucontribuţţiile iile sale nu sale nu angajeazăangajează

 

parlamentele parlamentele nanaţţionale ionale şşi nu aduc atingere i nu aduc atingere 
pozipoziţţiei acestora. Prin Tratatul de la Lisabona, iei acestora. Prin Tratatul de la Lisabona, COSAC a primit alte două COSAC a primit alte două 
competencompetenţţee legate de: legate de: 

Promovarea schimbului de informaPromovarea schimbului de informaţţii ii şşi a celor mai bune practicii a celor mai bune practici parlamentare parlamentare 
Organizarea unor conferinOrganizarea unor conferinţţe interparlamentaree interparlamentare

Noul rol consolidat pe care Noul rol consolidat pe care îîl vor exercita parlamentele nal vor exercita parlamentele naţţionale, conform ionale, conform 
Tratatului de la Lisabona,Tratatului de la Lisabona, este suseste susţţinut de modalitateainut de modalitatea dede

 

intervenintervenţţieie

 

îîn n cadrul cadrul 
controlului controlului de subsidiaritate. de subsidiaritate. 



PROTOCOLUL NR. 2 PRIVIND APLICAREA 
PRINCIPIILOR DE SUBSIDIARITATE SI 

PROPORŢIONALITATE



Conform  AConform  Articoluluirticolului

 

5 TUE5 TUE

 

din din TratatulTratatul

 

dede

 

lala

 

 Lisabona Lisabona, s, se păstrează e păstrează 
actualele actualele dispozidispoziţţii ii dindin

 

art. 5art. 5

 

TEC (TrTEC (Tratatul privind Comunitatea Europeanăatatul privind Comunitatea Europeană),),

 

  
adăugândadăugând

 

două precizăridouă precizări. Referitor . Referitor la la subsidiaritate, Uniunea subsidiaritate, Uniunea nunu

 

va va putea acputea acţţiona iona 
decât decât îîn condin condiţţiile iile îîn care obiectivele propusen care obiectivele propuse

 

nunu

 

potpot

 

fi fi îîndeplinite suficient ndeplinite suficient de de 
Statele MembreStatele Membre, , atât laatât la

 

nivel nivel locallocal,,

 

cât cât şşi i regional.regional.

 

ÎÎn n ceea ceceea ce

 

privepriveşşte te 
proporproporţţionalitatea, conionalitatea, conţţinutul inutul şşi forma aci forma acţţiunii Uniunii nu va depăiunii Uniunii nu va depăşşi ceea ce este i ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor Tratatelor.necesar pentru realizarea obiectivelor Tratatelor.

Tratatul de Tratatul de lala Lisabona extindeLisabona extinde mecanismul mecanismul de de control control alal subsidiarităsubsidiarităţţii ii prinprin

 
introducerea introducerea a două  proceduri distinctea două  proceduri distincte, diferen, diferenţţiate iate îîn n raport raport cu cu gradul gradul de de 
implicare implicare a parlamentelora parlamentelor îîn n respingerea respingerea unui unui act act legislativ legislativ ––

 

cartonacartonaşşul ul 
galbengalben

 

şşi i cartonacartonaşşul portocaliuul portocaliu. . 

Mecanismul de aplicare propus privind principiile de subsiMecanismul de aplicare propus privind principiile de subsidiaritate diaritate şşi i 
proporproporţţionalitate este constituit din trei etapeionalitate este constituit din trei etape

 

succesivesuccesive

 

şşi i dă dă dreptuldreptul

 
parlamentelor parlamentelor nanaţţionaleionale

 

 să să--şşi exprime i exprime opiniile privind subsidiaritatea direct la opiniile privind subsidiaritatea direct la 
instituinstituţţia europeană care a generat legislaia europeană care a generat legislaţţia.ia.



Cartonasul galben
ÎÎn vederea n vederea aplicării aplicării acestacestuui i mecanism,mecanism,

 

fiecare parlament nafiecare parlament naţţional ional

 

 
dispune de două voturidispune de două voturi

 

iar  iar  îîntrntr--un sistem bicameral, un sistem bicameral, fiecare cameră fiecare cameră 
dispune de un vot.dispune de un vot.

ÎÎntrntr--un un interval deinterval de maximum 8 maximum 8 săptămâni desăptămâni de  la transmiterea unui proiect  la transmiterea unui proiect 
de act legislativ, de act legislativ, orice cameră a unui parlamentorice cameră a unui parlament nanaţţional ional poate adresa poate adresa 
instituinstituţţiilor europene un aviz motivatiilor europene un aviz motivat, , îîn n carecare  prezintă  prezintă motivelemotivele pentru pentru 
care estimează că textul nu respectă principiul subsidiarităcare estimează că textul nu respectă principiul subsidiarităţţii. Instituii. Instituţţiile iile 
Uniunii Uniunii ţţin cont de avizele motivate care le sunt adresate.in cont de avizele motivate care le sunt adresate.

Proiectul legislativ trebuie reexaminat de Comisie Proiectul legislativ trebuie reexaminat de Comisie îîn cazul n cazul îîn care cel pun care cel puţţin o in o 
treimetreime din din totalul voturilor atribuite parlamentelor natotalul voturilor atribuite parlamentelor naţţionaleionale prezintă un  prezintă un 
aviz motivat aviz motivat îîn acest sens. n acest sens. 

Pentru textele referitoare la cooperarea poliPentru textele referitoare la cooperarea poliţţienească ienească şşi i la la cooperareacooperarea   
judiciară judiciară îîn n materiematerie  penală penală, , proiectulproiectul dede act normativ act normativ trebuie  trebuie  
reexaminat reexaminat îîn cazul n cazul îîn care cel pun care cel puţţin un sfert din in un sfert din parlamentele parlamentele nanaţţionale ionale 
adresează un aviz motivat adresează un aviz motivat îîn acest sens. n acest sens. 

Comisia Europeană sauComisia Europeană sau

 

alt inialt iniţţiator (Parlamentul European, Curtea iator (Parlamentul European, Curtea de de 
JustiJustiţţie, ie, Banca Banca Centrală Centrală Europeana Europeana sau Banca desau Banca de

 

InvestiInvestiţţii) ii) decide decide 
motivat motivat asupra asupra menmenţţinerii, modifinerii, modificării sau retragerii proiectuluiicării sau retragerii proiectului..



Cartonasul portocaliu
AcestAcest mecanism mecanism sese  aplică aplică numai numai la la procedura legislativă procedura legislativă ordinarăordinară,,
implicând implicând formarea unui formarea unui prag mai sever pentru prag mai sever pentru reexaminareareexaminarea proiectului proiectului 
de de către către Comisie. Astfel, Comisie. Astfel, îîn cazul n cazul îîn care se constituie n care se constituie o majoritate de o majoritate de 
voturi (28) voturi (28) îîmpotriva unei propuneri mpotriva unei propuneri legislative, Comisia eslegislative, Comisia este obligată să te obligată să 
procedeze la revizuirea acesteiaprocedeze la revizuirea acesteia. Propunerea poate fi men. Propunerea poate fi menţţinutăinută, a, amendată mendată 
sau retrasăsau retrasă. . 

ÎÎn cazul n cazul îîn care n care Comisia decide totuComisia decide totuşşi să meni să menţţină  propunerea de act ină  propunerea de act 
legislativ, Consiliul legislativ, Consiliul şşii ParlamentulParlamentul EuropeanEuropean trebuie trebuie să să sese pronunpronunţţe e 
asupraasupra  compatibilită compatibilităţţii ii acesteia acesteia cu cu principiul subsidiarităprincipiul subsidiarităţţiiii. . 

ÎÎn cazul n cazul îîn care n care Consiliul de MiniConsiliul de Minişştri (cutri (cu majoritatea amajoritatea a 55% 55% din din membrimembri   
săisăi) ) sau sau Parlamentul Parlamentul European European (cu (cu majoritate simplămajoritate simplă) d) dau un răspuns au un răspuns 
negativ cu privire la această  compatibilitatenegativ cu privire la această  compatibilitate, proiectul va fi retras, proiectul va fi retras..

După adoptarea unui textDupă adoptarea unui text, Curtea  de Justi, Curtea  de Justiţţie poate fi sesizată  de un stat ie poate fi sesizată  de un stat

 

 
membru  cu un recurs privind membru  cu un recurs privind îîncălcarea principiului subsidiarităncălcarea principiului subsidiarităţţii, recurs ii, recurs 
care poate  fi  care poate  fi  îînaintat de unul  din  parlamentele  nanaintat de unul  din  parlamentele  naţţionale sau de una din ionale sau de una din 
camerele unui parlament  bicameral. Recursul este prezentat, camerele unui parlament  bicameral. Recursul este prezentat, îîn mod oficial, n mod oficial, 
de guvernul Statului Membru. de guvernul Statului Membru. 
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