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The European legislation (community acquis), that is the judicial regulations adopted on the 
basis of the constitutive agreements of EU, mainly The Treaty from Rome, Maastricht and 
Amsterdam, represents the totality of the judicial regulations that settle the activity of the EU 
institutions, the community actions and policies. It is divided into several domains such as: free 
circulation of goods, free circulation of people, free circulation of services, free circulation of 
capital, the right of commercial companies etc. 
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Acquisul comunitar, respectiv normele juridice adoptate în baza tratatelor constitutive ale 

UE, în principal Tratatele de la Roma, Maastricht şi Amsterdam, reprezintă totalitatea normelor 
juridice care reglementează activitatea instituţiilor UE, acţiunile şi politicile comunitare, şi constă 
în: conţinutul, principiile şi obiectivele politice cuprinse în Tratatele originale ale Comunităţilor 
Europene şi în cele ulterioare (Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la 
Amsterdam); legislaţia adoptată de instituţiile UE pentru punerea în practică a prevederilor 
Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii şi recomandări); jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Comunităţilor Europene; declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene; acţiuni 
comune, poziţii comune, convenţii semnate, rezoluţii, declaraţii şi alte acte adoptate în cadrul 
Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC) şi al cooperării din domeniul Justiţiei şi al 
Afacerilor Interne (JAI); acordurile internaţionale la care CE este parte, precum şi cele încheiate 
între statele membre ale UE cu referire la activitatea acesteia.  

Preluarea acquis-ului are loc prin intermediul procesului de armonizare legislativă, proces 
prin care legislaţia nou-adoptată este pusă în conformitate cu cerinţele acquis-ului comunitar.  

Procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu reglementările comunitare reprezintă un 
obiectiv esenţial şi, în acelaşi timp, o obligaţie juridică ce decurge din Acordul European de 
asociere România-Uniunea Europeană.  

Procesul de compatibilizare a legislaţiei româneşti cu normele comunitare, s-a derulat în anii 
anteriori pe baza Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană, care 
cuprindea şi un program de armonizare legislativă pentru perioada 2002 – 2005. Acest program 
conţinea responsabilităţi clare, pe capitole de acquis comunitar şi era actualizat anual. Începând cu 
anul 2003, acest program a fost înlocuit cu alte documente programatice interne ale României. 

Începând din anul 2001, ţara noastră a accelerat, în mod substanţial, procesul de armonizare 
a legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Astfel, au fost adoptate 310 de acte normative cu relevanţă 
comunitară, din care un număr de 235 acte normative transpun în mod direct prevederi din acquis-ul 
comunitar legislativ.  

Lista actelor normative cu relevanta comunitara, adoptate în anul 2001, ilustrează procesul 
legislativ alert, şi poate fi un element de pornire în evaluarea progreselor înregistrate în domeniul 
armonizarii legislative pentru anumite capitole de acquis comunitar în acest interval, spre exemplu: 
libera circulaţie a mărfurilor, dreptul societăţilor comerciale, transporturi, protecţia şi sănătatea 
consumatorilor, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniune vamală.  
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În anul 2002, procesul de armonizare legislativă s-a desfăşurat într-un ritm semnificativ mai 
rapid, fiind adoptate un număr de circa 490 de acte normative cu relevanţă comunitară, din care 
peste 300 realizează transpunerea directă a normelor europene în legislaţia naţională.  

Lista actelor normative cu relevanta comunitara, adoptate in cursul anului 2002, oferă o 
imagine mai clară asupra ritmului armonizării legislative, care a determinat o serie de progrese 
evidente, îndeosebi în următoarele domenii: criteriile politice şi cele economice, libera circulaţie a 
mărfurilor, libera circulaţie a serviciilor, agricultura, politica socială şi ocuparea forţei de muncă, 
telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, protecţia mediului, justiţie şi afaceri interne.  

În anul 2003, procesul de armonizare legislativă a fost derulat pe baza Programului legislativ 
pentru sustinerea procesului de aderare la Uniunea Europeana, pentru perioada noiembrie 2002 – 
decembrie 2003, care constituia parte componentă a Planului de măsuri prioritare pentru integrare 
europeană (noiembrie 2002 – decembrie 2003). Programul a urmărit, în mod esenţial, îndeplinirea 
cerinţelor exprimate de Comisia Europeană în Raportul de ţară pe anul 2002. În acest interval de 
timp, Ministerul Integrării Europene a asigurat informarea bilunară a Guvernului privind stadiul 
îndeplinirii, de către ministere şi alte instituţii responsabile, a măsurilor incluse în program. 

Efortul legislativ de compatibilizare a legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar în anul 
2003 a fost superior anilor precedenţi şi se înscrie în aceeaşi tendinţă pronunţat ascendentă evidentă 
începând cu anul 2001. Din punct de vedere statistic, credem că este de interes faptul că numărul 
actelor normative interne cu relevanţă comunitară s-a ridicat la peste 820, în timp ce actele 
normative care preiau în mod direct norme ale Uniunii Europene s-au cifrat la peste 410. Lista 
actelor normative publicate în anul 2003 este ilustrativă pentru acest efort legislativ, ca şi pentru 
progresele realizate în privinţa unora dintre capitolele de acquis comunitar, cum ar fi: libera 
circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, agricultura, transporturile, impozitarea, 
politica în domeniul protecţiei mediului, protecţia consumatorilor şi a sănătăţii, justiţia şi afacerile 
interne, controlul financiar. 

Progresele înregistrate in anul 2003 în direcţia transpunerii legislaţiei comunitare privesc 
îndeosebi următoarele domenii: criteriile politice şi cele economice, libera circulaţie a mărfurilor, 
libera circulaţie a serviciilor, agricultura, politica socială şi ocuparea forţei de muncă, 
telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, protecţia mediului, justiţie şi afaceri interne. 

Lista actelor normative cu relevanta comunitara publicate în 2004 reflecta în mod riguros 
ritmul legislativ sustinut pentru armonizarea cu normele Uniunii Europene, în acest context, o 
importanta aparte prezentând actele normative care asigura transpunerea directa a acquis-ului în 
sistemul de drept românesc. 

Anul 2004 a marcat progrese importante în procesul de armonizare a legislatiei românesti cu 
legislatia comunitara. În vederea asigurarii unui proces legislativ fluid si eficient, care sa permita 
respectarea termenelor de finalizare a masurilor asumate în cadrul pregatirii României pentru 
aderare, Ministerul Integrarii Europene, în urma consultarii cu celelalte ministere si institutii cu 
responsabilitati în domeniu, a elaborat Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru 
integrarea în Uniunea Europeana, pe semestrul I 2004. La sfârsitul primei sesiuni ordinare a 
Parlamentului din acest an, au fost adoptate 82 de legi din rândul actelor normative incluse în acest 
program. 

Pentru a doua jumatate a anului 2004, a fost elaborat Programul legislativ prioritar (la nivel 
de lege) pentru integrarea în UE, pe semestrul II 2004, continând 69 de acte normative. 

Cele doua programe au cuprins legile relevante atât pentru capitolele de negociere, cât si 
pentru criteriile politice si economice pe care a trebuit sa le îndeplineasca România. Adoptarea 
acestor legi a fost necesara pentru finalizarea negocierilor pâna la sfârsitul anului 2004. 

Procesul a continuat şi în anul 2005. La propunerea Ministerului Integrării Europene, 
Guvernul a adoptat Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în Uniunea 
Europeana, pe semestrul I 2005.  

 




