
Dreptul Uniunii Europene este un drept al securităţii 
internaţionale, un drept al cooperării economice, 

politice, sociale, judiciare, precum şi un drept al 
Protecţiei Drepturilor Fundamentale ale Omului, 

constituind o ordine juridică proprie, integrată în  
sistemele de drept ale statelor membre.  

(Hotărârea CJUE din 19 noiembrie 1991, pronunţată 
 în cauzele conexate 6/90 şi 9/90, Andreea Francovich,  

Danila Bonifaci şi alţii/Republica Italiană, pct. 31). 

Capitolul I. Dreptul Uniunii  
Europene, parte componentă a dreptului 

internaţional 

Dreptul internaţional cuprinde dreptul sistemelor regionale create 
pe zone geografice sau prin participarea convenţională a anumitor 
state la astfel de sisteme, cum sunt: Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU), Uniunea Europeană (UE), Organizaţia Tratatului Atlanticului 
de Nord (NATO), Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), Organi-
zaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţia 
Statelor Americane, Organizaţia Unităţii Africane, Organizaţia Statelor 
din Asia de Sud-Est, Liga Arabă ş.a. Astfel, se poate vorbi despre drep-
tul internaţional ca fiind un drept convenţional, interstatal şi supra-
statal. 

1.1. Izvoarele Dreptului Internaţional 

Dreptul internaţional cuprinde norme juridice, reguli şi principii 
generale şi universale, cu caracter imperativ, ce protejează valori fun-
damentale. Astfel de norme, reguli, principii şi mijloace juridice, apli-
cabile pe plan internaţional, constituie izvoarele dreptului interna-
ţional. 

Acestea, conform literaturii de specialitate, pot fi clasificate după 
mai multe criterii, în special după modul de manifestare a acordului 
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de voinţă: de exemplu, tratatul, ca manifestare expresă a consim-
ţământului, şi cutuma, ca rezultat al acordului tacit de voinţă. 

1.1.1. Tratatul 

Tratatul, ca izvor principal al dreptului internaţional, este un izvor 
care are un rol fundamental în istoria relaţiilor internaţionale şi 
prezintă o importanţă din ce în ce mai mare, astfel cum s-a statuat în 
preambulul Convenţiei de la Viena din 23 mai 1969 cu privire la 
dreptul tratatelor, publicată în Broşura din 23 mai 1969. 

În art. 2 alin. (1) lit. a) din Convenţie, tratatul este definit în ca 
fiind „un acord internaţional încheiat în scris între state şi guvernat 
de dreptul internaţional, fie că este consemnat într-un instrument 
unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe şi oricare ar fi 
denumirea sa particulară”. 

Dintre tratatele internaţionale multilaterale, Carta ONU este cel 
mai important. Carta ONU cuprinde drepturi şi obligaţii nu numai 
pentru statele-părţi semnatare, ci şi pentru state terţe, prin excepţie 
de la principiul de drept internaţional conform căruia tratatele leagă 
doar statele-părţi semnatare ale tratatului. În cuprinsul său se sta-
tuează că toate statele sunt egale din punct de vedere juridic şi, fiind 
membri egali ai comunităţii internaţionale, au dreptul de a participa 
deplin şi efectiv la adoptarea, la nivel internaţional, a deciziilor pri-
vind rezolvarea problemelor economice, financiare şi monetare mon-
diale, prin intermediul organizaţiilor internaţionale corespunzătoare 
şi de a beneficia echitabil de avantajele care decurg, precum şi că 
toate statele ar trebui să coopereze la întărirea şi îmbunătăţirea con-
tinuă a eficacităţii cu care organizaţiile internaţionale aplică măsurile 
destinate stimulării progresului economic general în toate ţările, în 
special al ţărilor în curs de dezvoltare, şi ar trebui să coopereze pen-
tru a adapta, dacă este cazul, aceste organizaţii la exigenţele coope-
rării economice internaţionale.  

Cu titlu de excepţie, tratatele pot institui drepturi şi obligaţii 
pentru statele terţe dacă părţile tratatului înţeleg să creeze drepturi 
şi/sau obligaţii prin mijlocirea unei astfel de dispoziţii şi dacă statul 
terţ le acceptă în mod expres şi în scris. 

Astfel de drepturi şi obligaţii pot lua naştere nu doar pentru un 
singur stat terţ, ci şi pentru un grup de state căruia acesta îi aparţine 
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sau chiar pentru toate statele, dacă acestea consimt. Consimţămân-
tul este prezumat în lipsa vreunei indicaţii contrare, afară numai dacă 
tratatul nu dispune altfel.  

Asupra respectării obligaţiilor decurgând din tratate şi din alte 
izvoare ale dreptului internaţional se statuează în preambulul Cartei 
ONU, iar în Convenţia de la Viena din 1969, cu privire la dreptul tra-
tatelor, este menţionată importanţa din ce în ce mai mare a trata-
telor ca izvor al dreptului internaţional şi ca mijloc de dezvoltare a 
cooperării între naţiuni, indiferent de regimurile lor constituţionale şi 
sociale. Convenţia reglementează condiţiile privind încheierea, res-
pectarea, aplicarea şi interpretarea tratatelor, amendarea şi modifi-
carea tratatelor, nulitatea, stingerea şi suspendarea aplicării acestora. 
Definiţia noţiunii de tratat nu poate omite faptul că un tratat cu-
prinde atât norme contractuale convenţionale, cât şi norme juridice.  

1.1.2. Convenţiunea 

Un alt izvor de drept internaţional este convenţiunea. Aceasta 
este un act având ca obiect reglementări de mai mică importanţă 
decât tratatele, care consemnează, de regulă, acorduri în domenii 
specifice. Există convenţiuni privind regimul căilor navigabile în inte-
res internaţional, monetare, pentru unificarea unor reguli în materie 
de conosament, pentru unificarea unor reguli în transportul aerian 
internaţional, asupra liniilor de încărcare, sanitare, privind reguli rela-
tive la transportul aerian internaţional ş.a. 

1.1.3. Cutuma 

Cutuma internaţională reprezintă o practică generală, acceptată 
ca drept, astfel cum este stipulat în Statutul CIJ. 

1.2. Principiile fundamentale şi generale  
ale Dreptului Internaţional 

1.2.1. Principiile fundamentale 

Principiile fundamentale de drept internaţional în care se inte-
grează sistemul de drept al Uniunii Europene sunt cele statuate prin 
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art. 2 din Carta ONU, respectiv: principiul egalităţii suverane a tuturor 
membrilor, principiul îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor asu-
mate prin Cartă, principiul rezolvării diferendelor prin mijloace 
paşnice, astfel încât pacea şi securitatea internaţională şi justiţia să 
nu fie puse în primejdie, principiul abţinerii de la recurgerea la forţă 
sau de la ameninţarea cu recurgerea la forţă sau de la folosirea ei 
împotriva integrităţii teritoriale ori independenţei politice a vreunui 
stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite. 
Carta nu permite Naţiunilor Unite să intervină în chestiuni care 
aparţin esenţial competenţei interne a unui stat şi nici nu îi obligă pe 
membrii săi să supună asemenea chestiuni spre rezolvare pe baza 
prevederilor Cartei; acest principiu nu va aduce însă nicidecum atin-
gere aplicării măsurilor de constrângere prevăzute în Capitolul VII din 
Cartă, din care decurge principiul neamestecului în treburile interne 
şi dreptul la autodeterminare al popoarelor, principiul protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului, principiul respectării obligaţiilor 
internaţionale. 

1.2.2. Principiile generale 

Principiile generale de drept internaţional, astfel cum sunt prevă-
zute în art. 38 alin. (1) lit. c) din Statutul CIJ, sunt reguli generale de 
drept intern şi internaţional aplicabile în majoritatea sistemelor juri-
dice interne, transpuse în dreptul internaţional. 

CIJ, constituită prin Carta ONU, ca organ judiciar principal al ONU, 
soluţionează litigiile ce îi sunt supuse conform dreptului internaţional 
şi principiilor generale de drept internaţional, drept pentru care 
Curtea, în unele decizii, menţionează astfel de principii, calificându-le 
drept principii echitabile. 

Numai statele pot fi părţi în cauzele supuse spre soluţionare 
Curţii. Curtea poate, conform art. 34 alin. (2) din Regulamentul său, 
să ceară organizaţiilor internaţionale publice informaţii referitoare la 
cauzele supuse spre soluţionare acesteia şi, totodată, primeşte ase-
menea informaţii prezentate de aceste organizaţii din proprie iniţia-
tivă. Ori de câte ori într-o cauză supusă spre soluţionare Curţii se ia în 
discuţie interpretarea actului constitutiv al unei organizaţii internaţio-
nale publice sau a unei convenţii internaţionale interpretate în virtu-
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tea acestui act, Grefierul va înştiinţa organizaţia respectivă şi îi va 
comunica în copie întreaga procedura scrisă. 

În competenţa CIJ intră toate cauzele pe care i le supun părţile, 
precum şi toate chestiunile prevăzute în mod special în Carta ONU 
sau în tratatele şi convenţiile în vigoare. Statele părţi la Statut vor 
putea oricând să declare că recunosc ca obligatorie şi fără o con-
venţie specială, în raport cu orice alt stat care acceptă aceeaşi obli-
gaţie, jurisdicţia Curţii pentru toate diferendele de ordin juridic având 
ca obiect: interpretarea unui tratat, orice problemă de drept interna-
ţional, existenţa oricărui fapt care, dacă ar fi stabilit, ar constitui 
încălcarea unei obligaţii internaţionale, natura sau întinderea repa-
raţiei datorate pentru încălcarea unei obligaţii internaţionale, astfel 
cum se reglementează prin dispoziţiile art. 36 alin. (2) din Statutul CIJ. 

De asemenea, CIJ poate da un aviz consultativ asupra oricărei 
chestiuni juridice, la cererea oricărei instituţii autorizate prin Carta 
ONU, sau care este abilitată să adreseze o asemenea cerere. 

Prin art. 38 alin. (1) din Statutul CIJ, se statuează: Curtea, a cărei 
misiune este de a soluţiona, conform dreptului internaţional, diferen-
dele care îi sunt supuse, aplică: convenţiile internaţionale, fie genera-
le, fie speciale, care stabilesc reguli recunoscute în mod expres de 
statele în litigiu; cutuma internaţională, ca dovadă a unei practici de 
ordin general, acceptată ca drept, principiile generale de drept recu-
noscute de naţiunile civilizate; sub rezerva dispoziţiilor art. 59, con-
form căruia „decizia Curţii nu are forţă obligatorie decât între părţile 
în litigiu şi numai pentru cauza pe care o soluţionează”, hotărârile 
judecătoreşti şi doctrina celor mai calificaţi specialişti în drept public 
al diferitelor naţiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor 
de drept şi, fără a se aduce atingere dreptului Curţii de a soluţiona o 
cauză în conformitate cu principiul echităţii, ex aequo et bono, dacă 
părţile sunt de acord cu aceasta.  

Dintre acestea, cele mai importante de evidenţiat sunt: principiul 
independenţei, principiul protecţiei internaţionale a drepturilor omu-
lui, regula bunei-credinţe în îndeplinirea obligaţiilor asumate, prima-
tul tratatului internaţional asupra legii interne, răspunderea pentru 
prejudiciile cauzate, epuizarea căilor de recurs interne.  

Fără a fi epuizat principiile generale de drept internaţional, tre-
buie precizat că există principii generale şi în diferite domenii spe-
cifice, cum sunt cele din dreptul mediului, precum: prevenirea daune-
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lor ecologice, asigurarea supravieţuirii speciilor pe cale de dispariţie, 
repararea prejudiciilor ecologice provocate mediului ş.a., cât şi în 
diferite alte domenii specifice. 

Mijloacele auxiliare, care contribuie la conturarea şi constatarea 
existenţei normelor juridice, la relevarea valorii acestora şi la inter-
pretarea lor unitară, sunt: Doctrina, Hotărârile Judecătoreşti interna-
ţionale, Legea naţională, Rezoluţiile Organizaţiilor Internaţionale, 
Actele de interpretare a tratatelor. 

Doctrina este menţionată în art. 38 alin. (1) lit. d) din Statutul CIJ 
şi cuprinde lucrările ştiinţifice ale unor specialişti în domeniu, cât şi 
operele unor foruri ştiinţifice internaţionale, cum sunt: Asociaţia de 
Drept Internaţional, Institutul de Drept Internaţional, Comisia de 
Drept Internaţional a ONU, precum şi opiniile separate ale judecă-
torilor CIJ anexate deciziilor Curţii. În jurisprudenţa instanţelor inter-
naţionale, doctrina s-a invocat de multe ori drept dovadă a existenţei 
unei norme şi nu ca izvor distinct de drept internaţional. 

Hotărârile judecătoreşti, menţionate deopotrivă în art. 38 alin. (1) 
lit. d) din Statutul CIJ, sunt aplicate de Curte în cadrul misiunii sale de 
a soluţiona conform dreptului internaţional diferendele care îi sunt 
supuse. Hotărârile judecătoreşti, deşi nu creează, propriu-zis, norme 
de drept, contribuie la precizarea corectă a normelor de drept inter-
naţional ce sunt avute în vedere de Curte şi aplicate în cadrul solu-
ţionării litigiilor deduse acesteia. 

Pot fi incluse în această categorie: hotărârile pronunţate de CIJ, 
care au forţă juridică obligatorie doar pentru părţile din litigiu şi pen-
tru cauza în care se pronunţă, hotărârile tribunalelor arbitrale inter-
naţionale, hotărârile unor tribunale naţionale, pronunţate în litigii 
care ridică probleme de drept internaţional, în conformitate cu dis-
poziţiile art. 59 din Statutul CIJ. 

Cutuma internaţională constituie o manifestare expresă şi tacită a 
acordului de voinţe, a consimţământului statelor, privind recunoaş-
terea unei reguli de conduită ca având valoare de normă juridică. 

Cutuma este practica generală, constantă şi îndelungată a sta-
telor, cei care o promovează considerându-se obligaţi juridic să res-
pecte conduita impusă prin aceasta, şi constă în adoptarea repetată 
şi uniformă a unei anume conduite. În Statutul CIJ cutuma internaţio-
nală este definită, potrivit art. 38 alin. (1) lit. b), ca fiind dovada unei 
practici generale, acceptată ca drept. Prin urmare, pentru ca o 
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practică a statelor sau a altor subiecte de drept internaţional să fie 
considerată cutumă, potrivit dreptului internaţional, aceasta trebuie 
să întrunească cumulativ următoarele condiţii: de a avea un caracter 
nescris, general, îndelungat şi repetat şi de a fi acceptată de către 
subiectele dreptului internaţional public ca o regulă de conduită cu 
forţă juridică obligatorie. 

Sistematizarea, gruparea oficială a normelor de drept internaţio-
nal în cuprinsul unor tratate, reprezentând operaţiunea de codificare 
a dreptului internaţional şi care a avut ca obiect principal normele 
cutumiare, a constituit un instrument juridic deosebit de important 
pentru asigurarea unităţii acestor norme, precizarea conţinutului lor 
şi înlăturarea eventualelor contradicţii ce ar fi putut rezulta din 
interpretări diferite, neoficiale.  

1.3. Ierarhizarea normelor Dreptului Internaţional 

Ierarhizarea normelor de Drept Internaţional se poate stabili, pe 
de o parte, între dispoziţiile Cartei ONU şi cele ale tratatelor încheiate 
de statele membre ale ONU. În cazul unui conflict între dispoziţiile 
acestora se vor aplica prioritar prevederile Cartei ONU. Pe de altă 
parte, o ierarhizare se poate stabili şi între normele universale din 
tratatele cu caracter general, universal şi cele particulare, prioritate 
având normele universale. 

Potrivit dispoziţiilor Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul 
tratatelor, încheiată în anul 1969, în special dispoziţiilor din Partea  
a III-a privind respectarea, aplicarea şi interpretarea tratatelor, Sec-
ţiunea 1, „Respectarea tratatelor”, Articolul 26 – Pacta sunt servanda, 
orice tratat în vigoare leagă părţile şi trebuie să fie executat de ele cu 
bună-credinţă. Potrivit art. 27 privind dreptul intern şi respectarea 
tratatelor, o parte nu poate invoca dispoziţiile dreptului său intern 
pentru a justifica neexecutarea unui tratat. 

Deopotrivă, Convenţia, la art. 28, cuprinde şi dispoziţii privitoare 
la neretroactivitatea tratatelor, potrivit cărora: dacă din cuprinsul 
tratatului nu reiese o intenţie diferită sau dacă aceasta nu este sta-
bilită pe altă cale, dispoziţiile unui tratat nu leagă o parte în ce pri-
veşte un act sau fapt anterior datei intrării în vigoare a acestui tratat 
faţă de această parte sau în ce priveşte o situaţie care încetase să 
existe la acea dată.  
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Aplicarea tratatelor succesive purtând asupra aceleiaşi materii se 
face potrivit următoarelor reguli: când un tratat precizează că este 
subordonat unui tratat anterior sau posterior sau că nu trebuie consi-
derat ca fiind incompatibil cu celălalt tratat, dispoziţiile acestuia se 
vor aplica cu precădere. Când toate părţile la tratatul anterior sunt, 
de asemenea, părţi la tratatul posterior, fără ca cel anterior să fi 
expirat sau ca aplicarea lui să fi fost suspendată, tratatul anterior nu 
se aplică decât în măsura în care dispoziţiile sale sunt compatibile cu 
cele ale tratatului posterior. 

Regulile generale de interpretare constau în interpretarea oricărui 
tratat cu bună-credinţă, potrivit sensului obişnuit ce urmează a fi 
atribuit termenilor tratatului în contextul lor şi potrivit cu obiectul şi 
scopul său. În vederea interpretării unui tratat, contextul cuprinde, în 
afară de text şi anexe, constând în orice acord în legătură cu tratatul 
şi care a intervenit între toate părţile cu prilejul încheierii tratatului, 
orice instrument stabilit de către una sau mai multe părţi cu prilejul 
încheierii tratatului şi acceptat de celelalte părţi ca instrument având 
legătură cu tratatul. 

Se va avea în vedere şi orice acord ulterior intervenit între părţi cu 
privire la interpretarea tratatului sau la aplicarea dispoziţiilor sale, 
orice practică urmată ulterior în aplicarea tratatului prin care este 
stabilit acordul părţilor în privinţa interpretării tratatului, precum şi 
orice regulă privind pertinenţa de drept internaţional aplicabilă rela-
ţiilor dintre părţi. 

Un termen va fi înţeles într-un sens special dacă s-a stabilit că 
aceasta a fost intenţia părţilor. Regula privind aplicarea tratatului în 
raport cu statele terţe constă în acea că, faţă de statul terţ, un tratat 
nu creează nici obligaţii şi nici drepturi fără consimţământul său, 
potrivit dispoziţiilor statuate în art. 34 din Convenţia privind tratatele. 

Potrivit însă art. 35 din Convenţie, care prevede obligaţii pentru 
statele terţe, prin excepţie, o obligaţie ia naştere pentru un stat terţ 
din dispoziţia unui tratat dacă părţile la acest tratat înţeleg să creeze 
obligaţia prin mijlocirea acestei dispoziţii şi dacă statul terţ acceptă în 
mod expres şi în scris această obligaţie. 

Tot prin excepţie, un drept ia naştere pentru un stat terţ din 
dispoziţia unui tratat dacă părţile la acest tratat înţeleg, prin această 
dispoziţie, să confere acest drept fie statului terţ sau unui grup de 
state căruia acesta îi aparţine, fie tuturor statelor, şi dacă statul terţ 
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consimte. Consimţământul este prezumat în lipsa vreunei indicaţii 
contrare, afară numai dacă tratatul nu dispune altfel.  

Privitor la ierarhizarea ce se poate stabili între normele imperative 
şi normele dispozitive, primatul aparţine normelor imperative, astfel 
cum rezultă din cele dezvoltate în continuare. 

Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, considerând 
rolul fundamental al tratatelor în istoria relaţiilor internaţionale şi 
importanţa din ce în ce mai mare a tratatelor ca izvor al dreptului 
internaţional şi ca mijloc de dezvoltare a cooperării paşnice între na-
ţiuni, constată că principiul liberului consimţământ şi al bunei-credinţe, 
precum şi regula pacta sunt servanda sunt universal recunoscute, iar 
diferendele privind tratatele trebuie, ca şi celelalte diferende inter-
naţionale, să fie soluţionate prin mijloace paşnice şi în conformitate 
cu principiile justiţiei şi ale dreptului internaţional; prim urmare, 
Convenţia se aplică tratatelor încheiate între state. 

Convenţia defineşte norma imperativă, cât şi conflictul dintre 
aceasta şi orice alte norme, în conţinutul Articolul 53, Tratate în con-
flict cu o normă imperativă a dreptului internaţional general (jus 
cogens), statuând că este nul orice tratat care, în momentul încheierii 
sale, este în conflict cu o normă imperativă a dreptului internaţional 
general.  

O normă imperativă a dreptului internaţional general este o 
normă acceptată şi recunoscută de comunitatea internaţională a 
statelor în ansamblul ei, drept normă de la care nu este permisă nicio 
derogare şi care nu poate fi modificată decât printr-o nouă normă a 
dreptului internaţional general având acelaşi caracter.  

Comisia de Drept Internaţional a ONU a identificat ca aparţinând 
categoriei jus cogens următoarele norme: principiile de drept inter-
naţional înscrise în Carta ONU, drepturile şi libertăţile elementare la 
viaţă şi demnitate umană, drepturile general recunoscute membrilor 
comunităţii internaţionale (cum sunt libertatea mărilor şi a spaţiului 
cosmic). 

Potrivit, însă, art. 4 din Convenţie, privind neretroactivitatea Con-
venţiei, fără prejudiciul aplicării vreuneia din regulile enunţate în 
Convenţie, cărora tratatele le-ar fi supuse în temeiul dreptului inter-
naţional, independent de Convenţie, aceasta se aplică exclusiv trata-
telor încheiate de state după intrarea ei în vigoare faţă de aceste 
state. 
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Convenţia reglementează şi reguli privind nulitatea, stingerea şi 
suspendarea aplicării tratatelor, validitatea unui tratat sau a consim-
ţământului unui stat de a fi legat printr-un tratat, ce nu poate fi con-
testată decât în aplicarea Convenţiei. Stingerea unui tratat, denun-
ţarea sa ori retragerea unei părţi nu pot avea loc decât în aplicarea 
dispoziţiilor tratatului sau a Convenţiei. Aceeaşi regulă este valabilă 
pentru suspendarea aplicării tratatului. 

Independent, însă, de nulitatea, stingerea sau denunţarea unui 
tratat, retragerea uneia din părţi sau suspendarea aplicării tratatului, 
atunci când acestea rezultă din aplicarea Convenţiei sau din dispo-
ziţiile tratatului, nu afectează în niciun mod îndatorirea unui stat de a 
executa oricare obligaţie enunţată în tratat la care este supus în 
temeiul dreptului internaţional, independent de zisul tratat, potrivit 
art. 43 privind obligaţiile impuse de dreptul internaţional. 



Capitolul al II-lea. Sistemul de drept  
al Uniunii Europene 

Dreptul Uniunii Europene, concretizat în secolul XX, pornind de la 
necesitatea creării unui cadru favorabil dezvoltării intereselor econo-
mice ale statelor europene, în condiţiile epocii, şi a unui cadru favo-
rabil participării active la circuitul economic european, în contextul 
necesităţii dezvoltării fiecărei naţiuni, al gradului înalt de diversificare 
a proceselor economice internaţionale, în scopul integrării în circuitul 
economic mondial, constă într-un ansamblu de norme juridice şi prin-
cipii, prin care se urmăreşte, în principal, dezvoltarea şi buna funcţio-
nare a Pieţei Unice Interne Europene, cât şi a Uniunii, constituind 
ordinea juridică a Uniunii.  

Uniunea Europeană, ca organizaţie convenţională, suprastatală şi 
interstatală, entitate juridică, politică, economică, administrativă şi 
militară, conţine reglementări în toate domeniile arătate, pornind de 
la două categorii de norme juridice, cele cuprinse în principal în tra-
tatele sale fondatoare şi cele cuprinse în acte juridice emise de insti-
tuţiile Uniunii, norme ce constituie legislaţia derivată a Uniunii. 

Tratatele fondatoare sunt tratatele prin care au fost instituite 
Comunităţile Europene, respectiv Tratatul privind Comunitatea Euro-
peană a Cărbunelui şi Oţelului, Tratatul instituind Comunitatea Eco-
nomică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht), pre-
cum şi tratatele modificatoare ale acestora, Tratatul de fuziune, Actul 
Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, 
Tratatul de la Lisabona şi protocoalele speciale, împreună cu tratatele 
adiţionale, prin care sunt modificate anumite aspecte acoperite de 
tratatele fondatoare, tratatele bugetare şi tratatele de aderare la 
Comunităţile Europene şi la Uniunea Europeană. 

Dreptul Uniunii Europene conţine norme privind reforma insti-
tuţională a Uniunii, politicile economice, politici privind concurenţa, 
politica monetară comunitară, politica financiară comunitară, politica 
socială a Uniunii, politica de mediu, politica turistică, de sănătate, 


