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I. Acquis-ul comunitar
Termenul este preluat din limba franceză: acquis communautaire. Cuvântul acquis este
participiul trecut cu valoare de substantiv al verbului francez acquérir (a dobândi) şi se
pronunţă ca în limba franceză [a´ki]. În limba engleză se foloseşte varianta franceză originală
sau, uneori, Community acquis.
Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii comune ce se aplică
tuturor statelor membre.
Acesta include:

•
•
•
•
•
•
•
•

conţinutul, principiile şi obiectivele politice ale tratatelor de instituire
a Comunităţilor Europene, precum şi ale tuturor acordurilor care le-au
modificat în timp, inclusiv tratatele privind aderarea noilor membri;
actele cu putere obligatorie adoptate pentru punerea în aplicare a
tratatelor (directive, regulamente, decizii);
recomandările şi avizele adoptate de instituţiile Uniunii Europene;
celelalte acte adoptate de instituţiile Uniunii Europene (declaraţii,
rezoluţii, decizii-cadru etc.);
acţiunile comune, poziţiile comune, convenţiile semnate, rezoluţiile,
declaraţiile şi alte acte adoptate cu privire la Politica externă şi de
securitate comună;
acţiunile comune, poziţiile comune, convenţiile semnate, rezoluţiile,
declaraţiile şi alte acte adoptate cu privire la justiţie şi afaceri interne;
acordurile internaţionale încheiate de Uniunea Europeană şi cele
încheiate de statele membre ale UE cu privire la activitatea acesteia din
urmă;
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Acquis-ul comunitar este într-o continuă dezvoltare şi transformare, deoarece unele acte
legislative au fost abrogate, iar altele sunt adoptate.

Clasificarea actelor din legislaţia secundară conform Repertoriului
legislaţiei comunitare
Legislaţia în vigoare este clasificată conform Repertoriului legislaţiei comunitare. Repertoriul
este o structură analitică care cuprinde 20 de capitole subdivizate în secţiuni în funcţie de
necesităţi, fiecare acoperind un domeniu specific al activităţii Uniunii Europene. Acestea sunt
(număr de acte conform Eur-Lex la 1.1.2010):
01 Probleme generale, financiare şi instituţionale (număr de acte: 1161)
02 Uniune vamală şi libera circulaţie a mărfurilor (număr de acte: 838)
03 Agricultură (număr de acte: 3045)
04 Pescuit (număr de acte: 833)
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05 Libera circulaţie a lucrătorilor şi politica socială (număr de acte: 452)
06 Drept de stabilire şi libertatea de a presta servicii (număr de acte: 241)
07 Politica în domeniul transporturilor (număr de acte: 629)
08 Politica în domeniul concurenţei (număr de acte: 1688)
09 Fiscalitate (număr de acte: 165)
10 Politica economică şi monetară şi libera circulaţie a capitalurilor (număr de acte: 408)
11 Relaţii externe (număr de acte: 3188)
12 Energie (număr de acte: 366)
13 Politica în domeniul industriei şi piaţa internă (număr de acte: 1431)
14 Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale (număr de acte: 368)
15 Mediu, consumatori şi protecţia sănătăţii (număr de acte: 1223)
16 Ştiinţă, informare, educaţie şi cultură (număr de acte: 395)
17 Dreptul întreprinderilor (număr de acte: 108)
18 Politica externă şi de securitate comună (număr de acte: 421)
19 Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (număr de acte: 577)
20 Europa cetăţenilor (număr de acte: 18)
Repertoriul cuprinde acorduri, directive, regulamente şi decizii. Repertoriul oferă de
asemenea acces la texte consolidate care nu au valoare legislativă, dar care cuprind un
instrument de bază al legislaţiei Uniunii Europene împreună cu modificările şi corecturile sale
succesive într-un singur text.

II. Numărul Celex
Utilitatea
Numărul CELEX se menţionează înaintea titlului actului. Cea mai rapidă şi eficientă
modalitate de căutare/ identificare a unui act din acquis-ul comunitar. Permite căutarea actelor
în bazele de date EUR-Lex, CCVista, JurisVista sau în baza de date disponibilă pe site-ul
Institutului European din România.
Ce este?
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Numărul de referinţă CELEX (Communitatis Europaeae Lex) este identificatorul unic al unui
act din acquis-ul comunitar şi reprezintă o combinaţie de cifre şi litere în care poziţia fiecărui
element are un înţeles specific.
Structura numărului Celex
Numărul CELEX este format după următoarea formulă:
Codul sectorului + An + Tipul actului + Numărul actului
a) Codul sectorului din care face parte actul respectiv, reprezentat printr-o cifră;
Convenţional, prima cifră a numărului de referinţă CELEX indică:
1 Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi tratatele care le modifică sau le
completează;
2 Legislaţia care decurge din relaţiile externe ale Uniunii Europene sau ale statelor membre
(când relaţiile externe ale acestora au legătură cele ale UE);
3 Legislaţia secundară;
4 Legislaţia complementară (decizii ale reprezentanţilor statelor membre întruniţi în Consiliu,
convenţii internaţionale încheiate între statele membre în conformitate cu dispoziţiile
tratatelor etc.);
5 Avizele, rezoluţiile, poziţiile comune, proiectele legislative ale instituţiilor Uniunii
Europene;
6 Jurisprudenţa CJUE;
7 Dispoziţiile naţionale de transpunere a directivelor Uniunii Europene;
9 Întrebările adresate Parlamentului European;
0 Actele consolidate (acte neoficiale care reunesc în acelaşi text actul de bază împreună cu
toate amendamentele şi rectificările. Se publică în seria C a Jurnalului Oficial şi sunt folosite
doar ca instrumente de lucru.)
b) Anul format din patru cifre:
• în cazul legislaţiei primare şi secundare, anul de publicare a actului;
• în cazul jurisprudenţei, anul în care s-a introdus acţiunea;
c) Tipul actului, reprezentat printr-o literă. Convenţional, fiecare literă indică un anumit tip
de act;
Cele mai utilizate acte sunt cele care se încadrează în legislaţia primară, secundară şi
jurisprudenţă.
În legislaţia primară, secundară şi în jurisprudenţă în cadrul numărului CELEX sunt
folosite următoarele litere pentru a identifica diferite tipuri de acte
Legislaţia primară
A Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (1957)
B Tratat de aderare (Danemarca, Irlanda, Norvegia şi Marea Britanie) (1972)
D Tratatul de la Amsterdam (1997)
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E Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (1957). Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene, versiunea consolidată (1992 şi 1997)
F Tratatul de fuziune (1965). Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii bugetare (1970)
G Tratatul privind Groenlanda (1985)
H Tratat de aderare (Grecia) (1979)
I Tratat de aderare (Portugalia, Spania) (1985)
K Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (1951)
M Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul de la Maastricht (1992) şi versiunea
consolidată (1997)
N Tratat de aderare (Norvegia, Austria, Finlanda, Suedia) (1994)
R Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii financiare. Tratatul de modificare a anumitor
dispoziţii ale protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiţii (1975). Act de
modificare a protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiţii (1993)
U Actul Unic European (1986)
Pentru numerele Celex ale tratatelor a se vedea http://ccvista.taiex.be/org-primary.asp
Legislaţia secundară
Principalele tipuri de acte sunt:
R – regulamente
L – directive
D – decizii şi decizii sui generis
Alte tipuri de acte:
S – decizii de interes general adoptate de Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO)
E – poziţii comune, acţiuni comune şi strategii comune adoptate în cadrul Politicii Externe de
Securitate Comună (PESC)
F – poziţii comune şi decizii-cadru aparţinând sectorului Justiţie şi Afaceri Interne
M – neobiecţiune la o concentrare notificată
J – neobiecţiune la o societate mixtă notificată
B – buget
K – recomandări CECO
O – orientări ale Băncii Centrale Europene (BCE)
H – recomandări
A – avize
G – rezoluţii
C – declaraţii
Q – regulamente de procedură şi acorduri interinstituţionale
X – alte acte
Jurisprudenţa
A – hotărâri ale Tribunalului
J – hotărâri ale Curţii de Justiţie
O – ordonanţe
V – avize ale CJ
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d) Numărul actului din acquis-ul comunitar, care trebuie să cuprindă întotdeauna patru cifre.
În cazul în care numărul actului este alcătuit din mai puţin de patru cifre, acesta este precedat
de zerouri pentru a forma un grup de patru cifre.
Excepţie fac articolele tratatelor, unde numărul actului trebuie să fie format din 3 cifre.
În continuare, prezentăm două exemple reprezentative de formare a numărului CELEX:
Numărul CELEX al Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este
32000L0031, unde
– prima cifră 3 indică numărul codului sectorului documentar CELEX, în cazul de faţă,
sectorul legislaţiei secundare;
– 2000 indică anul de adoptare a actului;
– litera L indică tipul actului, în cazul de faţă, directivă;
– 0031 este indicativul numărului actului, şi anume directiva numărul 31.
· Numărul CELEX al hotărârii CJUE în cauza C-6/90 este 61990J0006, unde
– prima cifră 6 indică numărul codului sectorului documentar CELEX, în cazul de faţă,
sectorul jurisprudenţei;
– 1990 indică anul în care s-a introdus acţiunea;
– litera J indică tipul actului, în cazul de faţă, hotărâre a CJUE;
– 0006 este indicativul numărului cauzei.

III. EUR-lex (http://eur-lex.europa.eu)
EUR-Lex furnizează acces gratuit către legislaţia Uniunii Europene şi alte documente publice.
Site-ul include circa 3 600 000 de documente, acestea datând încă din anul 1951. Baza de date
este actualizată zilnic. Eur-Lex conţine şase grupuri principale de documente: tratate, acorduri
internaţionale, legislaţie, jurisprudenţă, acte pregătitoare şi întrebări parlamentare.
EUR-Lex oferă:
acces la ediţiile zilnice ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, versiunea
electronică
2. posibilităţi de căutare simplă, căutare avansată, diverse alte opţiuni de navigare
3. posibilitatea de a afişa şi/sau descărca documentele (PDF, HTML, TIFF)
4. date analitice despre fiecare document.
1.

Site-ul este disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Alegerea limbii de consultare a site-ului.
Alegerea limbii dorite se face în mai multe moduri:
•

de pe prima pagină a site-ului,
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•

din bara situată în partea dreapta sus a paginii de întâmpinare sau a
tuturor celorlalte pagini ale site-ului.

1. Acces direct la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este principala sursă a conţinutului EUR-Lex şi se
publică dimineaţa devreme, după fiecare zi lucrătoare. Cuprinde două serii: L (Legislaţie) şi C
(Comunicări şi informări). E şi A sunt Jurnale Oficiale publicate ca anexe la seria C (de
exemplu C 307 A, C 309 E). Seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene conţine
anunţurile de licitaţie pentru achiziţiile publice europene. Versiunea on-line este disponibilă
pe site-ul internet TED (Tenders Electronic Daily).
Ultimele numere pot fi accesate de pe pagina de întâmpinare, în colţul din dreapta sus, sub
bara de selecţie a versiunii lingvistice.
Pentru a consulta ediţiile publicate începând cu 1998, accesaţi link-ul JURNALUL OFICIAL,
aflat în partea de sus a meniului din stânga ecranului. Acestea sunt disponibile în format PDF.
Această secţiune permite căutarea după numărul, anul şi seria Jurnalului Oficial, oferă acces
direct la ediţiile recente sau posibilitatea de a accesa ediţiile grupate pe ani/ luni.
Tot aici există posibilitatea de căutare după elementele de referinţă ale publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene a respectivului act.
Pentru a accesa texte publicate înainte de 1998, folosiţi CĂUTAREA SIMPLĂ – Căutare
după referinţa publicării în Jurnalul Oficial.
Ediţia specială 2007 în limba română şi bulgară
De la 1 ianuarie 2007 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică şi în limba română.
Actele legislative adoptate anterior acestei date de instituţiile europene şi de Banca Centrală
Europeană, în vigoare la data publicării şi relevante pentru cele două ţări au fost publicate
într-o ediţie specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în limbile bulgară şi română.
Actele sunt grupate în cele 20 de capitole, conform clasificării Repertoriului legislaţiei
Uniunii Europene în vigoare. În fiecare capitol, textele sunt grupate în volume diferite, în
ordinea cronologică a publicării lor originale.

2. Căutarea unui document
EUR-Lex pune la dispoziţie două opţiuni de căutare: CĂUTARE SIMPLĂ şi CĂUTARE
AVANSATĂ. În timp ce căutarea avansată vă oferă o gamă largă de criterii de căutare şi
afişare, căutarea simplă răspunde, în general, nevoilor celor mai mulţi utilizatori.
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Căutare generală
Tipurile de căutare grupate sub acest titlu permit căutarea în întregul conţinut al bazei de date

Căutare după termeni
Permite căutarea unor cuvinte/ expresii fie doar în titlul, fie în titlul şi textul actului legislativ.
Introduceţi un cuvânt sau o expresie în câmpul Căutare.
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Informaţii suplimentare utile cu privire la modalităţile de căutare se regăsesc în partea dreaptă
a ecranului pe pagina de căutare după termeni.
Există posibilitatea de a căuta termeni/expresii într-o limbă diferită de cea utilizată ca
interfaţă. Limba în care se doreşte efectuarea căutării se alege din meniul derulant situat
deasupra butonului de Căutare.

Căutare după dată sau perioadă
Căutarea după dată permite identificarea actelor care se încadrează între o dată de început şi o
dată de sfârşit a unei anumite perioade.
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Conform ghidului de utilizare a site-ului, în EUR-Lex sunt indexate 13 câmpuri diferite
referitoare la date, însă funcţia „Căutare simplă” permite căutarea după 4 date cele mai
frecvent utilizate (data adoptării, data publicării, data intrării în vigoare, data încetării) sau
căutarea după toate tipurile de date.
Informaţii suplimentare utile cu privire la acest tip de căutare se regăsesc în partea dreaptă a
ecranului pe pagina de căutare după dată.

Căutare după autor
Căutarea după autor permite identificarea tuturor actelor adoptate de o instituţie sau organism
(prin alegerea uneia din variantele menţionate sau prin introducerea denumirii/numelui unei
alte instituţii/organism/persoane), indiferent de tipul acestor acte.
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Informaţii suplimentare utile cu privire la acest tip de căutare se regăsesc în partea dreaptă a
ecranului pe pagina de căutare după dată.

Căutare după rubrici de clasificare
Aşa cum am menţionat mai sus, Repertoriul legislaţiei în vigoare este împărţit în rubrici de
clasificare: 20 de capitole care conţin până la 4 niveluri de subdivizare. Fiecare conţine un
cod, în funcţie de capitol (de la 1 la 20) şi de nivelul de subdivizare.
În această secţiune, puteţi naviga în cadrul diferitelor niveluri ale rubricilor de clasificare prin
intermediul link-urilor pentru a ajunge la acel descriptor care vă interesează. Aici se regăsesc
actele grupate în cadrul respectivei rubrici. Un act poate fi încadrat la mai multe rubrici de
clasificare.
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Căutare după cuvânt-cheie (EUROVOC)
EUROVOC este un vocabular multilingv care acoperă domeniile de activitate ale Uniunii
Europene. Furnizează un mijloc de indexare a documentelor în sistemele de documentare ale
instituţiilor europene. Instituţiile europene, parlamentele naţionale şi regionale din Uniunea
Europeană, anumite departamente ale guvernelor naţionale şi organizaţii europene folosesc în
prezent acest vocabular standardizat.
În cadrul acestei secţiuni, se pot căuta actele care conţin un anumit descriptor EUROVOC fie
prin introducerea termenului/ expresiei în câmpul de căutare, fie accesând link-urile diferitelor
domenii care pot grupa mai mulţi descriptori.
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Căutare după numărul documentului
Căutarea după numărul natural permite căutarea unui act atunci când cunoaştem datele de
identificare ale acestuia, cel puţin numărul şi anul. În ceea ce priveşte tipul actului, dacă face
parte din legislaţia secundară, putem alege unul din principalele tipuri sau putem căuta în
„Toată legislaţia”. Plecând de la cele trei date de identificare putem forma numărul Celex şi
căuta actul plecând de la acest cod. Este una din cele mai utilizate căutări în EUR-Lex.
Introducând în câmpul de căutare o parte din numărul Celex (codul sectorului şi anul complet)
obţinem lista actelor din respectivul an şi sector.
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În condiţiile în care cunoaştem numărul şi anul putem căuta şi textul consolidat al actului.
Consolidarea constă în reunirea într-un singur act a actului de bază şi a modificărilor şi
corecturilor succesive aduse acestuia. Aceste acte au doar valoare de documentare, oferind un
acces mai uşor la legislaţia Uniunii Europene.
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Căutare după domeniu
Permite limitarea unor căutări la anumite tipuri de acte. Oferă un acces direct la opţiuni care
permit obţinerea unor rezultate focalizate ale căutării în funcţie de termeni de căutare, date sau
descriptori.
Astfel se poate căuta în toate tratatele, într-un anumit tratat de bază sau într-o anumită
categorie de tratate după anumiţi termeni sau după un anumit domeniu. Acelaşi principiu se
aplică şi în cazul legislaţiei, actelor pregătitoare, jurisprudenţei sau întrebărilor parlamentare.
În cazul jurisprudenţei, se poate căuta în toată jurisprudenţa sau în toate actele emise de una
din instanţe sau se poate alege un anumit tip de act. Opţiunile de căutare permit căutarea unei
anumite expresii sau a actelor cuprinse între anumite date sau permit gruparea actelor după
tipul de procedură, materie sau repertoriul de jurisprudenţă comunitară.
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Căutare după referinţa publicării
Căutarea după referinţa publicării cuprinde cele două surse principale de drept al Uniunii
Europene: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi Repertoriului de jurisprudenţă.
Acest tip de căutare necesită cunoaşterea datelor privind publicarea actului în cauză: data
publicării şi seria JO, numărul JO şi numărul paginii şi respectiv anul, numărul paginii şi
volumul Repertoriului de jurisprudenţă.

Istoricul căutărilor
Căutările efectuate în cadrul unei sesiuni sunt salvate într-un jurnal până la momentul părăsirii
site-ului. Acest jurnal permite întoarcerea la rezultatele căutărilor anterioare, precum şi
combinarea acestora sau modificarea parametrilor căutărilor.
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CĂUTĂRI COMBINATE
Posibilitatea extinderii criteriilor de căutare. Plecând de la rezultatele unei căutări, site-ul
oferă posibilitatea introducerii unui nou criteriu care să vă permită obţinerea unor rezultate
mai apropiate de necesităţi. De exemplu, plecând de la rezultatele unei căutări după cuvântul
cheie „Stat”, puteţi rafina căutarea prin introducerea unui nou criteriu. Pentru aceasta accesaţi
link-ul Extindere criterii şi alegeţi una din categoriile afişate. De exemplu, puteţi restrânge
rezultatele doar la actele care fac parte din legislaţia secundară (Tip de document - Legislaţia
secundară) sau la actele care conţin în text o anumită expresie.

COLECŢII
Există posibilitatea de a efectua căutări în colecţiile site-ului.
TRATATE - oferă acces la textele legislative de bază pe care se întemeiază Uniunea
Europeană: Tratatele fondatoare (versiunile originale şi actualizările ulterioare), Tratatele de
modificare, Tratatele de aderare pentru fiecare dintre cele şase extinderi, precum şi alte
documente esenţiale.
ACORDURI INTERNAŢIONALE - EUR-Lex cuprinde ansamblul instrumentelor generate
de către Uniunea Europeană în cadrul exercitării responsabilităţilor lor la nivel internaţional:
•
•

acordurile încheiate de Uniunea Europeană cu ţări terţe sau cu organisme
internaţionale în domeniile lor proprii de competenţă;
acordurile încheiate de comun acord de către statele membre şi Uniunea Europeană în
cadrul domeniilor de competenţă comună (acorduri mixte);
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•

deciziile comitetelor mixte, comitete create în temeiul unui acord internaţional şi care
reunesc reprezentanţii semnatarilor în vederea gestionării acordului.

Această pagină web oferă acces la acordurile încheiate de către Uniunea Europeană în funcţie
de
•
•

rubrici de clasificare
materie

Pentru a efectua căutări legate de acorduri internaţionale, daţi clic pe link-ul „Căutare în
acorduri internaţionale” din meniul din partea stângă a ecranului.
De asemenea, pe site-ul EUR-Lex este prevăzut un link către baza de date privind acordurile,
gestionată de către Consiliul Uniunii Europene, şi baza de date privind tratatele, gestionată de
către Comisia Europeană.
LEGISLAŢIE ÎN VIGOARE-- legislaţia în vigoare, clasificată conform Repertoriului
legislaţiei comunitare, poate fi accesată direct prin intermediul acestei pagini.
Selectând una dintre secţiuni, utilizatorul obţine o listă a tuturor titlurilor actelor legislative în
vigoare, clasificate în această secţiune.
Această pagină oferă conţine şi un link către ediţia specială 2007 a Jurnalului Oficial al
Uniunii Europene.
ACTE PREGĂTITOARE - pagina oferă acces direct (în afară de funcţiile de căutare descrise
mai sus) la actele pregătitoare ale legislaţiei, precum şi la alte documente ale instituţiilor care
prezintă interes pentru public. Documentele pregătitoare ale legislaţiei sunt acele documente
care corespund diferitelor etape ale procesului legislativ sau bugetar, cum ar fi propunerile
legislative ale Comisiei, poziţiile comune ale Consiliului, rezoluţiile legislative şi bugetare şi
iniţiativele Parlamentului European, avizele Comitetului Economic şi Social European şi ale
Comitetului Regiunilor etc.
Derularea procedurii legislative referitoare la un act specific poate fi urmărită pe site-ul
PreLex (Monitorizarea procesului decizional între instituţii) sauŒIL (Observatorul legislativ
al Parlamentului European).
•
•

Documente COM
Documente SEC

Aceste acte sunt la rândul lor împărţite în funcţie de capitole rezultând Repertoriul legislaţiei
comunitare în curs de pregătire.
JURISPRUDENŢĂ - pagina oferă posibilitatea de a accesa ultimele documente disponibile
din jurisprudenţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului şi a Tribunalului Funcţiei Publice,
posibilitatea căutării după an, tip de document şi număr de referinţă al cauzei, precum şi de a
accesa acest tip de acte grupate pe ani şi luni.
ÎNTREBĂRI PARLAMENTARE - întrebările adresate Comisiei şi Consiliului de către
membrii Parlamentului European sunt stocate pe EUR-Lex după publicarea răspunsului
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instituţiei respective în Jurnalul Oficial. Pentru a căuta întrebări parlamentare, urmăriţi link-ul
„Căutare în întrebări parlamentare” aflat în meniul din stânga al ecranului.
EUR-Lex dispune de un link către pagina web a Parlamentului European, unde figurează
textele întrebărilor şi ale răspunsurilor disponibile pentru cele mai recente trei legislaturi.

3. Rezultatele căutării
În urma căutării rezultă o listă de acte identificate prin: numărul Celex al documentului, titlul,
date privind publicarea actului. Aceste informaţii sunt însoţite de link-uri către nota
bibliografică, notă bibliografică+ text (afişare bilingvă) şi formatele disponibile pentru
respectivul act (html, pdf), textul actului putând fi accesat direct de pe lista de rezultate.
Dată fiind această listă de rezultate puteţi consulta dintr-o privire o serie de informaţii
suplimentare (date, limbi şi formate disponibile, clasificări - materie, cod director şi descriptor
EUROVOC). Bifaţi căsuţa/ căsuţele dorite şi apăsaţi GO.
De asemenea puteţi organiza sau grupa rezultatele căutării în funcţie de anumite criterii. Puteţi
demara o căutare nouă sau revedea şi/sau combina căutările efectuate pe durata sesiunii
prezente, accesând link-ul „Istoricul căutărilor”.
Pentru a obţine mai multe informaţii despre un act sau pentru a-l vizualiza aveţi trei opţiuni.
„Notă bibliografică”. Această notă cuprinde o serie de informaţii - autor, date, clasificări (cod
director, materie, descriptori EUROVOC, formă, documente conexe etc.) care oferă o imagine
de ansamblu asupra fiecărui document şi evidenţiază raporturile sale cu alte documente.
Din această secţiune se poate vizualiza/descărca actul în formatele disponibile în limba
interfeţei. Formatul html poate uneori să nu fie complet (lipsesc tabele, grafice). Versiunile
complete sunt cele în format pdf. sau tiff. (respectă conţinutul şi formatul din Jurnalul
Oficial). În cazul în care actul este disponibil doar în format html, actul se poate comanda în
format tiff. Aveţi nevoie doar de o adresă de e-mail unde să fie trimis actul. Este cazul actelor
publicate în special înainte de 1998.
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Secţiunea „Notă bibliografică + Text (afişare bilingvă)” conţine în plus textul actului în
format html şi posibilitatea ca prin selectarea unei a doua limbi, să se vizualizeze textul în
format bilingv (se deschide o nouă fereastră). Se poate urmări astfel corespondenţa anumitor
expresii în cele două limbi afişate.
Acelaşi format bilingv se poate accesa şi plecând de la secţiunea Notă bibliografică şi bifând
căsuţa Text (afişare bilingvă) +GO.
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Acolo unde este posibil, EUR-Lex oferă şi versiunile consolidate ale documentelor. Le puteţi
găsi în nota bibliografică sau navigând în Repertoriul legislaţiei comunitare în vigoare.
Rectificarea, anterior numită rectificativ, este un document care corectează o eroare strecurată
într-o anumită parte a unui act. Această modificare se poate referi la un termen, la formatul
actului. Numărul Celex al acestui document este de forma 32007R0221R(01), unde R
marchează faptul actul este o rectificare, iar numărul închis în paranteze indică numărul
rectificării. Rectificările se pot referi la mai multe limbi sau doar la una.

IV. BAZELE DE DATE LEGISLATIVE TAIEX
CCVISTA DATABASE
http://ccvista.taiex.be/

JURISVISTA DATABASE
http://jurisvista.taiex.be/
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TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) este un instrument gestionat de
Direcţia Generală Extindere din cadrul Comisiei Europene. Sprijină armonizarea şi aplicarea
legislaţiei UE în ţările candidate.
Bazele de date legislative CCVista şi Jurisvista au fost create în vederea susţinerii procesului
de traducere a actelor din acquis-ul comunitar în limbile ţărilor candidate.

1. CCVISTA DATABASE
Principalele funcţii ale bazei de date sunt încărcarea şi descărcarea textelor traduse, dar este
posibilă şi descărcarea actelor originale (tratate).
Utilitatea bazei de date pentru România a scăzut după 1 ianuarie 2007, dată de la care
legislaţia Uniunii Europene este publicată direct în limba română în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene. Utilitatea ei se menţine în prezent pentru traducerea celor 1011 acte din
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (selecţie de hotărâri adoptate până la data
aderării).
CCVista a fost creată pentru uzul Unităţilor de Coordonare a Traducerilor din ţările candidate
(din România, Direcţia Coordonare Traduceri din cadrul Institutului European din România)
pentru a încărca traducerile actelor din acquis-ul comunitar, dar şi pentru uzul serviciilor din
cadrul instituţiilor europene responsabile cu finalizarea textelor traduse.
O parte din secţiunile site-ului sunt accesibile doar pe baza de parolă (pe de o parte pentru
conducătorii Unităţilor de Coordonare a Traducerilor şi pe de alta pentru echipele implicate în
finalizarea textelor), din care cele mai importante sunt secţiunile de încărcare a documentelor
(UPLOAD) şi generare de statistici din baza de date (STATISTICS).
Secţiunile site-ului care sunt disponibile fără parolă permit accesarea diverselor tipuri de
informaţii şi descărcarea actelor din acquis-ul comunitar, fără a putea efectua modificări.
În CCVista se găsesc şase tipuri de acte: nerevizuite, revizuite, în curs de corectare, corectate,
în curs de finalizare şi finalizate.

Descrierea secţiunilor disponibile fără parolă (meniul din partea stângă)
1. Descărcarea actelor (Download)
Permite descărcarea actelor încărcate de ţările candidate. În cazul accesului fără parolă, pot fi
descărcate doar actele care sunt cel puţin revizuite. Pentru cele nerevizuite (doar traduse) este
necesar accesul pe bază de parolă. Din meniurile derulante se aleg opţiunile dorite. Se poate
alege ca lista să înfăţişeze doar actele aflate pe listele de priorităţi. Aceste liste conţin actele
selectate de instituţiile europene pentru a fi traduse de o anumită ţară candidată Această listă
este dinamică, modificându-se periodic prin intrarea în vigoare a noi acte şi ieşirea din vigoare
a altora.
De multe ori se doreşte descărcarea unui singur act. Pentru aceasta este necesară cunoaşterea
numărului Celex şi introducerea acestuia în câmpul corespunzător. De asemenea se poate
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introduce doar o parte din numărul Celex. Lista va conţine astfel toate actele al căror număr
Celex conţine elementele furnizate.
În urma alegerea opţiunilor, rezultă o listă de documente.

Apăsaţi pe numele documentului pentru a-l deschide în format Word. Documentul poate fi
tipărit sau poate fi salvat.
În fereastra în care se deschide documentul, sub document sunt înfăţişate documentele cu
acelaşi număr Celex traduse în limbile celorlalte ţări candidate. Pentru a viziona unul dintre
acestea, apăsaţi pe numele documentului şi acesta se va deschide în locul primului document.
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2. Accesarea listelor de priorităţi (View Full Priority List)
Permite vizualizarea listei de priorităţi ce conţine actele grupate pe capitole/ subcapitole1
pentru fiecare ţară candidată în parte. Este necesară selectarea capitolului/ subcapitolului
dorit, a limbii, categoriei de documente şi versiunii listei de priorităţi din meniurile derulante2.
Se poate bifa căsuţa de aplicare a criteriului referitor la utilizarea structurii după care se
realizează finalizarea traducerii actelor de către juriştii lingvişti.
Va rezulta o listă de documente prioritare.

Conform Repertoriului legislaţiei comunitare în vigoare.
Întrucât listele se modifică periodic prin intrarea în vigoare a noi acte şi ieşirea din vigoare a altora, se poate
vizualiza lista de priorităţi valabilă la o anumită dată.

1
2
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Dacă se doreşte vizualizarea listei unui întreg capitol aceasta este structurată pe subcapitolele
corespunzătoare.
Există posibilitatea exportului acestei liste în format Excel.

3. Primirea listei complete a documentelor (Receive Full Document List)
Pentru a primi lista completă a documentelor este necesară alegerea din meniurile derulante a
opţiunilor dorite şi inserarea în câmpul corespunzător a adresei de e-mail. O lista cu
documentele corespunzătoare criteriilor alese va fi trimisă la adresa de e-mail în format csv.
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4. Comparaţia între versiuni ale listelor de priorităţi (Priority List Version
Comparison)
Ca urmare a modificărilor periodice intervenite în listele de priorităţi se pot realiza comparaţii
între versiunile existente la diverse momente în timp. Selectarea din meniurile derulante a
celor două versiuni pentru care se doreşte comparaţia permite accesarea listei conţinând actele
care au fost adăugate şi/sau excluse în noua listă, faţă de cea veche.
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5. Originale
Legislaţie primară
Permite vizualizarea documentelor aparţinând legislaţiei primare în engleză şi franceză.
Pentru a deschide documentul apăsaţi pe numărul Celex sau pe descriere. Documentul poate fi
salvat pe computerul personal sau tipărit.
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Legislaţie secundară
Pentru a vizualiza documentele aparţinând legislaţiei secundare alegeţi din meniul derulant
anul de publicare al actului sau inseraţi în câmpul corespunzător cel puţin o parte din numărul
Celex. Apăsaţi pe numele fişierului pentru a-l descărca.
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Numere Celex modificate
Alegând din lista derulantă din partea stângă a ecranului vechiul număr Celex este posibilă
aflarea noului număr Celex pentru anumite documente şi invers.
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2. JURISVISTA DATABASE
Jurisprudenţa istorică pentru statele care au aderat în 2007
Jurisprudenţa istorică selectată pentru statele care au aderat în 2007 este compusă din cele 948
de decizii din perioada 1956 - aprilie 2004, precum şi din 63 de decizii din perioada mai 2004
- decembrie 2006. Aceste 1011 decizii sunt în curs de traducere în limba română în cadrul
Direcţiei Coordonare Traduceri (IER).
Baza de date Jurisvista conţine textul integral al acestor cauze (în format PDF, aşa cum apar
acestea în Repertoriul de jurisprudenţă) împreună cu o serie de informaţii suplimentare şi
legături spre CCVista, Eur-Lex.
Cercetarea în baza de date se face plecând de la numărul Celex al hotărârii (lista obţinută
conţine nu numai hotărârea în limbile franceză şi engleză, ci şi hotărârile care o citează) sau
de la cuvinte-cheie prezente în rezumatul hotărârii (acestea se regăsesc în fişa de informaţii în
una din cele două limbi asociată fiecărui act; posibil să nu se regăsească în lista de rezultate,
pentru că aceasta înfăţişează indicatorii hotărârii).
Pentru fiecare rezultat identificat, în fişa de informaţii
se oferă informaţii suplimentare
[trimiteri la dispoziţiile comunitare citate în dispozitivul (Act-Jur) şi motivele hotărârii (CitBd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, 030016 Bucureşti
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Jur), limba de procedură, cuvintele cheie din rezumat]. De asemenea se fac trimiteri către
CCVista [se poate descărca traducerea în diverse stadii (cel puţin revizuit)] şi Eur-Lex
(informaţii suplimentare despre hotărâre: formate şi limbi disponibile, date, clasificări,
procedură, doctrină şi relaţii între documente).

V. CURIA
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
Curia permite accesul la informaţii detaliate despre cele trei instanţe ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene: Curtea de Justiţie, Tribunalul (creat în 1988) şi Tribunalul Funcţiei
Publice (creat în 2004). Sunt prezentate informaţii despre componenţa, competenţa şi
procedura de lucru a acestor instanţe.
De asemenea site-ul permite căutarea în baza de date conţinând jurisprudenţa instanţelor
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Această funcţie este disponibilă încă de pe prima
pagină. Pentru o căutare mai detaliată, iconiţa din dreapta butonului de căutare face legătura
cu formularul de căutare.
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Baza de date referitoare la jurisprudenţă
Aceasta conţine:
Texte integrale
Textul integral al hotărârilor, al avizelor, al concluziilor şi al ordonanţelor instanţelor Uniunii
pronunţate începând cu 17 iunie 1997 şi publicate în Repertoriul jurisprudenţei Curţii de
Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă sau în Repertoriul de jurisprudenţă - Funcţie
publică. De asemenea, începând cu 1 mai 2004, aceasta conţine şi textul integral al unor
decizii nepublicate.
Textul hotărârilor este disponibil în ziua pronunţării, cel al avizelor în ziua emiterii lor, iar cel
al concluziilor în ziua prezentării lor de către avocatul general. Ordonanţele nu sunt făcute
publice decât după comunicarea lor către părţi.
Textele sunt disponibile în toate limbile oficiale pentru actele publicate în Repertoriul
jurisprudenţei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă.
Celelalte texte sunt disponibile în limba de procedură (aleasă de reclamant) şi în limba de
deliberare (limba comună în care Curtea deliberează, care este, conform tradiţiei, limba
franceză).
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Documente tip „sumar" :
Sumarele deciziilor publicate în Repertoriul jurisprudenţei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului
de Primă Instanţă sau în Repertoriul de jurisprudenţă - Funcţie publică sunt disponibile în
toate limbile oficiale.
Sumarele hotărârilor şi ale ordonanţelor nu leagă instanţele Uniunii şi nu pot fi în niciun caz
considerate drept o interpretare oficială a deciziilor la care se referă.
Documente tip „informări" :
Informările privind deciziile care nu se publică integral în Repertoriul jurisprudenţei Curţii de
Justiţie şi a Tribunalului.
Aceste informări sunt disponibile în toate limbile oficiale.
Un link din documentele tip „informări" permite identificarea tuturor textelor care se referă la
cauză şi îndeosebi a textului integral al deciziei respective în limbile disponibile (limba de
procedură şi limba de deliberare).
Documente tip „JO" :
Comunicările publicate începând cu 1 ianuarie 2002 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
referitoare la cauzele introduse, soluţionate sau radiate.
Aceste comunicări sunt disponibile în toate limbile oficiale, imediat după trimiterea lor către
Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene în vederea publicării în Jurnalul Oficial.
Textele prezentate pe site au însă un rol informativ. Varianta oficială este cea publicată în
„Repertoriul jurisprudenţei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă”, în
„Repertoriul de jurisprudenţă - Funcţie publică” sau în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.

Căutare în baza de date de jurisprudenţă
Căutare după numărul cauzei
Secţiunea aceasta permite accesul la lista tuturor cauzelor introduse la Curtea de Justiţie, la
Tribunal sau la Tribunalul Funcţiei Publice din 1953 până în prezent.
Cauzele sunt grupate în funcţie de instanţă şi sunt prezentate în ordine numerică după data
depunerii cererii introductive la grefele respective. Numărul cauzei reprezintă un link care
permite consultarea acesteia.
Pentru cauzele introduse până în anul 1997, link-ul face trimitere la EUR-Lex, ceea ce
permite vizualizarea textului hotărârilor şi ordonanţelor care au fost publicate în Repertoriul
jurisprudenţei.
Pentru cauzele introduse după anul 1998, link-ul face trimitere la toate textele privind cauza
respectivă disponibile în baza de jurisprudenţă a site-ului.
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Jurisprudenţa istorică pentru statele care au aderat în 2007
Cele 57 de decizii traduse şi revizuite în cadrul proiectului finanţat de TAIEX sunt în curs de
finalizare în unitatea română a Curţii. În această secţiune se poate consulta această listă, iar
unele din hotărâri sunt deja finalizate.

Formularul de căutare
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Domenii de căutare
În lipsa unor selecţii speciale efectuate de utilizator, căutarea se va efectua în toate
documentele prezente în baza de date. Dacă se bifează numai anumite căsuţe, căutarea va fi
restrânsă la o parte din baza de date.
Căutare după numărul cauzei
Acest câmp permite căutarea unei cauze în funcţie de numărul său de înscriere pe rol.
Exemplu:
C-408/01 (cauza nr. 408 din 2001 în faţa Curţii)
Căutarea pe baza unui număr incomplet este de asemenea posibilă.
Exemple:
122/05 (cauzele nr. 122 din 2005 în faţa uneia dintre cele trei instanţe ale Uniunii)
122/ (cauzele nr. 122 din orice an în faţa uneia dintre cele trei instanţe ale Uniunii)
/05 (cauzele introduse în 2005 în faţa uneia dintre cele trei instanţe ale Uniunii).
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, 030016 Bucureşti
Tel. 3142696, 3142697; Fax 3142666
www.ier.ro

Page 40 of 46
Apăsarea butonului LISTĂ permite alegerea numărului cauzei din lista derulantă.
Căutare după dată
Pentru a căuta documentele de la o anumită dată, înscrieţi data dorită în primul câmp,
respectând formatul zz/ll/aaaa.
Exemplu: 23/02/2006.
Pentru a căuta în funcţie de perioadă, completaţi cele două câmpuri cu data de început şi cu
data de sfârşit a perioadei.
În câmpul „date" nu se poate folosi procedeul de căutare constând în omiterea unuia sau mai
multor caractere.
Data asociată cu fiecare document este cea a pronunţării, cu excepţia comunicărilor din
Jurnalul Oficial, cărora li se atribuie data publicării în Jurnalul Oficial.
Căutare după numele părţilor
În cazul în care cunoaşteţi numele uneia din părţi puteţi căuta cu ajutorul acestei secţiuni a
formularului. Este vorba despre numele scurt al părţilor cauzei.
În ipoteza în care căutarea în funcţie de câmpul „Numele părţilor" nu dă rezultate, vă sfătuim
să încercaţi o nouă căutare în funcţie de câmpul „Cuvinte din text".
Semnul % poate fi utilizat pentru a înlocui unul sau mai multe caractere, la stânga, la dreapta
sau în mijlocul unui cuvânt.
Exemplu: transport% permite identificarea numelor părţilor care au în titlu cuvinte ca
transport, transportă, transporturi etc.
Înscrierea mai multor cuvinte permite selectarea unor documente care conţin simultan toate
cuvintele indicate.
Ghilimelele (") permit căutarea unei anumite expresii.
Exemplu: „Impresa Portuale"
Apăsarea butonului LISTĂ permite alegerea numelor părţilor din lista derulantă
Căutare după domeniu
O listă derulantă permite restrângerea căutării la un domeniu precis. Acesta se selectează din
listă.
Căutare după cuvinte din text
Semnul % poate fi utilizat pentru a ascunde unul sau mai multe caractere, la stânga, la dreapta
sau în mijlocul unui cuvânt.
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Exemplu: %dump% permite identificarea documentelor care menţionează cuvintele dumping
sau antidumping.
Înscrierea mai multor cuvinte permite selectarea unor documente care conţin simultan toate
cuvintele indicate.
Ghilimelele (") permit căutarea unei anumite expresii.
Exemplu: "ordinea juridică internă"

VI. BAZA DE DATE A INSTITUTULUI EUROPEAN
DIN ROMÂNIA
(http://www.ier.ro/)
Institutul European din România (IER) este instituţie publică a cărei misiune este aceea de a
furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri,
partenerilor sociali şi societăţii civile. IER este instituţia abilitată prin legea de a asigura
traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar adoptat
până la momentul aderării României la UE şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în
alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări juridice.
Date fiind implicaţiile juridice şi volumul considerabil al legislaţiei şi al jurisprudenţei
traduse, Direcţia Coordonare Traduceri din cadrul IER asigură calitatea traducerilor prin
revizie lingvistică şi juridică, prin utilizarea unei terminologii consecvente şi prin publicaţii de
specialitate în domeniul lingvistic şi al dreptului Uniunii Europene.
Direcţia Coordonare Traduceri:
● coordonează şi/sau execută proiecte de traducere, revizie lingvistică şi juridică a acquis-ului
comunitar, a jurisprudenţei CEDO şi a altor reglementări juridice;
● validează terminologia utilizată în traducerea acquis-ului comunitar şi a altor reglementări
juridice, cu ajutorul experţilor din ministere, din universităţi şi din alte instituţii publice;
● redactează rezumate pentru hotărârile istorice ale instanţelor CJUE;
● elaborează publicaţii de specialitate pentru uzul traducătorilor, funcţionarilor publici şi
pentru toţi cei interesaţi de traducerea acquis-ului şi a diverselor tipuri de reglementări
juridice (glosare tematice, ghiduri, etc.);
● organizează cursuri destinate persoanelor interesate de traducerea şi revizia de texte
juridice.
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Baza de date a Institutului European din România
Este accesibilă on-line. Conţine secţiuni dedicate jurisprudenţei CJUE, CEDO,
reglementărilor juridice din legislaţia românească traduse în limba engleză sau franceză.
Aceasta permite căutarea într-una sau toate secţiunile sale.
În baza de date se poate căuta fie pornind de la câmpul de căutare din colţul dreapta sus al
site-ului (se alege „traduceri” din lista derulantă), fie accesând link-ul corespunzător de pe
pagina Direcţiei Coordonare Traduceri
http://www.ier.ro/index.php/site/departament_page/5

Jurisprudenţa CJUE
(accesând link-ul Acquis-ul comunitar în limba română)
Căutarea se poate realiza după: număr Celex, cuvânt-cheie din titlu.
Căutare după număr Celex
- Introduceţi numărul Celex în câmpul de căutare şi apoi apăsaţi Caută
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Pentru identificarea actelor dintr-un anumit an:
- introduceţi în câmpul de căutare codul sectorului documentar CELEX pentru Jurisprudenţa
CJUE, respectiv cifra 6, urmată de anul dorit
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/ actele revizuite/ actele cu rezumat)
- apăsaţi Caută
• Pentru consultarea listei tuturor actelor/actelor traduse/actelor revizuite/ actelor cu rezumat:
- lăsaţi câmpul de căutare necompletat
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate afişate (implicit acesta este de 10 rezultate
afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/ actele revizuite/ actele cu rezumat)
- apăsaţi Caută

Căutare după cuvânt-cheie
Pentru identificarea actelor ale căror titluri conţin un anumit cuvânt:
- introduceţi cuvântul-cheie în câmpul de căutare
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite/actele cu rezumat)
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, 030016 Bucureşti
Tel. 3142696, 3142697; Fax 3142666
www.ier.ro

Page 44 of 46
- apăsaţi Caută

Jurisprudenţa CEDO
Căutare după numărul cererii
- introduceţi numărul cererii în câmpul de căutare
- apăsaţi Caută
Căutare după numele de familie al reclamantului
- introduceţi în câmpul de căutare numele de familie al reclamantului
- apăsaţi Caută
Pentru consultarea listei tuturor actelor/actelor traduse/actelor revizuite:
- lăsaţi câmpul de căutare necompletat
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
- apăsaţi Caută
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Reglementări juridice traduse în limba engleză şi/sau
franceză
Căutare după numărul sau anul de adoptare al actului
- introduceţi în câmpul de căutare numărul sau anul de adoptare al actului
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
- apăsaţi Caută
Pentru consultarea listei tuturor actelor/actelor traduse/actelor revizuite:
- lăsaţi câmpul de căutare necompletat
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
- apăsaţi Caută
Căutare după cuvânt din titlul în limba română
- introduceţi cuvântul în câmpul de căutare
- alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
- dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
- apăsaţi Caută
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Pentru fiecare din actele rezultate în urma căutării sunt prezentate: titlul în limba sursă şi
limba ţintă, statusul traducerii documentului respectiv. Textul traducerii este disponibil dacă
aceasta este şi revizuită.
Notă bibliografică:
Prezentul document se bazează şi dezvoltă informaţiile incluse în materialele care apar pe
site-urile prezentate precum şi în Ghidul stilistic de traducere în limba română pentru uzul
traducătorilor acquis-ului comunitar, ediţia a V-a, Institutul European din România, 2008.
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