
Reprezentarea României in institutiile si organismele UE

Parlamentul European

In prezent Parlamentul European are 785 membri din care 35 reprez inta România. Dupa
2009, numarul locurilor in Parlamentul European va fi de 736 din care 33 vor fi din România.
Orice cetatean al unui Stat Membru poate candida pentru alegerile parlamentare din alt stat
membru cu conditia sa fie rezident. Calitatea de membru al Parlamentului European este
incompatibila cu mandatul parlamentar national.

Consiliul European

Consiliul European este denumirea data reuniunilor oficiale ale sefilor de stat sau de guvern
ai Statelor Membre, la care participa si presedintele Comisiei Europene. Aceste reuniuni au
loc cel putin de doua ori pe an.
Din partea Romaniei la lucrarile Consiliul ui European participa  Presedintele si Primul
Ministru.

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul UE este alcatuit din ministrii de resort din guvernele nationale ale Statelor Membre.
In documentele oficiale ale UE, se mai numeste Consiliulul de Ministri sau , simplu, Consiliu.
Conform  Tratatului de la Nisa, Romania are 14 voturi in Consiliul Uniunii.

Comisia Europeana

In Comisia Europeana, Romania este reprezentat de dl. Leonard Orban – Comisar European
pentru Multilingvism.

Curtea Europeana de Justitie

Romania are un judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si unul la Tribunalul de
Prima Instanta, numiti pe o perioada de sase ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.

Comitetul European Economic si Social

Este un organism consultativ  al Uniunii Europene in care sunt reprezentate diverse categorii
economice si sociale, fiind consultat de catre Comisia Europeana, Parlamentul European
sau Consiliul UE inainte de adoptarea deciziilor referitoare la politica economica si sociala.
Reprezentantii sunt numiti de catre guvernele Statelor Membre pentru o perioada de patru
ani. România are 15 membri in Comitetul Economic si Social.



Comitetul Regiunilor

Comitetul are rolul de a veghea la aplicarea principiului de subsidiaritate, conform  caruia
deciziile trebuie luate la nivelul autoritatilor publice cel mai aproape de cetateni. Comisia
Europeana, Consiliul UE si Parlamentul European au obligatia de a consulta Comitetul
Regiunilor în domenii de competenta colectivitatilor locale si region ale: educatia si tineretul,
cultura, sanatatea publica, transporturi, telecomunicatii si energie, politica regionala
(Fondurile structurale), cooperare transfrontaliera, mediul inconjurator etc.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, 15 reprezentanti roman i ai autoritatii publice locale,
presedinti ai Consiliilor Judetene din 6 judete ale tarii si primari din 9 orase, inclusiv
municipiul Bucuresti, promoveaza interesele comunitatilor locale in Comitetul Regiunilor.

Banca Centrala Europeana

Banca Centrala Europeana coordoneaza moneda unica si este responsabila cu elaborarea si
implementarea politicii economice si monetare a UE.

Unul dintre forurile de decizie ale BCE este Consiliul General, compus din presedintele si
vice-presedintele BCE si din guvernator ii bancilor centrale nationale din toate Statele
Membre. Rolul sau este de a contribui la lucrarile de consultare si de coordonare ale BCE si
la pregatirea extinderii Zonei Euro.

Banca Europeana de Investitii

Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda î mprumuturi pentru proiecte de interes european,
in special in zonele mai putin dezvoltate, in statele candidate si in statele in curs de
dezvoltare.

Politica generala de credite a Bancii este definita de catre Consiliul Guvernatorilor, format din
ministri (de regula, ai Finantelor) din toate Statele Membre. Fiecare stat membru are o
contributie la capitalul BEI.


