
TEMEIURI JURIDICE PENTRU PROCEDURA LEGISLATIVĂ 

ORDINARĂ

1

Temei juridic Descriere Elemente de 

procedură1

Articolul 14 Servicii de interes economic 

general

Articolul 15 alineatul (3) Accesul la documentele 

instituțiilor

Articolul 16 alineatul (2) Autoritățile de control 

independente pentru 

protecția datelor cu caracter 

personal 

Articolul 18 Interzicerea discriminării pe 

motive de naționalitate

Articolul 19 alineatul (2) Principiile de bază ale 

combaterii discriminării

Articolul 21 alineatul (2) Facilitarea libertății de 

circulație și de ședere 

a cetățenilor Uniunii

Articolul 24 Inițiativa cetățenească

Articolul 33 Cooperarea vamală

1  Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, regula votului în 
cadrul Consiliului pentru adoptarea actelor în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară o reprezintă majoritatea calificată [articolul 16 
alineatul (3) din TUE]. Cu toate acestea, în cazul în care în plus față de 
temeiul juridic care supune adoptarea procedurii legislative ordinare, 
proiectul de act conține un temei juridic care impune unanimitatea, atunci 
pentru adoptare este necesară unanimitatea [de exemplu articolul 352 
alineatul (1) din TFUE].

ANEXA III
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Articolul 42 primul 

paragraf

Aplicarea normelor privind 

concurența la producția și 

comercializarea produselor 

agricole

Consultarea 

Comitetului 

Economic și Social 

European (CESE)

Articolul 43 alineatul (2) Organizarea comună 

a piețelor agricole

Consultarea CESE

Articolul 46 Libera circulație a lucrătorilor Consultarea CESE

Articolul 48 Norme privind securitatea 

socială a lucrătorilor migranți

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 48 

paragraful al doilea

Articolul 50 alineatul (1) Libertatea de stabilire Consultarea CESE

Articolul 51 

paragraful al doilea

Exceptarea anumitor 

activități de la aplicarea 

dispozițiilor privind 

libertatea de stabilire

Articolul 52 alineatul (2) Coordonarea dispozițiilor 

care prevăd un regim special 

pentru libertatea de stabilire 

a resortisanților străini

Articolul 53 alineatul (1) Recunoașterea reciprocă 

a diplomelor în vederea 

libertății de stabilire

Articolul 56 

paragraful al doilea

Extinderea libertății de 

prestare a serviciilor la 

resortisanții unui stat terț

Articolul 59 alineatul (1) Liberalizarea serviciilor Consultarea CESE

Articolul 62 Exceptarea anumitor 

activități de la aplicarea 

dispozițiilor privind libera 

prestare a serviciilor
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Coordonarea dispozițiilor 

care prevăd un regim 

special pentru libera 

prestare a serviciilor de către 

resortisanții străini

Recunoașterea reciprocă 

a diplomelor în vederea 

liberei prestări a serviciilor

Articolul 64 alineatul (2) Circulația capitalurilor având 

ca destinație sau provenind 

din țări terțe care implică 

investiții directe

Articolul 75 

primul paragraf

Măsuri administrative în 

domeniul prevenirii teroris-

mului aplicabile circulației 

capitalurilor și plăților

Articolul 77 alineatul (2) Măsuri privind controlul 

frontierelor, azilul și 

imigrarea

Articolul 78 alineatul (2) Măsuri privind un sistem 

european comun de azil

Articolul 79 alineatul (2) Politica comună de imigrare

Articolul 79 alineatul (4) Măsuri de încurajare și 

sprijin în vederea integrării 

resortisanților țărilor terțe

Articolul 81 alineatul (2) Cooperarea judiciară în 

materie civilă

Articolul 82 alineatul (1) Cooperarea judiciară în 

materie penală

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b)
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Articolul 82 alineatul (2) Norme minime privind 

recunoașterea reciprocă 

a hotărârilor judecătorești 

și a deciziilor judiciare și 

cooperarea polițienească și 

judiciară în materie penală

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b) și ale 

articolului 82 

alineatul (3)

Articolul 83 alineatul (1) Norme minime privind 

definirea infracțiunilor și 

a sancțiunilor în domenii ale 

criminalității de o gravitate 

deosebită de dimensiune 

transfrontalieră

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b) și ale 

articolului 83 

alineatul (3)

Articolul 83 alineatul (2) Apropierea legislațiilor 

(norme minime privind 

definirea infracțiunilor și 

a sancțiunilor)

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b) și ale 

articolului 83 

alineatul (3)

Articolul 84 Măsuri de încurajare și de 

sprijinire a acțiunii statelor 

membre în domeniul 

prevenirii criminalității

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b)

Articolul 85 alineatul (1) Structura, funcționarea, 

domeniul de acțiune și 

misiunile Eurojust

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b)

Articolul 87 alineatul (2) Măsuri privind cooperarea 

polițienească

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b)

Articolul 88 alineatul (2) Structura, funcționarea, 

domeniul de acțiune și 

misiunile Europol

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 76 

litera (b)
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Articolul 91 alineatul (1) Politica comună în domeniul 

transporturilor (feroviare, 

rutiere și pe căi navigabile) 

Consultarea CESE 

și a Comitetului 

Regiunilor (CoR)

Articolul 100 

alineatul (2) 

Politica comună în domeniul 

transporturilor (navigația 

maritimă și aeriană)

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 114 alineatul (1) Măsuri privind apropierea 

legislațiilor în domeniul 

pieței interne

Consultarea CESE

Articolul 116 

paragraful al doilea

Eliminarea denaturării 

concurenței

Articolul 118 

primul paragraf

Măsuri privind protecția 

uniformă a drepturilor de 

proprietate intelectuală în 

cadrul Uniunii

Articolul 121 alineatul (6) Metodele procedurii de 

supraveghere multilaterală 

a politicilor economice

Articolul 129 alineatul (3) Modificarea anumitor 

articole din statutul SEBC

Inițiativa legislativă 

poate să apară la 

recomandarea BCE 

(și după consultarea 

Comisiei) sau la 

propunerea Comisiei 

(și după consultarea 

BCE)

Articolul 133 Măsuri necesare pentru 

utilizarea monedei euro

Consultarea BCE

Articolul 136 alineatul (1) Anumite măsuri privind 

moneda euro

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 136 

alineatul (2) și ale 

articolului 238 

alineatul (3)
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Articolul 149 primul 

paragraf

Acțiuni de încurajare în 

domeniul ocupării forței de 

muncă

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 153 

alineatul (2) primul și al 

doilea paragraf

Anumite măsuri privind 

politica socială

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 153 

alineatul (2) 

paragraful al treilea; 

consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 157 alineatul (3) Aplicarea principiului 

egalității de șanse și al 

egalității de remunerație 

între bărbați și femei în 

domeniul ocupării forței de 

muncă și al muncii

Consultarea CESE

Articolul 164 Regulamentele de apli-

care privind Fondul Social 

 European

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 165 alineatul (4) 

prima liniuță

Acțiuni de încurajare în 

domeniul educației

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 166 

alineatul (4) 

Măsuri privind politica 

în domeniul formării 

 profesionale

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 167 alineatul (5) 

prima liniuță

Acțiuni de încurajare în 

domeniul culturii

Consultarea CoR

Articolul 168 

alineatul (4) 

Anumite măsuri de sănătate 

publică

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 168 

alineatul (5) 

Anumite măsuri privind 

sănătatea umană

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 169 alineatul (3) Măsuri de sprijinire și de 

completare a politicii 

în domeniul protecției 

 consumatorilor

Consultarea CESE
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Articolul 172 

primul paragraf

Orientări, acțiune și 

susținerea proiectelor de 

interes comun în domeniul 

rețelelor transeuropene

Articolul 294, sub 

rezerva dispozițiilor 

articolului 172 

paragraful al doilea; 

consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 173 alineatul (3) Măsuri specifice de susținere 

în domeniul industriei

Consultarea CESE

Articolul 175 

paragraful al treilea

Acțiuni specifice (în afara 

fondurilor structurale) 

în domeniul coeziunii 

economice, sociale și 

teritoriale

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 177 

primul paragraf

Misiunile, obiectivele 

prioritare și organizarea 

fondurilor structurale

Consultarea CESE și 

a CoR

Normele generale și 

alte dispoziții aplicabile 

fondurilor structurale

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 177 

paragraful al doilea

Crearea unui Fond de 

Coeziune în domeniul 

mediului și al rețelelor 

transeuropene 

de infrastructură 

a transporturilor

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 178 Regulamentele de aplicare 

privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 182 alineatul (1) Programul-cadru multianual 

în domeniul cercetării și al 

dezvoltării tehnologice

Consultarea CESE

Articolul 182 alineatul (5) Măsuri necesare pentru 

punerea în aplicare 

a spațiului european de 

cercetare

Consultarea CESE
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Articolul 188 

paragraful al doilea

Anumite măsuri pentru 

punerea în aplicare 

a programului-cadru 

multianual în domeniul 

cercetării și al dezvoltării 

tehnologice

Consultarea CESE

Articolul 189 

alineatul (2) 

Măsuri în domeniul politicii 

europene a spațiului

Articolul 192 alineatul (1) Anumite aspecte privind 

politica în domeniul mediului

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 192 alineatul (3) Adoptarea programelor 

de acțiune cu caracter 

general prin care se stabilesc 

obiectivele prioritare ale 

politicii în domeniul mediului

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 194 

alineatul (2) 

Politica în domeniul energiei, 

cu excepția măsurilor de 

natură fiscală

Consultarea CESE și 

a CoR

Articolul 195 alineatul (2) Acțiunea în sectorul 

turismului

Articolul 196 

alineatul (2) 

Acțiunea în domeniul 

protecției civile

Articolul 197 alineatul (2) Măsuri necesare în domeniul 

cooperării administrative în 

vederea punerii în aplicare 

a dreptului Uniunii

Articolul 207 

alineatul (2) 

Cadrul de punere în aplicare 

a politicii comerciale comune

Articolul 209 alineatul (1) Măsuri necesare pentru 

punerea în aplicare a politicii 

de cooperare pentru 

dezvoltare
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Articolul 212 alineatul (2) Măsuri necesare pentru 

punerea în aplicare 

a cooperării economice, 

financiare și tehnice

Articolul 214 alineatul (3) Definirea cadrului de punere 

în aplicare a ajutorului 

umanitar

Articolul 214 alineatul (5) Statutul și modalitățile de 

funcționare ale Corpului 

voluntar european de ajutor 

umanitar

Articolul 224 Statutul partidelor politice de 

la nivel european

Articolul 257 

primul paragraf

Înființarea de tribunale 

specializate pe lângă Tribunal

Inițiativa legislativă 

poate să apară la 

solicitarea Curții 

de Justiție (și 

după consultarea 

Comisiei) sau la 

propunerea Comisiei 

(și după consultarea 

Curții de Justiție)

Articolul 281 

paragraful al doilea

Modificarea anumitor 

dispoziții din Statutul 

Curții de Justiție a Uniunii 

Europene

Inițiativa legislativă 

poate să apară la 

solicitarea Curții 

de Justiție (și 

după consultarea 

Comisiei) sau la 

propunerea Comisiei 

(și după consultarea 

Curții de Justiție)



Articolul 291 

alineatul (3) 

Normele și principiile 

generale privind 

mecanismele de control 

de către statele membre al 

exercitării competențelor de 

executare de către Comisie

Articolul 298 

alineatul (2) 

Dispoziții privind 

administrația europeană

Articolul 322 alineatul (1) 

litera (a)

Anumite norme financiare 

(între care modalitățile 

de stabilire și executare 

a bugetului, precum și 

de predare și verificare 

a conturilor)

Consultarea Curții de 

Conturi (CdC)

Articolul 322 alineatul (1) 

litera (b)

Norme de organizare 

a controlului răspunderii 

actorilor financiari

Consultarea CdC

Articolul 325 

alineatul (4) 

Măsuri de prevenire 

a fraudei care aduce atingere 

intereselor financiare ale 

Uniunii și de combatere 

a acestei fraude

Consultarea CdC

Articolul 336 Statutul funcționarilor și 

Regimul aplicabil celorlalți 

agenți ai Uniunii

Consultarea 

celorlalte instituții 

interesate

Articolul 338 alineatul (1) Măsuri în vederea elaborării 

de statistici
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