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Sinteză 
I Cadrul stabilit de Comisia Europeană pentru „o mai bună legiferare” este un set de 
principii și de instrumente care o ajută să își definească politicile și să își elaboreze 
propunerile legislative. Obiectivele declarate ale unei mai bune legiferări sunt 
următoarele: asigurarea caracterului deschis și transparent al procesului decizional; 
cetățenii și părțile interesate pot contribui la procesul de legiferare și de elaborare 
a politicilor pe tot parcursul acestuia; acțiunile UE se bazează pe date concrete și pe 
înțelegerea impacturilor; sarcinile impuse de reglementare întreprinderilor, cetățenilor 
sau administrațiilor publice sunt menținute la un nivel minim. 

II O mai bună legiferare nu înseamnă „mai multe” sau „mai puține” acte normative 
ale UE și nici dereglementarea anumitor domenii de politică sau acordarea unei 
priorități mai reduse acestora. În schimb, aceasta înseamnă furnizarea de date 
concrete solide ca bază pentru luarea unor decizii de politică corecte și în timp util. 
O mai bună legiferare acoperă toate domeniile de politică ale UE și întregul ciclu de 
elaborare a politicilor, care cuprinde elaborarea, adoptarea, punerea în aplicare și 
aplicarea legislației UE. Principalele instrumente utilizate pentru o mai bună legiferare 
sunt consultarea părților interesate, evaluarea impactului opțiunilor de politică, 
monitorizarea punerii în aplicare și a aplicării actelor normative, precum și evaluarea 
politicilor și a legislației UE. O mai bună legiferare este importantă și pentru Curte, în 
calitatea sa de auditor extern al UE, având în vedere că politicile și actele normative 
bine concepute contribuie totodată la eficacitatea auditului public și a asigurării 
răspunderii de gestiune. 

III Timp de aproape 20 de ani, o mai bună legiferare a fost un element-cheie în 
elaborarea politicilor UE. În 2002, Comisia efectuase deja primele evaluări ale 
impactului și consultări publice pentru propunerile sale legislative. Mai recent, în 2015, 
o mai bună legiferare a devenit una dintre principalele priorități ale Comisiei. Acest 
lucru s-a reflectat în schimbări organizaționale în cadrul Comisiei, în programe de lucru 
cu un accent reînnoit pe principalele priorități („implicare cât mai mare în chestiunile 
majore”) și în mandatul de a merge și mai departe în ceea ce privește o mai bună 
legiferare la nivelul UE. În 2016, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat 
un acord privind o mai bună legiferare, iar în 2017 Comisia a finalizat o actualizare 
majoră a orientărilor sale din 2015 și a setului său de instrumente privind o mai bună 
legiferare. În sfârșit, în 2019, Comisia a publicat rezultatele bilanțului pe care l-a 
realizat cu privire la modul în care a funcționat până în prezent mai buna legiferare. 
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IV Începând din 2010, Curtea a efectuat mai multe audituri cu privire la inițiativa 
privind o mai bună legiferare. Acest document de analiză se bazează pe rezultatele 
relevante obținute în urma auditurilor precedente ale Curții, pe analiza comparativă la 
nivel internațional a politicilor privind o mai bună legiferare efectuată recent de 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe analiza unor documente 
publicate de Comisie și a unor cercetări academice efectuată de Curte, precum și pe 
consultările Curții cu reprezentanți ai Parlamentului European și ai Consiliului, ai 
Comitetului Regiunilor, ai Comitetului Economic și Social European și cu experți în 
domeniu. Prin intermediul acestui document de analiză, care nu este un audit, Curtea 
intenționează să contribuie la dezbaterea publică privind procesul legislativ și o mai 
bună legiferare în UE pe durata legislaturii actuale. 

V Curtea salută rezultatele bilanțului Comisiei și, în general, consideră că Comisia 
a identificat învățămintele adecvate care trebuie desprinse și domeniile cele mai 
relevante în care ar putea fi aduse îmbunătățiri suplimentare în direcția unui proces 
decizional bazat pe date concrete. De asemenea, Curtea atrage atenția asupra unei 
serii de provocări majore care trebuie luate în considerare la revizuirea abordării 
privind o mai bună legiferare în UE în anii următori. 

VI Succesul în ceea ce privește o mai bună legiferare depinde de aplicarea de către 
Comisie a instrumentelor aferente acestei abordări în mod eficient, eficace și coerent 
în toate domeniile de politică. Așa cum confirmă bilanțul Comisiei și documentul de 
analiză al Curții, modul de utilizare a unora dintre aceste instrumente ar putea fi 
îmbunătățit. În special, ar putea fi depuse mai multe eforturi pentru a se intra în 
contact cu cetățenii și cu celelalte părți interesate prin intermediul procesului de 
consultare, pentru a se îmbunătăți datele concrete utilizate ca bază pentru luarea 
deciziilor și pentru a se promova, a se monitoriza și a se asigura punerea în aplicare și 
aplicarea dreptului UE. 

VII Realizarea obiectivelor privind o mai bună legiferare depinde, de asemenea, de 
cooperarea eficace dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu. De aceea este 
atât de important să concretizeze colegiuitorii angajamentele asumate în cadrul 
acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, care promovează un proces 
decizional transparent, bazat pe date concrete. În documentul său de analiză, Curtea 
subliniază importanța evitării unei complexități inutile în adoptarea și în punerea în 
aplicare a propunerilor legislative, importanța elaborării unor dispoziții legislative 
suficiente pentru colectarea de date privind aplicarea politicilor, importanța încurajării 
participării cetățenilor la ciclul de elaborare a politicilor, precum și importanța 
asigurării unei transparențe sporite în ceea ce privește elaborarea, adoptarea, punerea 
în aplicare și aplicarea legislației UE. În plus, parlamentele naționale și autoritățile din 
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statele membre au un rol esențial în transpunerea dreptului UE în dreptul național și în 
monitorizarea punerii în aplicare și a aplicării acestor norme pe teren. 

VIII În încheiere, Curtea formulează câteva observații cu privire la calea de urmat. 
Pe baza rezultatelor auditurilor sale anterioare și a informațiilor examinate, Curtea 
a identificat următoarele provocări principale pentru Comisie, pentru colegiuitorii UE și 
pentru statele membre, legate de realizarea obiectivelor privind o mai bună legiferare 
în viitor: 

o asigurarea faptului că politicile și inițiativele legislative ale UE fac obiectul unui 
număr suficient de consultări, de evaluări și de evaluări ale impactului de bună 
calitate; 

o asigurarea faptului că propunerile legislative prevăd colectarea unui volum 
suficient de date concrete pentru a sprijini o monitorizare și o evaluare eficace; 

o simplificarea în continuare a legislației UE și monitorizarea punerii în aplicare și 
a aplicării acesteia în statele membre; și 

o îmbunătățirea transparenței procesului legislativ pentru cetățeni și pentru 
celelalte părți interesate.  
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Introducere 
01 Politicile și legislația Uniunii Europene (UE) influențează viața cetățenilor săi și 
activitățile întreprinderilor din cadrul acesteia. UE dispune de un corpus legislativ 
substanțial care evoluează în mod constant pentru a reflecta modificările politicilor, pe 
măsură ce actele normative ale UE sunt adoptate, modificate, abrogate sau ies din 
vigoare. Comisia joacă un rol esențial în elaborarea legislației UE, în monitorizarea 
aplicării acesteia și în evaluarea rezultatelor sale. Abordarea Comisiei în ceea ce 
privește elaborarea politicilor și procesul legislativ este denumită „O mai bună 
legiferare”.  

02 Obiectivele declarate ale unei mai bune legiferări sunt următoarele: asigurarea 
caracterului deschis și transparent al procesului decizional; cetățenii și părțile 
interesate pot contribui la procesul de legiferare și de elaborare a politicilor pe tot 
parcursul acestuia; acțiunile UE se bazează pe date concrete și pe înțelegerea 
impacturilor; sarcinile impuse de reglementare întreprinderilor, cetățenilor sau 
administrațiilor publice sunt menținute la un nivel minim. Acțiunea UE ar trebui să 
conducă la un cadru de reglementare simplu, clar, stabil și previzibil pentru cetățeni și 
pentru celelalte părți interesate, răspunzând, în același timp, noilor provocări și 
priorităților politice în evoluție. Prin urmare, este esențial ca principiile privind o mai 
bună legiferare să fie aplicate în mod eficace de către Comisie, întrucât acest lucru 
afectează performanța politicilor UE și răspunderea UE față de cetățeni și față de 
celelalte părți interesate.  

03 O mai bună legiferare acoperă toate domeniile de politică și întregul ciclu de 
elaborare a politicilor (a se vedea figura 1). Principalele instrumente pentru o mai 
bună legiferare sunt consultarea părților interesate, evaluarea impactului opțiunilor de 
politică, monitorizarea punerii în aplicare și a aplicării actelor normative, precum și 
evaluarea politicilor UE și a legislației acesteia. Calitatea evaluărilor impactului și 
a evaluărilor selectate este analizată de Comitetul de control normativ (CCN) din cadrul 
Comisiei, care este format din patru înalți funcționari ai Comisiei și din trei membri 
externi. În anexa I – Prezentare generală a etapelor ciclului de elaborare a politicilor, 
precum și a principiilor, a obiectivelor, a instrumentelor și a procedurilor aferente unei 
mai bune legiferări – se regăsește o prezentare generală mai detaliată a modului în 
care Comisia aplică abordarea privind o mai bună legiferare în fiecare etapă a ciclului 
de elaborare a politicilor. 
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Caseta 1 – O mai bună legiferare în cadrul ciclului de elaborare 
a politicilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza orientărilor Comisiei privind o mai bună legiferare. 

04 Timp de aproape 20 de ani, o mai bună legiferare a fost un element-cheie în 
elaborarea politicilor UE. În 2002, Comisia efectuase deja primele evaluări ale 
impactului și consultări publice pentru propunerile sale legislative1. Mai recent, în 
mai 2015, Comisia a stabilit o agendă a UE vizând „O mai bună legiferare pentru 
rezultate mai bune”2. Această inițiativă a condus, de asemenea, la schimbări 
organizaționale în cadrul Comisiei, la programe de lucru cu un accent reînnoit pe 
principalele priorități („implicare cât mai mare în chestiunile majore”) și la un mandat 
de a merge și mai departe în ceea ce privește o mai bună legiferare la nivelul UE. În 
special, la 13 aprilie 2016, Comisia a semnat un acord interinstituțional privind o mai 
bună legiferare cu Parlamentul European și cu Consiliul3, în completarea acordurilor și 
a declarațiilor prealabile privind o mai bună legiferare4. Prin intermediul acestui acord 
interinstituțional, colegiuitorii s-au angajat să coopereze în cadrul unei serii de măsuri 
pentru a promova un proces decizional transparent și bazat pe date concrete. În 
decembrie 2016, Comisia a publicat comunicarea intitulată „Legislația UE: o mai bună 
aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”5, în care se recunoștea necesitatea 
colaborării cu statele membre pentru a se îmbunătăți punerea în aplicare și aplicarea 
legislației UE – o condiție prealabilă pentru a obține rezultatele de politică scontate. 
Începând din 2018, Comisia a efectuat un bilanț al evoluțiilor în ceea ce privește o mai 
bună legiferare și a publicat rezultatele acestuia în aprilie 20196. Curtea a luat aceste 
rezultate drept punct principal de referință pentru prezentul document de analiză. 

Contribuția 
părților 

interesate
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05 În calitatea sa de auditor extern independent al UE, Curtea promovează 
transparența și răspunderea de gestiune. O mai bună legiferare este importantă și 
pentru Curte, în calitatea sa de auditor extern al UE, având în vedere că politicile și 
actele normative bine concepute contribuie totodată la eficacitatea auditului public și 
a asigurării răspunderii de gestiune. Începând din 2010, Curtea a publicat mai multe 
rapoarte referitoare la elemente-cheie ale abordării Comisiei privind o mai bună 
legiferare, în special cu privire la evaluări ale impactului, la evaluări (examinări ex post), 
la monitorizarea aplicării legislației UE și la consultările publice7. Curtea a evidențiat, 
de asemenea, probleme legate de utilizarea acestor instrumente în mai multe dintre 
rapoartele sale referitoare la politici și la programe de cheltuieli specifice ale UE8. Prin 
intermediul acestui document de analiză, ea intenționează să contribuie la dezbaterea 
publică privind procesul legislativ și o mai bună legiferare în UE pe durata legislaturii 
actuale. Acest document constituie răspunsul Curții la comunicarea Comisiei privind 
bilanțul referitor la o mai bună legiferare și identifică principalele provocări pe care 
Curtea le-ar putea urmări în cadrul unor audituri viitoare în acest domeniu. Prezentul 
document nu este însă un raport de audit, ci un document de analiză care se bazează 
în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în acest 
scop. 
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Sfera și abordarea documentului de 
analiză 
06 Analiza Curții se bazează pe propriile rapoarte publicate, pe rezultatele bilanțului 
Comisiei, pe rapoarte ale Comitetului de control normativ (CCN) și ale Serviciului de 
Audit Intern (IAS) din cadrul Comisiei, precum și pe publicații științifice. De asemenea, 
Curtea folosește informațiile aflate la dispoziția publicului pe care le consideră fiabile, 
cum ar fi o analiză comparativă la nivel internațional a politicilor privind o mai bună 
legiferare, efectuată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 
în 20189. În plus, ea a consultat principalele părți interesate pentru a obține opiniile 
acestora cu privire la funcționarea abordării Comisiei privind o mai bună legiferare 
(a se vedea anexa II – Opiniile principalelor părți interesate cu privire la diferitele 
instrumente pentru o mai bună legiferare). Nu în ultimul rând, Curtea a solicitat 
feedback din partea unui grup de experți în domeniu cu privire la rezultatele 
preliminare ale analizei sale (a se vedea anexa III – Experții consultați în contextul 
prezentului document de analiză).  

07 Informațiile prezentate în acest document de analiză urmează structura 
comunicării Comisiei în care sunt prezentate rezultatele bilanțului efectuat de aceasta, 
și anume: 

o învățămintele generale desprinse de Comisie în cadrul activităților vizând o mai 
bună legiferare; 

o participarea publicului la elaborarea politicilor;  

o datele concrete utilizate pentru elaborarea politicilor; 

o corpusul legislativ al UE; și  

o cooperarea interinstituțională în procesul legislativ.  

În fiecare secțiune, sunt explicate mai întâi, într-o casetă, principalele puncte și 
domenii în care se pot aduce îmbunătățiri, acestea fiind apoi detaliate la punctele 
următoare. Curtea își încheie analiza cu observații finale privind calea de urmat. Pentru 
acest document de analiză au fost luate în considerare informațiile disponibile până în 
februarie 2020. 
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Abordarea Comisiei privind o mai bună 
legiferare 

Învățămintele generale desprinse de Comisie 

Caseta 1 

Comisia a identificat o serie de învățăminte generale desprinse din bilanțul său 
bazat pe consultări publice și specifice (de exemplu, cu membri ai personalului 
Comisiei sau cu parteneri interinstituționali), pe comparații, efectuate de OCDE, cu 
politicile de reglementare ale țărilor dezvoltate, precum și pe o analiză a literaturii 
de specialitate. Aceste învățăminte au inclus faptul că este justificată continuarea 
demersurilor privind o mai bună legiferare, faptul că instrumentele privind o mai 
bună legiferare ar putea fi aplicate într-un mod mai eficient fără a se submina 
scopul acestora, precum și faptul că, pentru a-și atinge obiectivele, o mai bună 
legiferare trebuie să reprezinte un „efort comun”, în care să fie implicate și alte 
instituții ale UE și statele membre.  

În ansamblu, în bilanțul său, Comisia a identificat învățămintele care trebuie 
desprinse și domeniile cele mai relevante în care ar putea fi aduse îmbunătățiri 
suplimentare în direcția unui proces decizional bazat pe date concrete. În special, 
aceasta a identificat posibilități de a îmbunătăți și mai mult eficiența și 
eficacitatea principalelor activități vizând o mai bună legiferare (de exemplu, 
consultări, evaluări ale impactului și evaluări).  

De asemenea, Curtea este de acord cu faptul că alte instituții ale UE și statele 
membre trebuie să aibă un rol important în elaborarea și în punerea în aplicare 
a politicilor UE. Fără contribuții efective din partea acestora, obiectivele unei mai 
bune legiferări nu pot fi atinse. 

08 O mai bună legiferare nu înseamnă „mai multe” sau „mai puține” acte normative 
ale UE și nici dereglementarea anumitor domenii de politică sau acordarea unei 
priorități mai reduse acestora. În schimb, aceasta înseamnă furnizarea de date 
concrete solide ca bază pentru luarea unor decizii de politică corecte și în timp util. 
Având în vedere principiul subsidiarității, valoarea adăugată a politicilor și 
a programelor UE trebuie să fie de asemenea demonstrată10. În plus, o punere în 
aplicare eficace a abordării privind o mai bună legiferare conduce, de asemenea, la 
o transparență sporită și la un nivel mai ridicat al răspunderii de gestiune, ambele fiind 
necesare pentru a consolida încrederea cetățenilor în procesul legislativ al UE. În acest 
context, Curtea consideră că abordarea vizând o mai bună legiferare este în 
continuare justificată. 
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09 În bilanțul său, Comisia consideră că există în continuare posibilități de 
a îmbunătăți eficiența și eficacitatea activităților vizând o mai bună legiferare11. În 
special, Comisia ar trebui să reducă numărul excepțiilor de la normele generale privind 
necesitatea unei consultări publice, a unei evaluări a impactului sau a unei evaluări. În 
prezent, un sfert dintre propunerile legislative nu dispun de evaluări ale impactului 
(pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 17 și 18) și mai puțin de o treime dintre 
evaluările impactului s-au bazat pe evaluări efectuate în mod adecvat și utilizate 
corespunzător (a se vedea punctul 20). 

10 Întrucât alte instituții ale UE și statele membre au un rol determinant în 
elaborarea și în punerea în aplicare a politicilor și a programelor UE, angajamentul 
acestora de a pune în aplicare cu succes o mai bună legiferare este esențial. În special, 
pentru îndeplinirea obiectivelor privind o mai bună legiferare, este necesară 
o cooperare eficace între Comisie și colegiuitorii UE (și anume, Parlamentul European 
și Consiliul). Toate aceste părți trebuie să evite o complexitate legislativă inutilă, să 
prevadă cerințe juridice referitoare la colectarea informațiilor necesare pentru evaluări 
și pentru evaluări ale impactului bazate pe fapte, să efectueze evaluări ale impactului 
înainte de a aduce modificări substanțiale la propunerile legislative ale Comisiei și să 
încurajeze o mai mare participare a publicului la procesul legislativ al UE. În plus, 
parlamentele naționale și autoritățile din statele membre au un rol esențial în 
transpunerea dreptului UE în dreptul național și în monitorizarea punerii în aplicare și 
a aplicării acestor norme pe teren.  

11 Auditurile efectuate de Curte în calitatea sa de auditor extern independent al UE 
contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor privind o mai bună legiferare prin 
observații, concluzii și recomandări formulate cu privire la posibilitatea și la modul în 
care politicile și programele UE ar putea fi puse în aplicare într-un mod mai eficace, 
mai eficient și mai economic. În acest context, Curtea constată că, în cadrul 
desprinderii învățămintelor din bilanțul efectuat, Comisia a făcut referire la activitatea 
sa, de exemplu la Raportul special nr. 16/2018 privind examinările ex post.  
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Participarea publicului la elaborarea politicilor 

Caseta 2 

Cetățenii și alte părți interesate pot participa la elaborarea politicilor UE prin 
intermediul proceselor de consultare lansate de Comisie. De asemenea, aceștia 
pot solicita Comisiei să propună noi acte normative prin intermediul Inițiativei 
cetățenești europene. 

În Raportul special nr. 14/2019 privind consultările publice, Curtea a constatat un 
nivel ridicat al cadrului Comisiei pentru consultări publice, precum și faptul că 
pregătirea și desfășurarea consultărilor publice au fost satisfăcătoare. 

Potrivit indicatorilor OCDE din 2018 privind politica în materie de reglementare și 
guvernanța, Comisia a obținut cel mai mare punctaj pentru implicarea părților 
interesate12. 

Curtea consideră însă că pot fi în continuare îmbunătățite: 

o activitățile de informare din cadrul consultărilor publice, printr-o mai bună 
direcționare către cetățenii vizați, măsurile de comunicare menite să 
promoveze o mai mare participare, precum și criteriile privind regimul 
lingvistic, astfel încât să se asigure faptul că principalele documente sunt 
traduse în atât de multe limbi cât este fezabil și adecvat;  

o comunicarea de informații cu privire la măsurile luate ca urmare 
a rezultatelor consultărilor publice; și 

o implicarea cetățenilor în inițierea de propuneri legislative prin intermediul 
Inițiativei cetățenești europene.  

12 În Raportul special nr. 14/2019 privind consultările publice, Curtea a subliniat 
anumite probleme legate de activitățile de informare menite să promoveze o mai 
mare participare. Existau deficiențe în strategiile de consultare, care explică sfera și 
obiectivele consultării, identificarea părților interesate vizate, activitățile de consultare 
preconizate, precum și calendarul și regimul lingvistic. În special, Curtea a constatat că 
Comisia stabilea doar obiective generale pentru activitățile sale de consultare și nu 
identifica întotdeauna părțile interesate vizate pentru activitățile respective13.  
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13 În plus, în o treime dintre cazurile analizate, foaia de parcurs pentru informarea 
părților interesate cu privire la scopul specific al consultării și la utilizarea preconizată 
a acesteia a fost publicată cu mai puțin de patru săptămâni înainte de începerea 
consultării publice14. Curtea a concluzionat că era necesar ca activitățile de consultare 
să fie mediatizate pe scară mai largă pentru a se asigura o mai mare vizibilitate 
a acestora și pentru a se permite unui număr mai mare de persoane să participe la 
ele15. Comisia a recunoscut faptul că părțile interesate dispun de informații limitate cu 
privire la oportunitățile de participare la procesul de elaborare a politicilor și la 
activitățile de consultare16. De asemenea, Comisia a acceptat recomandarea Curții de 
a utiliza într-o mai mare măsură reprezentanțele sale din statele membre pentru 
a colabora cu principalele părți interesate la nivel național, regional și local. În același 
timp, având în vedere implicațiile în materie de resurse, ea a subliniat necesitatea 
adaptării activităților de informare la importanța inițiativei17.  

14 În plus, Curtea a recomandat ca principalele documente de consultare să fie 
traduse în toate limbile oficiale pentru toate inițiativele prioritare și pentru inițiativele 
de larg interes public. Comisia a acceptat parțial această recomandare, întrucât 
consideră că acest lucru ar pune o presiune considerabilă pe resursele sale și ar întârzia 
procesul de elaborare a politicilor18. Potrivit Comisiei, toate chestionarele utilizate în 
consultările publice din 2018 au fost disponibile în cel puțin două limbi, iar 71 % au fost 
traduse în toate limbile oficiale (cu excepția irlandezei)19. Curtea a constatat însă că 
exista posibilitatea de a clarifica criteriile utilizate pentru a se decide dacă să se traducă 
documentele de consultare în toate limbile oficiale, astfel încât să se asigure faptul că 
inițiativele de larg interes public sunt accesibile tuturor cetățenilor UE20. 

15 În plus, Curtea a identificat deficiențe în ceea ce privește raportarea de către 
Comisie cu privire la măsurile luate ca urmare a rezultatelor consultărilor publice. În 
special, Curtea a identificat cazuri în care Comisia nu a explicat în mod clar legătura 
dintre contribuțiile respondenților și opțiunile prezentate în propunerea legislativă21. 
Probleme în acest sens au fost identificate și în urma bilanțului Comisiei. În total, 
aproape 40 % dintre participanții la consultarea publică efectuată de Comisie în acest 
context erau nemulțumiți de raportarea cu privire la rezultatele consultărilor sale 
publice22. 
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16 Inițiativa cetățenească europeană23 le permite cetățenilor să solicite în mod 
direct Comisiei să inițieze acțiuni de reglementare. Regulamentul privind inițiativa 
cetățenească europeană nu impune Comisiei să prezinte o propunere legislativă. 
Comisia rămâne liberă să dea curs unei inițiative sau nu. De la introducerea inițiativei 
cetățenești în 2012 și până la jumătatea anului 2019, 4 dintre cele 64 de inițiative 
cetățenești europene înregistrate au obținut sprijinul necesar din partea a cel puțin 
un milion de cetățeni ai UE (a se vedea figura 2)24. În două dintre aceste patru cazuri, 
Comisia a prezentat o propunere legislativă25. Într-un alt caz, Comisia a propus o serie 
de acțiuni subsecvente fără caracter legislativ. În al patrulea caz, Comisia a decis să nu 
prezinte o propunere legislativă deoarece a considerat cadrul juridic existent ca fiind 
adecvat. În 2019, pe baza unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și Consiliul 
au adoptat un regulament revizuit privind inițiativa cetățenească europeană pentru 
a încuraja participarea și pentru a facilita organizarea de inițiative. Noile norme prevăd 
o asistență tehnică mai bună pentru grupurile de organizatori și permit statelor 
membre să reducă vârsta minimă a participanților la 16 ani. Aceste norme au intrat în 
vigoare la începutul anului 202026. 

Figura 2 – Inițiative cetățenești europene 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei (site-ul ICE – Inițiativa cetățenească 
europeană). 

Inițiative înregistrate care au obținut sprijin suficient
Inițiative înregistrate care nu au obținut sprijin suficient
Inițiative retrase
Inițiative în curs
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Date concrete utilizate pentru elaborarea politicilor 

Caseta 3 

Comisia utilizează termenul „evaluările impactului” pentru a desemna evaluarea 
ex ante a opțiunilor de politică și termenul „evaluări” pentru a desemna evaluarea 
ex post a efectelor punerii în aplicare a politicilor27. De asemenea, Comisia 
efectuează „evaluări ex ante” ale propunerilor de programe majore de cheltuieli, 
care nu necesită o evaluare a impactului. Evaluările impactului și evaluările sunt 
gestionate de direcția generală a Comisiei responsabilă de politica, de actul 
normativ sau de programul de cheltuieli în cauză. Comisia a instituit Comitetul de 
control normativ (CCN) pentru a asigura controlul calității evaluărilor impactului și 
a evaluărilor. 

Potrivit indicatorilor OCDE din 2018 privind politica în materie de reglementare și 
guvernanța, Comisia s-a clasat pe locul al treilea28 în ceea ce privește evaluarea 
impactului29 și pe locul al patrulea30 în ceea ce privește evaluarea ex post 
a legislației primare. 

În Raportul special nr. 16/2018 privind examinările ex post31, Curtea 
a concluzionat că Comisia concepuse un sistem de evaluare care era, în 
ansamblul său, bine gestionat și controlat din perspectiva calității32.  

În Raportul său anual pe 201333, Curtea a analizat situația acțiunilor întreprinse în 
urma recomandărilor formulate în Raportul special nr. 3/2010 privind evaluările 
de impact34, în care a concluzionat că Comisia integrase evaluarea impactului în 
procesul de elaborare a politicilor și utilizase acest instrument pentru 
a îmbunătăți concepția inițiativelor sale legislative. Curtea consideră însă că pot fi 
în continuare îmbunătățite: 

o acoperirea inițiativelor majore prin evaluări ale impactului, inclusiv 
a programelor și a activităților care implică cheltuieli semnificative;  

o anumite aspecte legate de calitatea evaluărilor impactului;  

o calitatea și disponibilitatea în timp util a evaluărilor;  

o mandatul CCN. 
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17 Ca regulă generală, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a impactului pentru 
toate propunerile incluse în programul de lucru al Comisiei. În bilanțul pe care l-a 
efectuat, Comisia a raportat că pentru 19,5 % din propunerile sale incluse în 
programele de lucru aferente perioadei 2015-2018 nu a fost necesară o evaluare 
a impactului în conformitate cu cerințele sale privind o mai bună legiferare și că pentru 
alte 8,5 % dintre propuneri (de exemplu, pentru o urgență specială) au fost aprobate 
excepții în acest sens. În 7 % din cazuri nu a fost prezentat public niciun motiv pentru 
lipsa unei evaluări a impactului35. O analiză detaliată menționată în bilanț sugerează 
însă că pentru două treimi din cazurile analizate s-a pus întrebarea dacă explicațiile 
erau suficiente sau adecvate36. Parlamentul European a deplâns absența frecventă 
a evaluărilor impactului pentru propunerile Comisiei, inclusiv pentru cele care figurau 
în programul de lucru al acesteia37. Părțile interesate au sugerat creșterea gradului de 
acoperire prin introducerea unor proceduri mai simple pentru cazurile urgente sau 
pentru propunerile care produc mai puține efecte semnificative38. 

18 În conformitate cu Regulamentul financiar, propunerile de programe și activități 
care presupun cheltuieli semnificative trebuie să facă obiectul unei evaluări ex ante39. 
În cazul în care se preconizează că un program sau o activitate va avea un impact 
economic, de mediu sau social semnificativ, această evaluare poate lua forma unei 
evaluări a impactului și, în acest caz, Comisia va trebui, de asemenea, să examineze 
o serie de opțiuni de punere în aplicare. Curtea consideră că ar trebui realizate evaluări 
de impact sau evaluări ex ante pentru toate programele majore de cheltuieli40. 

19 Începând din 2002, o provocare majoră pentru calitatea evaluărilor impactului 
a fost cuantificarea costurilor și a avantajelor diferitor opțiuni41. În multe dintre 
rapoartele sale ulterioare, Curtea a identificat deficiențe în ceea ce privește 
disponibilitatea datelor și cuantificarea și monetizarea impacturilor42. CCN a observat 
că, deși Comisia a îmbunătățit cuantificarea, numai un sfert din evaluările impactului 
au cuantificat pe deplin costurile și avantajele43. Acesta a remarcat, de asemenea, că 
două dintre cele 10 elemente de calitate analizate au rămas sub nivelul acceptabil 
chiar și după ce serviciile Comisiei și-au revizuit evaluările impactului pe baza 
controlului de calitate efectuat de CCN, înainte de a le prezenta pentru o consultare 
interservicii (a se vedea figura 3). În 2016, CCN a introdus calificativul „pozitiv cu 
rezerve” pentru evaluările impactului pe care considera că nu era necesar să le 
reexamineze. Evaluările impactului care au primit acest nou calificativ erau însă mai 
puțin susceptibile de a se îmbunătăți decât cele care au primit un aviz negativ și au 
trebuit să fie prezentate din nou comitetului44. 
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Figura 3 – Calitatea evaluărilor impactului în 2018 (valori medii) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Annual Report 2018 al CCN, capitolul 1.2. 
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20 Evaluările ex post efectuate de Comisie oferă nu doar un mijloc de evaluare 
a performanței politicilor UE, ci și o contribuție valoroasă la dezvoltarea lor ulterioară. 
Începând din 2013, Comisia s-a angajat să evalueze punerea în aplicare a legislației 
existente înainte de a efectua evaluări ale impactului pentru noi propuneri legislative 
(principiul „evaluare înainte de acțiune”)45. Cu toate acestea, potrivit analizei CCN, mai 
puțin de o treime dintre evaluările impactului se bazau pe evaluări efectuate în mod 
adecvat și utilizate corespunzător46. Cea mai importantă problemă care afecta calitatea 
evaluărilor era lipsa de date adecvate pentru cuantificarea impacturilor47. În 
rapoartele sale, Curtea a identificat în mod repetat deficiențe legate de disponibilitatea 
datelor necesare pentru evaluarea performanței48. Așa cum a observat CCN, adesea, 
din cauza lipsei de date adecvate, rapoartele de evaluare nu erau în măsură să ofere 
răspunsuri la întrebările de evaluare49. Acest lucru a limitat, de asemenea, posibilitățile 
direcțiilor generale ale Comisiei de a îmbunătăți rapoartele de evaluare pentru 
a răspunde preocupărilor exprimate de CCN (a se vedea figura 4). 

Figura 4 – Pentru direcțiile generale ale Comisiei a fost adesea dificil să 
îmbunătățească rapoartele de evaluare astfel încât să țină seama de 
preocupările exprimate de CCN 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Annual Report 2018 al CCN, capitolul 3.5. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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21 CCN are un rol important în asigurarea calității datelor concrete utilizate ca bază 
pentru elaborarea politicilor. CCN este format din patru înalți funcționari ai Comisiei și 
din trei membri externi. Mandatul acestuia a fost extins față de cel al predecesorului 
său, Comitetul de evaluare a impactului, pentru a acoperi controlul unor evaluări 
selectate. Cu toate acestea, potrivit bilanțului Comisiei, opiniile respondenților erau 
uniform împărțite în ceea ce privește imparțialitatea CCN50. Cei care au exprimat 
preocupări au indicat, printre altele, faptul că acest comitet este constituit în 
majoritate din funcționari ai Comisiei. Au existat propuneri din partea unor 
respondenți de a extinde și mai mult mandatul CCN pentru a include următoarele 
trei activități: validarea explicațiilor Comisiei pentru a nu prezenta evaluări ale 
impactului pentru inițiative majore51, analizarea coerenței între opțiunile avute în 
vedere în evaluarea impactului și cele din propunerea legislativă52 și asigurarea 
controlului de calitate pentru o proporție mai mare a evaluărilor efectuate (a se vedea 
figura 5)53. 

Figura 5 – Evaluările controlate de CCN 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei (cu privire la evaluările efectuate54 și la 
evaluările controlate de CCN55).  
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Corpusul legislativ al UE  

Caseta 4 

Corpusul legislativ al UE se modifică în mod constant, pe măsură ce sunt adoptate 
propuneri de regulamente, de directive și de decizii și pe măsură ce actele 
normative existente sunt revizuite, abrogate sau ies din vigoare.  

În programele sale de lucru aferente perioadei 2015-2019, Comisia a planificat mai 
puține inițiative legislative decât în anii precedenți și a crescut rata de punere în 
aplicare a acestora. De asemenea, Comisia a utilizat programul și platforma REFIT 
pentru a canaliza eforturile de a menține corpusul legislativ al UE „adecvat 
scopului”.  

Analiza Curții arată că Comisia Juncker a prezentat mai puține inițiative legislative 
majore decât predecesoarele sale, dar că rata de punere în aplicare a crescut. În 
ansamblu, corpusul legislativ al UE a rămas stabil între 1999 și 2019. În sfârșit, 
monitorizarea punerii în aplicare și a aplicării dreptului UE în statele membre 
rămâne o provocare pentru Comisie.  

Curtea consideră că subzistă provocări cu privire la: 

o clarificarea suplimentară a rolului inițiativei „REFIT” ca parte integrantă 
a abordării Comisiei privind o mai bună legiferare; 

o simplificarea legislației UE fără creșterea riscurilor pentru conformitate și 
performanță; 

o punerea la dispoziția statelor membre a unor orientări cu privire la modul în 
care pot fi simplificate și evitate normele inutil de complexe și/sau de 
împovărătoare; și 

o o mai bună monitorizare și o mai bună asigurare a punerii în aplicare și 
a aplicării dreptului UE. 

22 Comisia Juncker a redus semnificativ numărul de propuneri legislative majore 
(„inițiative prioritare”). În programele sale de lucru aferente perioadei 2015-2019, 
Comisia a planificat 108 inițiative prioritare, ceea ce reprezintă o reducere de 62 % în 
raport cu cele 290 de inițiative prioritare incluse în programele de lucru aferente 
perioadei 2010-2014. Între timp, în perioada 2011-2017, rata de punere în aplicare 
a noilor inițiative (adică partea din propunerile Comisiei care au fost adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu) a crescut progresiv (a se vedea figura 6). În 
ansamblu, corpusul legislativ al UE a rămas stabil între 1999 și 2019, întrucât numărul 
total de regulamente și de directive adoptate de Parlamentul European și de Consiliu 
a corespuns, în linii mari, numărului de regulamente și de directive care au fost 
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abrogate ori au ieșit din vigoare (a se vedea anexa IV – Propuneri legislative, acte 
normative adoptate, abrogări și acte normative ieșite din vigoare și anexa V – 
Producția legislativă pe ani și pe domenii de politică). În același timp, numărul mediu 
de pagini de acte normative ale UE adoptate în cea de a 8-a legislatură a Parlamentului 
European (2014-2019) a înregistrat o ușoară creștere cu 4,4 % în raport cu cea de a 7-a 
legislatură (2009-2014)56. 

Figura 6 – Mai puține inițiative prioritare planificate și o proporție mai 
mare de inițiative prioritare puse în aplicare 

 
Observație: Rata de punere în aplicare include inițiativele prioritare puse în aplicare parțial (a se vedea 
Comisia Europeană, Raportul anual de activitate pe 2018 – Secretariatul General, pagina 7) sau în 
totalitate. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza programelor de lucru ale Comisiei aferente perioadei 
2010-2019 și a rapoartelor anuale de activitate ale Comisiei aferente perioadei 2013-2018. 

23 Unul dintre principalele obiective ale Comisiei Juncker a fost acela de a simplifica 
legislația UE și de a reduce sarcinile pentru întreprinderi și pentru cetățeni57. Comisia 
a introdus un program REFIT în 2012 și o platformă REFIT în 2015, ca parte a eforturilor 
sale de a se asigura că instrumentele legislative ale UE sunt „adecvate scopului”. Prin 
intermediul platformei REFIT, Comisia a adresat o invitație de a prezenta sugestii cu 
privire la modalități de reducere a sarcinilor care decurg din legislația UE și din punerea 
acesteia în aplicare în statele membre, sugestii pe care le-a colectat și evaluat58. În 
Raportul special nr. 16/2018 privind examinările ex post, Curtea a observat că rațiunea 
aflată la baza programului REFIT era neclară, așa cum erau și criteriile utilizate pentru 
a eticheta inițiativele individuale drept „REFIT”. De asemenea, Curtea a recomandat 
Comisiei să evite formarea impresiei că REFIT este oarecum separat de ciclul standard 
al unei mai bune legiferări. În acest context, bilanțul realizat de Comisie a confirmat 
lipsa de vizibilitate a programului REFIT59.  

Programe de lucru ale Comisiei 2010-2014 2015-2019

Număr de inițiative prioritare planificate pe an

Rata de punere în aplicare a inițiativelor prioritare planificate
Rata de punere în aplicare nu este disponibilă

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
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24 Curtea susține pe deplin obiectivul Comisiei de a simplifica legislația și de 
a reduce sarcinile impuse, dar sunt necesare precauții pentru ca această simplificare să 
se facă într-o manieră adecvată. În Avizul nr. 6/2018 referitor la Regulamentul privind 
dispozițiile comune, Curtea a prezentat cazuri în care simplificarea s-ar putea face în 
detrimentul clarității pentru beneficiari și pentru administrațiile publice și ar slăbi 
mecanismele instituite pentru a produce rezultate. Curtea a subliniat de asemenea 
faptul că simplificarea ar trebui să fie utilizată pentru a elimina normele sau 
procedurile inutile mai degrabă decât pentru a consolida corpusul normelor existente. 
De exemplu, în Avizul nr. 7/2018 privind politica agricolă comună, Curtea a constatat 
că nu era clar dacă reducerea numărului de regulamente ar duce la simplificare, 
deoarece, în alte privințe, politica ar deveni mai complexă60. 

25 Complexitatea legislativă și sarcinile pentru întreprinderi și pentru cetățeni pot 
apărea, de asemenea, atunci când statele membre pun în aplicare directivele UE. Între 
mecanismele politice, juridice și constituționale ale statelor membre există diferențe 
semnificative și acest lucru influențează modul în care ele pun în practică dreptul UE. 
Totodată, între statele membre există diferențe considerabile în ceea ce privește 
numărul și sfera măsurilor naționale de punere în aplicare pentru o directivă UE dată. 
În analiza privind punerea în practică a dreptului UE, Curtea a observat o corelație între 
numărul măsurilor naționale de punere în aplicare și numărul cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor lansate de Comisie61. Statele membre recunosc că măsurile 
adoptate la nivel național pentru a pune în aplicare o directivă pot include cerințe care 
le depășesc pe cele prevăzute de directiva respectivă (un fenomen denumit adesea 
„suprareglementare”). Cu toate acestea, ele sunt reticente în a semnala astfel de 
cazuri în baza de date a UE disponibilă în acest sens62. În acest context, Curtea constată 
că Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2016 face apel la statele 
membre să identifice astfel de adăugiri, fie în actul (actele) de transpunere, fie în 
documente asociate. Până în prezent, numai două state membre au introdus astfel de 
notificări în baza de date.  
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26 Instituțiile UE și statele membre au convenit că, atunci când informează Comisia 
cu privire la măsurile naționale de transpunere, autoritățile naționale trebuie să 
furnizeze, ori de câte ori acest lucru este justificat, documente explicative care să 
descrie modul în care au transpus directivele în legislația proprie63. Curtea a subliniat 
că statele membre ar putea furniza mai multe documente explicative și de mai bună 
calitate64, iar Comisia a fost de acord să examineze mai aprofundat, împreună cu 
statele membre, avantajele rezultate din furnizarea de orientări privind redactarea și 
prezentarea de documente explicative65. În mai multe dintre rapoartele sale, Curtea 
a subliniat modul în care deficiențele legate de transpunerea și de aplicarea coerentă 
a dreptului UE în statele membre au afectat performanța politicilor și a programelor 
UE66.  

27 Numărul constant ridicat de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
arată că punerea în aplicare și aplicarea dreptului UE în statele membre în mod corect 
și la timp rămâne o provocare importantă (a se vedea figura 7). Acest lucru a fost 
subliniat și de Parlamentul European67.  

Figura 7 – Numărul de proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor (noi și în curs) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor anuale ale Comisiei privind monitorizarea 
aplicării dreptului Uniunii și pe baza unor extrase din baza de date a Comisiei privind constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor (pentru cazurile noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din perioada 
2010‐2012). 
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28 În cadrul analizei sale din 2018 privind punerea în practică a dreptului UE, Curtea 
a examinat natura acestei provocări și a invitat Comisia să aibă în vedere intensificarea 
eforturilor sale de a monitoriza și de a asigura aplicarea dreptului UE, printre altele: 

o prin utilizarea bugetului UE pentru a ajuta statele membre să aplice dreptul UE68; 
și 

o prin dezvoltarea priorităților stabilite în materie de asigurare a respectării 
legislației și a unor criterii de referință pentru tratarea cazurilor de neîndeplinire 
a obligațiilor într-un cadru general pentru gestionarea activităților de 
supraveghere. 

Cooperarea interinstituțională în procesul legislativ 

Caseta 5 

Calitatea actelor normative ale UE depinde în mare măsură de o bună cooperare 
interinstituțională. 

În Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare semnat la 
13 aprilie 2016, Parlamentul European, Consiliul și Comisia s-au angajat să 
promoveze cel mai mare grad de transparență a procesului legislativ, astfel încât 
să mențină încrederea cetățenilor în procesul legislativ al UE.  

Totuși, mai multe dintre aceste angajamente nu s-au concretizat până în prezent. 

Curtea consideră că pot fi în continuare îmbunătățite: 

o evaluarea modificărilor aduse de colegiuitori la propunerile legislative ale 
Comisiei în cursul procedurii; și 

o transparența cu privire la anumite aspecte ale procedurii legislative (de 
exemplu, „trilogurile” și „activitățile de lobby”).  

29 Potrivit acordului interinstituțional, atunci când consideră că este adecvat și 
necesar pentru procesul legislativ, Parlamentul European și Consiliul vor efectua 
evaluări ale impactului în legătură cu modificările „substanțiale” pe care le aduc 
propunerilor Comisiei69. Nu există însă o definiție comună a ceea ce constituie 
o modificare „substanțială”. Acordul interinstituțional prevede că fiecare instituție 
poate decide în mod autonom dacă o modificare este „substanțială”. Consiliul nu 
a efectuat încă nicio evaluare a propriilor modificări, iar Parlamentul European, prin 
Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară (EPRS), a publicat din 2016 până 
în prezent trei astfel de evaluări. O mare parte a activității EPRS privind evaluările 
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impactului constă în analizarea calității evaluărilor impactului efectuate de Comisie 
(142 de cazuri din 2016)70. Curtea consideră că este în continuare dificilă respectarea 
angajamentelor asumate în cadrul acordului interinstituțional, care urmăresc, în ultimă 
instanță, să evite lacunele și suprapunerile în activitățile de evaluare a impactului 
desfășurate de colegiuitori pentru a sprijini un proces decizional bazat pe date 
concrete.  

30 Nivelul de transparență a procesului legislativ al UE este deja considerabil, 
întrucât cetățenii și alte părți interesate pot urmări progresul propunerilor legislative, 
cel puțin într-o anumită măsură, prin intermediul mai multor site-uri web diferite 
accesibile publicului. În plus, în Acordul interinstituțional din 2016, cele trei instituții au 
convenit să creeze o bază de date publică și comună care să conțină informații privind 
stadiul tuturor dosarelor legislative71. Această bază de date este încă în curs de 
constituire. În schimb, astfel cum se prevede în acordul interinstituțional, în 
decembrie 2017 a fost creat un registru comun al actelor delegate72. Acesta le permite 
cetățenilor accesul la diferitele etape ale ciclului de viață al actelor delegate73. 

31 Comisia consideră că problemele legate de triloguri și de registrul public al 
„reprezentanților grupurilor de interese” nu sunt incluse în mai buna legiferare 
înțeleasă ca un cadru pentru colectarea de date concrete în vederea luării deciziilor. În 
cadrul analizei datelor concrete pe care s-a întemeiat bilanțul Comisiei, Curtea a luat 
însă act de preocupările exprimate de părțile interesate74 cu privire la lipsa de 
transparență în negocierile dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
referitoare la textele legislative la momentul adoptării acestora (așa-numitele 
„triloguri”75). În 2016, Ombudsmanul European a solicitat publicarea unui calendar al 
„trilogurilor”, a agendelor generale ale reuniunilor, precum și a versiunilor succesive 
ale așa-numitului „document pe patru coloane”, care prezintă pozițiile inițiale ale celor 
trei instituții și textul de compromis, așa cum evoluează acesta în timpul discuțiilor76. 
Accesul la versiunile succesive ale acestui document pe patru coloane ar permite 
publicului să înțeleagă mai bine modul în care s-a ajuns la un text final. În răspunsul său 
adresat Ombudsmanului, Comisia a confirmat că nu are obiecții cu privire la publicarea 
acestor informații77. Acest lucru ar necesita însă acordul ambilor colegiuitori. 
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32 În 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că nicio prezumție 
generală de nedivulgare nu poate fi admisă pentru astfel de texte de compromis 
provizorii78. Această hotărâre implică faptul că astfel de informații ar trebui, ca regulă 
generală, să fie puse la dispoziția publicului79. Cu toate acestea, până în prezent, 
„documentele pe patru coloane” nu sunt publicate în mod regulat. Publicarea acestor 
informații cu privire la modificările aduse de Parlamentul European și de Consiliu la 
propunerile legislative ale Comisiei ar contribui la creșterea răspunderii publice pentru 
deciziile adoptate. 

33 Curtea constată de asemenea că Parlamentul European și Comisia țin, din 2011, 
un registru public comun al „reprezentanților grupurilor de interese” (lobbyiști), 
Consiliul fiind observator în cadrul sistemului actual din 201480. La 28 septembrie 2016, 
Comisia a prezentat propunerea sa pentru un nou acord interinstituțional privind un 
registru de transparență obligatoriu pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie. 
Propunerea viza consolidarea cadrului aplicabil persoanelor care desfășoară activități 
de lobby și condiționarea întâlnirilor cu lobbyiștii de înregistrarea acestora. Nu s-a 
ajuns încă la un acord definitiv cu privire la această propunere privind un registru de 
transparență interinstituțional obligatoriu81. 
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Observații finale privind calea de 
urmat 
34 Comisia a realizat un bilanț al modului în care funcționează diferitele instrumente 
și procese pentru o mai bună legiferare, a identificat învățămintele desprinse și 
a prezentat posibilități de îmbunătățire suplimentară. Pe baza rezultatelor auditurilor 
sale anterioare și a informațiilor examinate, Curtea a identificat următoarele provocări 
principale pentru Comisie, pentru colegiuitorii UE și pentru statele membre, legate de 
realizarea obiectivelor privind o mai bună legiferare în viitor: 

o asigurarea faptului că politicile și inițiativele legislative ale UE fac obiectul unui 
număr suficient de consultări, de evaluări și de evaluări ale impactului de bună 
calitate; 

o asigurarea faptului că propunerile legislative prevăd colectarea unui volum 
suficient de date concrete pentru a sprijini o monitorizare și o evaluare eficace;  

o simplificarea în continuare a legislației UE și monitorizarea punerii în aplicare și 
a aplicării acesteia în statele membre; și 

o îmbunătățirea transparenței procesului legislativ pentru cetățeni și pentru 
celelalte părți interesate. 
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Anexe 

Anexa I – Prezentare generală a etapelor ciclului de elaborare 
a politicilor, precum și a principiilor, a obiectivelor, 
a instrumentelor și a procedurilor aferente unei mai bune 
legiferări82 
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Contribuția 
părților 

interesate

Principalele etape și cerințe pentru 
consultarea părților interesate

Consultarea părților interesate este un 
instrument important pentru colectarea 
informațiilor necesare pentru elaborarea 
de politici bazate pe date concrete. 
Opiniile părților interesate, experiența 
practică și datele acestora vor ajuta la 
elaborarea de inițiative politice, evaluări și 
verificări ale adecvării de mai bună calitate 
și mai credibile. Comisia publică într-o 
etapă incipientă informații detaliate despre 
obiectivele inițiativei în cauză, precum și 
despre activitățile de consultare 
disponibile pe portalul său web „Exprimați-
vă părerea”, unde se poate oferi și 
feedback.

Validare politică și consultări publice și specifice
Pentru fiecare inițiativă și pentru fiecare evaluare trebuie stabilită 
o strategie de consultare. 

Strategia ar trebui să precizeze acoperirea lingvistică a activităților 
de consultare. De asemenea, aceasta ar trebui să acopere 
activitățile de consultare vizate și consultările publice (pentru 
evaluări ale impactului, evaluări, verificări ale adecvării, cărți verzi).

Consultările publice privind inițiativele prioritare trebuie să fie 
disponibile în toate limbile oficiale ale UE. Toate celelalte 
consultări publice trebuie să fie disponibile cel puțin în engleză, în 
franceză și în germană.  Traduceri suplimentare trebuie să fie 
furnizate și justificate în strategia de consultare pentru consultările 
privind inițiativele de larg interes public.

Grupul de coordonare interservicii
Direcția generală principală (sau Secretariatul General pentru 
inițiative importante) instituie grupul de coordonare interservicii și 
invită serviciile interesate să participe.

În cazul în care este necesar un grup de coordonare interservicii, 
acesta discută și finalizează strategia de consultare a părților 
interesate și documentele de consultare. În cazul în care nu există 
un grup de coordonare interservicii, documentele și strategia sunt 
finalizate de direcția generală principală împreună cu Secretariatul 
General.

Desfășurarea activităților de consultare
Direcția generală principală pune în aplicare strategia de 
consultare.

Consultările publice sunt publicate pe portalul „Contribuția dvs. la 
procesul legislativ” după ce primesc undă verde din partea 
Secretariatului General. Consultările publice sunt deschise pentru o 
perioadă de răspuns de 12 săptămâni.

Acestea pot fi completate de consultări specifice, care se adresează 
anumitor grupuri de părți interesate bine definite.

Foaia de parcurs sau evaluarea inițială a impactului și 
feedbackul cu privire la aceasta
Acolo unde este cazul, direcția generală principală trebuie să pregătească, 
împreună cu Secretariatul General, o evaluare inițială a impactului sau o 
foaie de parcurs. 

Foaia de parcurs sau evaluarea inițială a impactului trebuie să prezinte în linii 
mari strategia de consultare a părților interesate.

Publicarea evaluării inițiale a impactului sau a foii de parcurs de către 
Secretariatul General marchează debutul unei perioade de patru săptămâni 
în care cetățenii și părțile interesate pot transmite feedback.

Direcția generală principală trebuie să evalueze eventualul feedback al 
părților interesate și să îl integreze în lucrările sale pregătitoare, după caz, 
inclusiv printr-o actualizare a strategiei de consultare.

Raportare, raportul de sinteză
Direcția generală principală analizează rezultatele diverselor activități de consultare și, în mod ideal, publică un 
raport factual care oferă informații precum detalii privind participanții și principalele opinii exprimate.

Aceasta pregătește un raport de sinteză care descrie rezultatele generale ale activităților de consultare și 
feedbackul primit cu privire la foaia de parcurs sau la evaluarea inițială a impactului.

Raportul de sinteză (sub forma unui document de lucru al serviciilor Comisiei – SWD) însoțește inițiativa în 
etapa consultării interservicii și în etapa adoptării și trebuie să fie publicat pe pagina consacrată consultării. 
Acest raport este prezentat ca o anexă la raportul de evaluare a impactului sau la SWD-ul privind evaluarea 
atunci când acestea sunt elaborate.
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Contribuția 
părților 

interesate

Principalele etape, cerințe 
și controlul calității pentru 
evaluările impactului

Evaluările impactului constau în a 
examina dacă este necesară o acțiune 
din partea UE și analizează impacturile 
posibile ale soluțiilor disponibile. 
Acestea sunt efectuate în etapa de 
elaborare, înainte de finalizarea de către 
Comisie a unei propuneri de nou act 
normativ. Ele furnizează datele concrete 
necesare pentru a sta la baza procesului 
decizional și pentru a-l susține. 
Evaluarea impactului este un instrument 
esențial pentru o mai bună legiferare, 
care sprijină Comisia și legiuitorul în 
elaborarea și adoptarea de noi inițiative.

Validarea politică
Direcția generală principală trebuie să înregistreze 
inițiativa în instrumentul de planificare cu cel puțin 12 luni 
înainte de data preconizată a adoptării de către Comisie.

Validarea politică este tratată în cadrul instrumentului de 
planificare și trebuie solicitată de la comisarul principal, 
de la vicepreședintele competent și de la primul 
vicepreședinte.

Evaluarea inițială a impactului și feedbackul cu 
privire la aceasta
Direcția generală principală trebuie să efectueze, împreună cu 
Secretariatul General, o evaluare inițială a impactului (proiectul 
este încărcat în instrumentul de planificare).

Publicarea evaluării inițiale a impactului de către Secretariatul 
General marchează debutul unei perioade de patru săptămâni în 
care părțile interesate pot transmite feedback.

Direcția generală principală trebuie să evalueze eventualul 
feedback al părților interesate și să îl integreze în lucrările sale 
pregătitoare, după caz.

Efectuarea evaluărilor care vor fi prezentate Comitetului de control 
normativ
Direcția generală principală (sau Secretariatul General pentru inițiative importante) instituie 
grupul de coordonare interservicii și invită serviciile interesate să participe.

Grupul de coordonare interservicii elaborează în comun diferitele capitole ale raportului de 
evaluare a impactului, începând cu definirea problemei.

Grupul de coordonare interservicii trebuie să examineze proiectul final al raportului de 
evaluare a impactului înainte ca acesta să fie transmis CCN.

Proiectul raportului de evaluare a impactului și alte documente relevante trebuie să fie 
transmise CCN cu cel puțin patru săptămâni înainte de data la care este programată 
reuniunea.

Cu câteva zile înainte de această dată, pentru a pregăti și a structura discuția, CCN va 
transmite direcției generale principale o listă de verificare a calității.

Controlul efectuat de CCN 
CCN se întâlnește cu serviciile 
Comisiei pentru a discuta 
problemele ridicate în lista de 
verificare a calității.

CCN poate emite un aviz pozitiv sau 
negativ (de obicei în termen de 
două zile de la această reuniune).

În cazul în care avizul inițial este 
negativ, direcția generală trebuie să 
prezinte un raport de evaluare a 
impactului revizuit.

CCN poate emite maximum 
două avize.

Raportul de evaluare a impactului
Raportul de evaluare a impactului se prezintă sub forma unui document de lucru al serviciilor 
Comisiei (SWD) și trebuie să facă obiectul unei consultări formale a acestora. 

Consultarea interservicii trebuie să includă inițiativa, raportul de evaluare a impactului și avizul 
(avizele) CCN.

Raportul de evaluare a impactului va însoți inițiativa în timpul procesului de adoptare de către 
Comisie.

Propunerea Comisiei și evaluarea impactului care o însoțește sunt publicate online, iar părțile 
interesate au opt săptămâni la dispoziție pentru a transmite feedback. 

Adoptarea și monitorizarea 
Direcția generală principală trebuie 
să întocmească un rezumat al 
feedbackurilor primite și să îl 
transmită legiuitorului. 
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Contribuția 
părților 

interesate

Principalele etape, cerințe 
și controlul calității pentru 
evaluări

Evaluările și verificările adecvării 
urmăresc să determine performanța 
politicilor, a programelor și a legislației 
existente. Comisia definește evaluările 
ca fiind aprecieri bazate pe date 
concrete a măsurii în care o intervenție 
a fost eficace și eficientă, a fost 
relevantă din perspectiva nevoilor 
existente și a obiectivelor sale, a fost 
coerentă atât la nivel intern, cât și cu 
alte intervenții de politică ale UE și a 
adus o valoare adăugată europeană.

Validarea politică
Direcția generală principală trebuie să introducă evaluarea 
în instrumentul de planificare cu cel puțin 12 luni înainte de 
publicarea SWD-ului.

Directorul general competent o validează în instrumentul 
de planificare.

Direcția generală principală adaugă evaluarea la planul său 
continuu cincinal de evaluare.

Foaia de parcurs
Direcția generală principală trebuie să elaboreze o foaie de 
parcurs a evaluării, care să cuprindă abordarea, contextul, scopul 
și sfera acesteia.

Secretariatul General și direcția generală principală se pun de 
acord cu privire la foaia de parcurs, care reflectă și deciziile cu 
privire la excepții. Secretariatul General publică foaia de parcurs.

Părțile interesate au la dispoziție patru săptămâni pentru a 
transmite feedback. Direcția generală principală trebuie să 
evalueze feedbackul și să îl integreze în lucrările viitoare.

Concepția evaluării
Direcția generală principală trebuie să instituie un grup de 
coordonare interservicii care să includă un membru 
provenit din funcția sa de evaluare. Grupul de coordonare 
interservicii trebuie să conducă evaluarea și să fie implicat 
în toate etapele esențiale.

De exemplu, activitatea sa poate include discuții cu privire 
la orice proiect de raport asociat sau de comunicare către 
Parlamentul European și Consiliu.

Direcția generală principală și grupul de coordonare 
interservicii discută și finalizează concepția evaluării, pe 
baza foii de parcurs și a eventualului feedback asociat.

Concepția evaluării poate face de asemenea obiectul unei 
reuniuni în amonte cu CCN.

Abordarea în materie de consultare a părților interesate și 
de colectare și analiză a datelor ar trebui să fie examinată 
cu atenție în etapa de concepție.

Efectuarea evaluării/Controlul efectuat de Comitetul 
de control normativ 
Direcția generală principală, susținută de grupul de coordonare 
interservicii, efectuează evaluarea. Acestea examinează și 
monitorizează progresele înregistrate, inclusiv elementele livrabile de la 
contractanți. 

Strategia de consultare este elaborată și aplicată; se lansează o 
consultare publică cu o durată de 12 săptămâni.

SWD-ul și alte documente relevante sunt transmise CCN cu cel puțin 
patru săptămâni înainte de reuniune. 

Cu câteva zile înainte de această dată, pentru a pregăti și a structura 
discuția, CCN va transmite direcției generale principale o listă de 
verificare a calității.

Reuniunea CCN cu serviciile Comisiei. 

CNN poate emite un aviz pozitiv sau negativ.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD), împreună cu 
sinteza, este un element livrabil esențial al procesului de evaluare.

Direcția generală principală trebuie să redacteze SWD-ul (și o 
eventuală sinteză), în consultare cu grupul de coordonare 
interservicii.

SWD-ul trebuie să aibă aproximativ 50-60 de pagini. Documentul 
trebuie să fie de sine stătător (altfel spus, să nu fie necesară 
lecturarea unor materiale de sprijin pentru a-i înțelege conținutul).

Concluziile evaluării trebuie să evidențieze învățămintele desprinse, 
aducând astfel o contribuție la elaborarea politicilor viitoare.

Publicarea și monitorizarea 
Direcția generală principală trebuie să identifice acțiuni de 
monitorizare adecvate și să le integreze în ciclul decizional.

Aceasta trebuie să comunice rezultatele evaluării într-un mod 
adecvat, în funcție de diferitele categorii de public. Ea trebuie să 
prezinte rezultatele evaluării în raportul său anual de activitate și 
să includă acțiuni de monitorizare adecvate în viitoarele activități, 
inclusiv în planul său anual de gestiune.

Direcția generală principală trebuie să publice foaia de parcurs, 
SWD-ul și, după caz: specificațiile tehnice, elementele livrabile 
finale asociate, avizul CCN.
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Contribuția 
părților 

interesate

Principalele etape, cerințe 
și controlul calității pentru 
punerea în aplicare și 
aplicarea dreptului UE

Punerea în practică a dreptului UE este 
esențială pentru obținerea de rezultate pentru 
cetățeni și pentru protejarea drepturilor și a 
libertăților acestora. Statele membre trebuie să 
își îndeplinească obligațiile care le revin în 
temeiul dreptului UE, printre acestea 
numărându-se încorporarea actelor juridice 
relevante ale UE în dreptul național (așa-numita 
„punere în aplicare”), precum și aplicarea 
acestora în jurisdicția lor (așa-numita 
„aplicare”). Comisia verifică dacă statele 
membre au notificat-o în termenul stabilit cu 
privire la măsurile lor naționale de punere în 
aplicare („notificarea”), dacă au transpus în 
integralitate dispozițiile directivei în legislația 
națională („transpunerea”) și dacă au reflectat 
în mod fidel toate dispozițiile directivei 
respective („conformitatea”).

Transpunerea dreptului UE
Statele membre care transpun directivele în dreptul național pot alege forma și metodele pentru a face acest lucru, dar sunt 
obligate prin termenii directivei respective în ceea ce privește rezultatul care trebuie obținut și termenul până la care trebuie 
să aibă loc transpunerea.
Un plan de punere în aplicare poate însoți propunerea legislativă a Comisiei. Acesta identifică provocările tehnice, de 
conformitate și de calendar cu care se confruntă statele membre și enumeră acțiunile de sprijin ale Comisiei. 
Atunci când notifică măsuri naționale de transpunere Comisiei, statele membre trebuie să furnizeze, în cazuri justificate, 
documente care să explice modul în care au transpus directivele în legislația lor. 
Comisia efectuează verificări privind transpunerea pentru a se asigura că măsurile naționale de transpunere care i-au fost 
notificate de către statele membre acoperă fiecare obligație cuprinsă în fiecare articol și subarticol/alineat al directivei,
precum și în anexe, dacă este cazul.
În plus, Comisia efectuează controale de conformitate pentru a evalua compatibilitatea măsurilor naționale de punere în 
aplicare cu dispozițiile/obligațiile prevăzute de directivă, inclusiv definițiile. 

Punerea în 
aplicare a 
dreptului UE
Punerea în aplicare a 
dreptului UE este 
procedura prin care 
dreptul UE este aplicat 
la nivel național și/sau 
subnațional (regional).

Monitorizarea aplicării dreptului UE 
Potrivit dispozițiilor articolului 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Comisia Europeană este gardianul 
tratatelor UE. Ea are, așadar, sarcina de a monitoriza aplicarea dreptului primar și a dreptului secundar al UE, 
precum și de a asigura aplicarea uniformă a acestora pe întreg teritoriul UE. Comisia colectează informații pentru a 
monitoriza respectarea normelor de către țările UE.
Tabloul de bord al pieței unice urmărește să ofere cetățenilor și întreprinderilor o imagine de ansamblu asupra 
gestionării practice a pieței unice. Acesta îi informează despre performanțele statelor membre și acoperă 
rezultatele obținute, feedbackul primit și învățămintele desprinse, oferind o bază pentru acțiunile viitoare.
Raportul anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii este un raport la nivel înalt care conține 
două anexe cuprinzând informații detaliate și diagrame pentru fiecare dintre statele membre și pentru fiecare 
dintre domeniile de politică relevante.

Controlul respectării dreptului UE
În cazul unei proceduri oficiale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia trimite statului membru o scrisoare de punere în întârziere în 
temeiul articolului 258 TFUE, în care solicită o explicație într-un termen dat.
În cazul în care statul membru nu răspunde în mod satisfăcător, Comisia emite un aviz motivat, solicitând statului membru să se conformeze 
într-un anumit termen.
În cazul în care statul membru nu se conformează acestui aviz motivat, Comisia poate decide să sesizeze CJUE în temeiul articolului 258 TFUE. 
În ceea ce privește cazurile în care un stat membru nu și-a îndeplinit obligația de notificare, Comisia poate propune în acest stadiu plata unor 
penalități în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE.
În cazul în care CJUE consideră că statul membru și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul dreptului UE, ea dispune ca acesta să ia 
măsurile necesare pentru a se conforma, iar Comisia verifică executarea de către statul membru a hotărârii CJUE.
În cazul în care statul membru nu ia măsurile necesare pentru a se conforma, Comisia poate continua procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE, prin trimiterea unei scrisori de notificare statului membru respectiv și prin sesizarea 
din nou a CJUE. În astfel de cazuri, Comisia poate propune și CJUE poate impune sancțiuni financiare sub forma plății unei sume forfetare 
și/sau a unor penalități cu titlu cominatoriu pe zi sau pentru o altă perioadă specificată.
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Anexa II – Opiniile principalelor părți interesate cu privire la 
diferitele instrumente pentru o mai bună legiferare 
În tabelul de mai jos este prezentată opinia consolidată a Comitetului Economic și 
Social European și a Comitetului Regiunilor cu privire la modul în care funcționează în 
practică diversele instrumente pentru o mai bună legiferare și la modul în care acestea 
contribuie la realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea procesului legislativ al UE. 
Răspunsul Parlamentului European nu a putut fi inclus deoarece a fost prezentat într-
un format diferit, iar Consiliul nu a acceptat invitația de a participa. 

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) 

Nici 
mulțumit(ă), 

nici 
nemulțumit(ă) 

Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

Deschiderea procesului de elaborare a politicilor 

Planificarea și validarea 
politică a inițiativelor    X  

Posibilitățile de feedback 
(privind foaia de parcurs și 
evaluările inițiale ale 
impactului) 

  X   

Consultarea părților 
interesate (consultări publice)   X  

Contribuția la procesul 
legislativ prin intermediul 
portalului „Exprimați-vă 
părerea” 

 X   

Instrumente mai bune pentru politici mai bune 

Evaluările impactului   X  

Evaluările  X    

Comitetul de control 
normativ  X    

Principiile subsidiarității și 
proporționalității   X   

Transpunerea și punerea în 
aplicare a dreptului UE în 
statele membre 

  X   

Menținerea corpusului legislativ existent adecvat scopului 

Programul REFIT    X   

Platforma REFIT    X  
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 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) 

Nici 
mulțumit(ă), 

nici 
nemulțumit(ă) 

Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

O mai bună legiferare ca agendă comună 

Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare   X   

Monitorizarea aplicării 
dreptului UE   X   

Observație: Valoarea finală per categorie se bazează pe opiniile primite (media aritmetică pe o scară de 
la 1 la 5 puncte); răspunsurile din categoria „nicio opinie” au fost excluse din acest calcul.  
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Anexa III – Experții consultați în contextul prezentului 
document de analiză 

Numele Funcția Organizația 

Christiane Arndt-Bascle  Șefă de program în cadrul 
Direcției de guvernanță publică 

OCDE 

Benjamin Gerloff Analist în cadrul Direcției de 
guvernanță publică 

Leila Kostiainen 

Președintă a Consiliului 
finlandez pentru analiza 
impactului reglementărilor și 
președintă a RegWatchEurope 

Consiliul finlandez pentru 
analiza impactului 
reglementărilor și 
RegWatchEurope 

Wim Martneffe 

Profesor asociat la Facultatea 
de Economia Afacerilor și 
manager al grupului de 
cercetare în economie și politici 
publice 

Universitatea din Hasselt  

Dimiter Toshkov 

Profesor asociat la Institutul de 
Administrație Publică, 
Facultatea de Guvernanță și 
Afaceri Globale 

Universitatea din Leiden  

 



37 

 

Anexa IV – Propuneri legislative, acte normative adoptate, abrogări și acte normative ieșite din vigoare 

Anul  
(*) Propuneri legislative ale Comisiei pentru  

Propuneri 
legislative retrase 

de Comisie 
Acte legislative adoptate Acte legislative abrogate sau ieșite din vigoare 

Diferența dintre 
numărul actelor 

legislative 
adoptate și cel al 
actelor legislative 

abrogate sau 
ieșite din vigoare 

 

Procedura legislativă 
ordinară (1) 

Procedura legislativă 
specială (2) 

TOTAL 

Regulamente și 
directive (3) 

Procedura legislativă 
ordinară (4) 

Procedura legislativă 
specială (5) 

TOTAL 

Procedura legislativă 
ordinară (6) 

Procedura legislativă 
specială (7) 

TOTAL TOTAL 
Regulamente și directive 

ale Parlamentului 
European și ale Consiliului  

Regulamente și directive 
ale Consiliului 

Regulamente și 
directive ale 

Parlamentului 
European și ale 

Consiliului  

Regulamente și 
directive ale 

Parlamentului 
European și ale 

Consiliului  

Regulamente și 
directive ale Consiliului 

Regulamente și 
directive ale 

Parlamentului 
European și ale 

Consiliului  

Regulamente și 
directive ale 
Consiliului 

1999 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114 

2000 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70 

2006 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29 

2009 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97 

2010 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107 

2011 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72 

2012 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82 
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Anul  
(*) Propuneri legislative ale Comisiei pentru  

Propuneri 
legislative retrase 

de Comisie 
Acte legislative adoptate Acte legislative abrogate sau ieșite din vigoare 

Diferența dintre 
numărul actelor 

legislative 
adoptate și cel al 
actelor legislative 

abrogate sau 
ieșite din vigoare 

Procedura legislativă 
ordinară (1) 

Procedura legislativă 
specială (2) 

TOTAL 

Regulamente și 
directive (3) 

Procedura legislativă 
ordinară (4) 

Procedura legislativă 
specială (5) 

TOTAL 

Procedura legislativă 
ordinară (6) 

Procedura legislativă 
specială (7) 

TOTAL TOTAL 
Regulamente și directive 

ale Parlamentului 
European și ale Consiliului  

Regulamente și directive 
ale Consiliului 

Regulamente și 
directive ale 

Parlamentului 
European și ale 

Consiliului  

Regulamente și 
directive ale 

Parlamentului 
European și ale 

Consiliului  

Regulamente și 
directive ale Consiliului 

Regulamente și 
directive ale 

Parlamentului 
European și ale 

Consiliului  

Regulamente și 
directive ale 
Consiliului 

2014 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71

2016 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38

2017 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019 
(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Total 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5

* 1 ianuarie-31 decembrie 
** 1 ianuarie-18 septembrie
(1) Cu excluderea rectificărilor și a propunerilor modificate, dar cu luarea în considerare a propunerilor de acte de punere în aplicare ale Consiliului. Propunerile care nu conțin metadate indicând tipul de procedură sunt de asemenea excluse.
(2) Cu excluderea rectificărilor și a propunerilor modificate, precum și a actelor care fac obiectul procedurii fără caracter legislativ și a celor care fac obiectul procedurii legislative ordinare (codecizie), dar cu luarea în considerare a propunerilor de

acte de punere în aplicare ale Consiliului. 
(3) Cu excluderea rectificărilor și a propunerilor modificate, precum și a actelor care fac obiectul procedurii fără caracter legislativ.
(4) Cu excluderea rectificărilor.
(5) Cu excluderea rectificărilor, precum și a actelor care fac obiectul procedurii fără caracter legislativ și a celor care fac obiectul procedurii legislative ordinare (codecizie), dar cu luarea în considerare a regulamentelor și a directivelor Consiliului 

(inclusiv regulamentele de punere în aplicare). 
(6) Cu excluderea rectificărilor.
(7) Cu excluderea rectificărilor, dar cu luarea în considerare a regulamentelor și a directivelor Consiliului (inclusiv regulamentele de punere în aplicare). Actele care fac obiectul procedurii fără caracter legislativ sunt de asemenea excluse.

Sursa: Oficiul pentru publicații.
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Anexa V – Producția legislativă pe ani și pe domenii de politică 

 
Observație: Cifrele includ directivele, regulamentele și deciziile care fac obiectul procedurii legislative ordinare, al procedurii 
legislative speciale sau al procedurii fără caracter legislativ. Sunt incluse, de asemenea, rectificările și actele modificate, precum și 
actele de punere în aplicare și actele delegate. 

Sursa: date extrase de pe EUR-Lex de către Curtea de Conturi Europeană, pe baza activităților domnului Toshkov, D. (2019), 
Legislative Productivity of the EU, 2004-2019, prezentare online, disponibilă la adresa: 
http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Numărul total de acte legislative adoptate pe an

Politica fiscală și politica regională 

Altele (libertate, securitate și justiție, 
Europa cetățenilor, știință, informație, 
educație și cultură)

Politica în domeniul transporturilor și politica energetică

Politica industrială și piața internă

Chestiuni generale, financiare 
și instituționale

Pescuit

Protecția mediului, a consumatorilor și 
a sănătății

Politica în domeniul concurenței și întreprinderilor 
și Libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor, 
a serviciilor și a lucrătorilor

Relațiile externe și Politica externă și 
de securitate comună 

Agricultură

Neclasificate în EUR-Lex 
(în principal acte privind importul 
și exportul de produse agricole)



40 

 

Acronime 
CCN: Comitetul de control normativ 

EPRS: Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară 

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

REFIT: Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (Regulatory Fitness 
and Performance Programme) 
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Glosar 
Act de punere în aplicare: un act obligatoriu din punct de vedere juridic care stabilește 
măsuri, condiții și proceduri pentru a asigura aplicarea uniformă a dreptului UE în toate 
statele membre. 

Act delegat: un act fără caracter legislativ adoptat de Comisie, în temeiul competenței 
delegate acesteia printr-un act legislativ, care completează sau modifică anumite 
elemente neesențiale ale actului legislativ în cauză. 

Consultare interservicii: o procedură prin care o direcție generală a Comisiei solicită în 
mod oficial altor direcții generale implicate să formuleze opinii cu privire la 
o propunere sau la un proiect. 

Consultare: un proces de colectare de informații, feedback, consiliere sau date 
concrete de la un alt organism, de la experți sau de la părți interesate. 

Document de lucru al serviciilor Comisiei: un document fără caracter obligatoriu în 
care un serviciu al Comisiei își stabilește poziția cu privire la o anumită chestiune de 
politică. 

Evaluare a impactului reglementărilor: definită de OCDE ca fiind procesul sistematic 
de identificare și cuantificare a avantajelor și a costurilor care ar putea decurge din 
opțiunile de reglementare sau de altă natură pentru politica avută în vedere. 

Evaluare a impactului: o analiză detaliată a unei probleme, inclusiv a cauzelor acesteia, 
a necesității unei acțiuni din partea UE și a avantajelor și dezavantajelor soluțiilor 
posibile. 

Evaluare ex ante: evaluările ex ante care contribuie la elaborarea de programe și 
activități se bazează pe date concrete privind performanța programelor sau 
a activităților conexe și identifică și analizează aspectele care trebuie abordate, 
valoarea adăugată a implicării Uniunii, obiectivele, efectele preconizate ale diferitor 
opțiuni și modalitățile de monitorizare și de evaluare. În cazul programelor sau al 
activităților majore preconizate să aibă un impact economic, de mediu sau social 
semnificativ, evaluarea ex ante poate lua forma unei evaluări a impactului. 

Evaluare inițială a impactului: o primă descriere a unei probleme și a posibilelor 
opțiuni de politică pentru soluționarea acesteia, împreună cu o prezentare generală 
a diferitelor etape planificate pentru dezvoltarea inițiativei, inclusiv orice evaluare 
a impactului și consultarea părților interesate. 
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Evaluare: o apreciere bazată pe date concrete, realizată de Comisie sau în numele 
acesteia, a măsurii în care o acțiune a UE a fost eficace, eficientă, relevantă în raport cu 
nevoile și a adus o valoare adăugată europeană. 

Examinare ex post: instrument de politică având ca rezultat un document sau un set 
de documente care prezintă un bilanț retrospectiv cu privire la unul sau la toate 
aspectele legate de o intervenție de reglementare din partea UE (indiferent dacă este 
vorba despre unul sau despre mai multe acte legislative), cu sau fără elemente de 
evaluare. 

Foaie de parcurs: un plan de proiect care stabilește etapele necesare pentru atingerea 
unui anumit obiectiv. 

O mai bună legiferare: un set de principii pentru elaborarea politicilor și a actelor 
normative ale UE într-un mod transparent, bazat pe date concrete, cu implicarea 
cetățenilor și a părților interesate, care acoperă întregul ciclu de elaborare a politicilor, 
de la concepție până la punerea în aplicare, precum și evaluarea și posibila revizuire 
a acestora. 

Procedură legislativă ordinară: adoptarea în comun de către Parlamentul European și 
Consiliu a unui regulament, a unei directive sau a unei decizii pe baza unei propuneri a 
Comisiei Europene. 

REFIT: programul privind o reglementare adecvată și funcțională al Comisiei, care 
examinează legislația și măsurile existente pentru a asigura faptul că acestea produc 
rezultatele preconizate cu un minimum de costuri și de sarcini impuse de 
reglementare. 

Suprareglementare: practica prin care guvernele naționale care transpun o directivă 
UE stabilesc norme sau cerințe de reglementare care depășesc ceea ce este necesar 
pentru a se conforma cerințelor directivei respective. 

Transpunere: procesul prin care statele membre ale UE integrează directivele UE în 
legislația națională. 

Trilog: dezbatere pe marginea unei propuneri legislative între reprezentanți ai 
Parlamentului, ai Consiliului și ai Comisiei. 

Verificare a adecvării: o evaluare cuprinzătoare a unui grup de acțiuni conectate într-
un anumit mod (de obicei prin intermediul unui set comun de obiective) pentru 
a identifica și a cuantifica eventualele sinergii sau ineficiențe între acțiuni și impactul 
cumulat al acestora în ceea ce privește costurile și beneficiile. 
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Echipa Curții 
Acest document de analiză a fost elaborat de Camera de audit V – condusă de domnul 
Tony Murphy, membru al Curții de Conturi Europene – care se concentrează asupra 
domeniilor finanțării și administrării Uniunii. 

Analiza a fost condusă de domnul Pietro Russo, membru al Curții de Conturi Europene, 
care a beneficiat de sprijinul unei echipe formate din: Chiara Cipriani, șefă de cabinet, 
și Benjamin Jakob, atașat în cadrul cabinetului; Alberto Gasperoni, manager principal; 
Michael Spang, coordonator; Attila Horvay-Kovacs, Tomasz Plebanowicz, auditori; Zsolt 
Varga a asigurat sprijin pentru analiza datelor, Alexandra Mazilu și Jesús Nieto Muñoz 
au asigurat sprijin în ceea ce privește aspectele vizuale și Fiona Urquhart a asigurat 
sprijin lingvistic. 
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