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Stimată doamnă președintă, 

Prin scrisoarea din 15 iunie 2018, ați solicitat, în numele Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO), în temeiul articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul de 

procedură al Parlamentului, un aviz al Comisiei pentru afaceri juridice (JURI) privind 

oportunitatea modificării temeiului juridic al propunerii de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza 

informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, ținând seama de negocierile interinstituționale care 

vizează un acord în primă lectură.  

 

I - Context 

 

Propunerea a făcut obiectul unor negocieri interinstituționale în conformitate cu articolul 69c 

din Regulamentul de procedură. În cadrul trilogului din 24 mai 2018, s-a ajuns la un acord 

provizoriu. Prin scrisoarea din 20 iunie 2018, președintele COREPER (partea I) a informat 

președintele IMCO cu privire la faptul că Consiliul ar putea aproba textul de compromis din 

anexa la scrisoarea respectivă (denumit în continuare „compromisul”). 

 

Compromisul prevede înființarea unui portal digital unic. În temeiul articolului 2, portalul 

respectiv cuprinde o interfață comună pentru utilizatori, cu linkuri către site-urile internet ale 

Uniunii și către cele naționale și oferă acces la informații, proceduri și servicii de asistență și 

de soluționare a problemelor privind normele prevăzute în dreptul Uniunii și în legislațiile 

naționale, aplicabile cetățenilor și întreprinderilor care își exercită sau intenționează să își 

exercite drepturile în domeniul pieței interne.  

 

Anexa I conține o listă a drepturilor, obligațiilor și normelor pieței interne, cu privire la 

informațiile care ar trebui să fie disponibile prin intermediul portalului digital unic privind, 

printre altele, călătoriile, munca, pensionarea și vehiculele. Informațiile privind aspectele care 

nu sunt enumerate în anexa I pot, în conformitate cu articolul 5, să devină accesibile numai 

prin intermediul portalului de acces, dacă acesta se referă la exercitarea drepturilor în 

domeniul pieței interne în sensul articolul 26 alineatul (2) din TFUE. 

 

Mai mult, portalul oferă acces la informații și linkuri către procedurile stabilite pentru a 

permite utilizatorilor exercitarea drepturilor și respectarea obligațiilor și normelor în 

domeniile pieței interne enumerate în anexa I. Anexa II conține o listă de proceduri care se 

numără printre cele care trebuie să figureze pe portalul de acces. 

 

De asemenea, portalul oferă acces la informații și linkuri către „serviciile de asistență și 

soluționare a problemelor” cărora cetățenii și întreprinderile li se pot adresa cu întrebări sau 

probleme legate de drepturile, obligațiile sau procedurile care intră în sfera de aplicare a 

portalului. Anexa III enumeră șapte astfel de servicii, cum ar fi punctele de informare despre 

produse și EURES. În temeiul articolului 7 alineatul (3), Comisia poate adăuga la portal 

linkuri către servicii suplimentare dacă sunt îndeplinite anumite condiții. În orice caz, 

serviciile în cauză trebuie să ofere informații sau asistență în domeniile și în scopurile 

prevăzute de Regulament. 
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Compromisul impune statelor membre și Comisiei obligații de a asigura accesul la informații, 

proceduri și servicii de asistență și de soluționare a problemelor la nivel național, respectiv la 

nivelul Uniunii, și stabilește anumite cerințe în materie de calitate și acces cu privire la astfel 

de informații, proceduri și servicii. 

 

În temeiul articolului 6, compromisul obligă statele membre să permită utilizatorilor accesul 

integral online la toate procedurile enumerate în anexa II, cel puțin în măsura în care aceste 

proceduri sunt stabilite în statul membru în cauză. Articolul 6 explică în ce cazuri accesul este 

considerat integral online, și prevede că înfățișarea în persoană în fața unei autorități 

competente poate fi solicitată numai în cazuri excepționale. 

 

În conformitate cu articolul 14, Comisia stabilește un sistem tehnic pentru schimbul 

automatizat transfrontalier de elemente justificative în contextul procedurilor enumerate în 

Anexa II și al procedurilor prevăzute de Directiva 2005/36 (Directiva privind calificările 

profesionale), 2006/123 (Directiva privind serviciile), 2014/24 (Directiva privind achizițiile 

publice) și 2014/25 (Directiva privind achizițiile în sectoarele utilităților publice). Scopul 

acestui sistem este acela de a evita ca utilizatorii să fie obligați să furnizeze aceleași elemente 

justificative de fiecare dată când trebuie să finalizeze o procedură diferită. 

 

Articolul 25 obligă Comisia să ofere utilizatorilor portalului un instrument ușor de folosit 

pentru a furniza feedback cu privire la serviciile portalului. În temeiul articolului 26, Comisia 

furnizează un instrument similar, cu ajutorul căruia utilizatorii pot semnala orice obstacole cu 

care se confruntă în exercitarea drepturilor lor pe piața internă. Comisia și statele membre 

analizează și examinează problemele ridicate și le remediază ori de câte ori este posibil, prin 

mijloace adecvate. 

 

Comisia s-a bazat pe articolul 21 alineatul (2) (dreptul cetățenilor Uniunii la liberă circulație 

și ședere), pe articolul 48 din TFUE (securitate socială) și pe articolul 114 alineatul (1) din 

TFUE (piața internă) ca temeiuri juridice comune pentru propunerea sa. În compromis, 

articolul 48 din TFUE a fost eliminat, iar articolul 21 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) 

din TFUE au rămas ca temeiuri juridice comune. 

 

 

II – Articolele pertinente din tratat 

 

Articolul 21 

(ex-articolul 18 TCE) 

 

1. Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor 

membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate 

în vederea aplicării acestora. 

 

2. În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru atingerea acestui 

obiectiv și în care tratatele nu au prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Parlamentul 

European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot 

adopta dispoziții menite să faciliteze exercitarea drepturilor menționate la alineatul (1). 
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Articolul 48 

(ex-articolul 42 TCE) 

 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară, adoptă, în domeniul securității sociale, măsurile necesare pentru instituirea liberei 

circulații a lucrătorilor, în special prin instituirea unui sistem care să asigure lucrătorilor 

migranți salariați sau care desfășoară o activitate independentă și persoanelor aflate în 

întreținerea acestora: 

 

(a) cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de către diferitele legislații interne, în 

vederea dobândirii și păstrării dreptului la prestații, precum și pentru calcularea acestora; 

 

(b) plata prestațiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre. 

 

În cazul în care un membru al Consiliului declară că un proiect de act legislativ menționat la 

primul paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său de securitate 

socială, inclusiv în ceea ce privește domeniul său de aplicare, costul sau structura financiară, 

ori ar aduce atingere echilibrului financiar al respectivului sistem, poate solicita sesizarea 

Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După 

dezbateri și în termen de patru luni de la această suspendare, Consiliul European: 

 

(a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care încetează suspendarea procedurii legislative 

ordinare, sau 

 

(b) nu acționează in niciun fel sau solicită Comisiei să prezinte o nouă propunere; în acest 

caz, se consideră că actul propus inițial nu a fost adoptat. 

 

Articolul 114 alineatul (1) 

(ex-articolul 95 TCE) 

 

1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în 

vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului 

Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. 

 

 

III. Jurisprudența CJUE cu privire la alegerea temeiului juridic 

 

Este important să se reamintească de la început principiile care reglementează alegerea 

temeiului juridic pentru actele Uniunii. Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție, 

„alegerea temeiului juridic pentru o măsură [a Uniunii] trebuie să se bazeze pe factori 

obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și 

conținutul măsurii”.1  

 

                                                 
1 A se vedea hotărârea din 8 septembrie 2009, Comisia/Parlamentul și Consiliul, C-411/06, EU:C:2009:518, 

punctul 45. 
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Dacă un act al Uniunii servește unui scop dublu sau are o componentă dublă și dacă unul 

dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau 

predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar incidental(ă), „actul trebuie să fie 

întemeiat pe un temei juridic unic, respectiv cel necesar în vederea scopului sau componentei 

principal(e) sau predominant(e)”.1  

 

Un act poate fi bazat pe mai multe temeiuri juridice numai „în mod excepțional”. Acest lucru 

se poate întâmpla în cazul în care un act urmărește simultan mai multe obiective sau are mai 

multe componente care sunt „legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și 

indirectă în raport cu cealaltă”. Un astfel de act va trebui să se bazeze pe diferitele temeiuri 

juridice corespunzătoare.2  

 

Din cele de mai sus rezultă că scopul și conținutul unei măsuri propuse ar trebui să fie 

examinate pentru a se stabili dacă temeiul juridic este sau nu adecvat. În acest caz, ar trebui să 

fie efectuată o astfel de examinare în ceea ce privește scopul și conținutul regulamentului 

propus, astfel cum s-a convenit cu titlu provizoriu în urma negocierilor interinstituționale. 

 

 

IV. Scopul și conținutul compromisului 

 

Conform considerentului 73, „obiectivul prezentului regulament este de a garanta că 

utilizatorii care își desfășoară activitatea în alte state membre au acces online, la nivelul 

Uniunii și la nivel național, la informații cuprinzătoare, fiabile și ușor de înțeles cu privire la 

drepturi, reguli și obligații, la proceduri online care sunt pe deplin funcționale la nivel 

transfrontalier și la servicii de asistență și soluționare a problemelor”.  

 

Mai în detaliu, considerentul 6 clarifică faptul că proiectul de regulament urmărește un triplu 

obiectiv, și anume „reducerea sarcinii administrative suplimentare asupra cetățenilor și 

întreprinderilor care își exercită sau doresc să își exercite drepturile pe piața internă”, 

„eliminarea discriminării” și „asigurarea funcționării pieței interne în ceea ce privește 

furnizarea de informații, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor”. 

 

Alte considerente conțin clarificări similare. În conformitate cu considerentul 7, compromisul 

vizează crearea unui portal digital unic care să ofere cetățenilor și întreprinderilor din Uniune 

accesul la informații pentru ca acestea „să se bucure de dreptul lor la liberă circulație în 

cadrul pieței interne”. Considerentul 16 explică faptul că domeniile de informații care ar 

trebuie să fie incluse în sfera de aplicare a portalului sunt cele „pertinente pentru cetățenii și 

întreprinderile care își exercită drepturile și își respectă obligațiile în cadrul pieței interne”. 

În mod similar, considerentul 23 prevede că statele membre ar trebui să se asigure că anumite 

proceduri sunt disponibile online, „pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor să se 

bucure de beneficiile pieței interne în mod direct, fără sarcini administrative suplimentare 

inutile”. 

 

Conținutul regulamentului propus reflectă obiectivele menționate mai sus. Aspectele 

enumerate în anexa I, în legătură cu care informațiile ar trebui să fie disponibile prin 

                                                 
1 A se vedea hotărârea din 25 aprilie 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:C:2013:215, punctul 66. 
2 A se vedea hotărârea din 6 noiembrie 2008, Parlamentul/Consiliul, C-155/07, EU:C:2008:605, punctele 35-36. 
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intermediul portalului, se referă toate la chestiuni care pot fi relevante pentru cetățenii și 

întreprinderile care își exercită dreptul la liberă circulație. Furnizarea unor informații ușor 

accesibile cu privire la aceste aspecte, care să respecte anumite cerințe de calitate, ar putea cu 

adevărat să contribuie la o mai bună exercitare a acestor drepturi.  

 

În mod similar, anexa II enumeră o serie de proceduri care, dacă nu ar fi disponibile integral 

online, ar putea reprezenta obstacole semnificative pentru cetățenii și întreprinderile care 

desfășoară sau intenționează să desfășoare activități transfrontaliere. Obligația statelor 

membre de a se asigura, de exemplu, că viitorii studenți pot solicita o bursă de studiu, că 

lucrătorii migranți pot solicita o dovadă a înregistrării nașterii sau că o declarație privind 

impozitul pe venit poate fi depusă din străinătate, fără ca cetățeanul în cauză să fie obligat să 

se prezinte în persoană, facilitează exercitarea drepturilor cetățenilor și ale întreprinderilor pe 

piața internă. 

 

Este important de observat, după cum se clarifică în expunerea de motive a propunerii, că 

proiectul de regulament „nu afectează substanța sau competența unor astfel de norme sau 

proceduri”. În compromis, acest principiu este stipulat în articolul 1 alineatul (3) și în 

considerentul 25. Acest considerent clarifică faptul că propunerea de regulament „nu prevede 

norme de fond sau procedurale în domeniile vizate de anexa II, inclusiv în domeniul fiscal”, 

ci doar stabilește „cerințele tehnice prin care să se asigure faptul că procedurile respective, în 

cazul în care acestea există în statul membru în cauză, sunt puse la dispoziție integral 

online”. 

 

 

V. Analizarea și stabilirea temeiului juridic adecvat 

 

În temeiul articolului 114 alineatul (1) din TFUE, Parlamentul European și Consiliul pot 

adopta măsuri pentru apropierea dispozițiilor stabilite în legi, reglementări sau acțiuni 

administrative din statele membre, care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. 

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 114 alineatul (2) din TFUE, măsurile referitoare 

la libera circulație a persoanelor nu se pot baza pe alineatul precedent. 

 

Articolul 21 alineatul (2) din TFUE prevede că Parlamentul European și Consiliul pot adopta 

dispoziții menite să faciliteze exercitarea drepturilor cetățenilor Uniunii la liberă circulație și 

ședere pe teritoriul statelor membre, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (1) din 

TFUE. 

 

Având în vedere obiectivele și conținutul său, este clar că compromisul se referă în principal 

la crearea unui portal digital unic, pentru a elimina obstacolele din calea exercitării de către 

întreprinderi și cetățeni a drepturilor lor pe piața internă. Având în vedere faptul că 

compromisul se referă la libera circulație a persoanelor, nu ca aspect auxiliar, ci ca un aspect 

echivalent cu celelalte drepturi ale pieței interne ale întreprinderilor și cetățenilor, este oportun 

să se utilizeze ca temei juridic dublu articolul 114 alineatul (1) și articolul 21 alineatul (2) din 

TFUE. 

 

În ceea ce privește articolul 48 din TFUE, este adevărat că textul de compromis abordează 

domeniul securității sociale. De exemplu, lista de la anexa I cuprinde „drepturile și obligațiile 

de asigurare socială în Uniune (înregistrarea în calitate de angajator, înregistrarea 
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angajaților, notificarea încetării contractului unui salariat, plata contribuțiilor de asigurări 

sociale, drepturile și obligațiile legate de pensii)”. Prin urmare, portalul digital unic trebuie să 

asigure accesul la informațiile relevante, precum și la procedurile și serviciile privind aceste 

chestiuni. În mod similar, din cauza includerii în anexa II a unei „cereri pentru determinarea 

legislației aplicabile în conformitate cu titlul II din Regulamentul (CE) nr. 883/2004” 

(Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială), procedurile de obținere a 

deciziei corespunzătoare trebuie să fie disponibile online în temeiul compromisului. 

 

Cu toate acestea, luând în considerare scopul și conținutul propunerii de regulament și având 

în vedere, în special, declarația expresă a legiuitorului că nu intenționează să aducă atingere 

normelor materiale și procedurale referitoare la chestiunile enumerate în anexa II, adică 

inclusiv normele de securitate socială, aspectul securității sociale pare a fi doar de o 

importanță secundară în economia compromisului. Ținând seama de obiectivele care vizează 

eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor și ale întreprinderilor pe piața internă, 

nu se poate considera că acesta este „legat în mod indisolubil, fără ca vreunul să fie accesoriu 

și indirect în raport cu celălalt”. Cu alte cuvinte, articolul 48 din TFUE nu îndeplinește 

criteriile stabilite de Curte cu privire la temeiurile juridice comune și, prin urmare, nu ar trebui 

să fie utilizat ca un al treilea temei juridic pentru acest act legislativ.  

 

 

VI. Concluzii și recomandări 

 

În lumina tuturor considerațiilor de mai sus, articolul 21 alineatul (2) și articolul 114 alineatul 

(1) din TFUE par să constituie un temei juridic comun adecvat pentru compromis. 

 

Prin urmare, Comisia pentru afaceri juridice a concluzionat că temeiul juridic adecvat pentru 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui 

portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a 

problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 este reprezentat de 

articolul 21 alineatul (2) și de articolul 114 alineatul (1) din TFUE.  

 

În consecință, la reuniunea sa din 10 iulie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a decis în 

unanimitate1, cu 18 voturi pentru, că temeiul juridic adecvat pentru propunerea de regulament 

al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a 

furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, astfel cum a fost modificat în cursul 

negocierilor interinstituționale încheiate, este reprezentat de articolul 21 alineatul (2) și de 

articolul 114 alineatul (1) din TFUE. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (vicepreședinți), Axel Voss (raportor pentru aviz), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, 

Tadeusz Zwiefka. 
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Pavel Svoboda 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

 

 


