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I. Aspecte generale referitoare la teza doctorală 

1. Actualitatea temei de cercetare 

Raportul dintre normele de drept național și normele europene constituie probabil 

obiectul celor mai ample dispute juridice atât doctrinar, cât și jurisprudențial, aceasta 

perpetuându-se încă de la apariția construcției europene. Totuși, în mod neașteptat, nici până la 

acest moment nu a fost identificată o soluție unanim acceptată. Dimpotrivă, diferite entități 

implicate în aplicarea dreptului Uniunii Europene au propus soluții care în cele mai multe cazuri 

se exclud reciproc. Singura reglementare scrisă expresă asupra căreia reprezentanții statelor 

membre au căzut de acord, inclusă în Tratatul de instituire unei constituții pentru Europa, a fost 

respinsă prin referendum în două state membre.  

De asemenea, deși anii 2000 au apărut să aducă o aliniere a jurisprudenței instanțelor 

constituționale naționale, acestea acceptând doctrina identității constituționale, cu puțin timp 

înainte de finalizarea redactării prezentei lucrări, instanța constituțională care a reușit să impună 

de-a lungul timpului propriile abordări, respectiv Tribunalul Constituțional german, și-a 

modificat poziția în mod radical, realizând un control privind modul exercitării competențelor 

Uniunii Europene și arătând ferm că “în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

depășește această limită (prevăzută de art. 19, alin. (1), teza a doua din Tratatul UE
1
), hotărârile 

sale nu mai sunt acoperite de puterea art. 19, alin. (1), teza a doua a Tratatului privind Uniunea 

Europeană, corelat cu actul național de ratificare; cel puțin în ceea ce privește Germania, aceste 

decizii sunt lipsite de minima legitimare democratică necesară (…)”
2
.  

Există și simetric situații aflate la extrema opusă, în care instanțe ordinare din statele 

membre recurg la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și la principiul priorității dreptului 

european tocmai pentru a opri aplicarea unor decizii ale instanțelor constituționale naționale, așa 

cum recent s-a întâmplat în România, atunci când Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să 

                                                           

1
 “Curtea se va asigura că interpretarea și aplicarea dreptului prevăzut în tratate este respectată”. 

2
  Tribunalul Costituțional al Republicii Federale Germane, cauzele reunite 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 

2006/15, 2 BvR 1651/15, Hotărârea din 5 mai 2020. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html
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întrebe instanța europeană în ce măsură o decizie a Curții Constituționale din România este 

confomă Tratatului privind Uniunea Europeană și Cartei Drepturilor Fundamentale
3
. 

Situațiile menționate subliniază doar două abordări complet diferite ale aceleiași 

probleme: raportul dintre dreptul național și cel al Uniunii Europene. Deși s-au scurs aproape 

șapte decenii de la apariția construcției europene, până la acest moment nu există o soluție clară, 

ci doar numeroase propuneri de soluționare. Mai mult, ultimii ani au accentuat disputele 

existente, ajungându-se la abordări dintre cele mai variate. 

2. Originalitatea și scopul tezei doctorale 

Teza doctorală își propune să analizeze în mod extins atât variațiile modului de formulare 

a problemei raportului dintre normele celor două sisteme normative, cât și diferitele soluții 

propuse în textele de drept pozitiv, în doctrină sau în jurisprudența națională și unională. 

Conștientizând că o soluție fermă este dependentă de voința politică a statelor și de eventuale 

modificări ale tratatelor, teza încearcă să identifice alternative la reglementările radicale. Astfel, 

în loc să opteze pentru impunerea principiului priorității dreptului european în textele de drept 

primar, soluție respinsă odată cu Tratatul de instituire a unei constituții pentru Europa, teza caută 

situațiile în care principiul priorității afectează în mod direct principii constituționale naționale și 

identifică soluții particulare.  

Efortul central al tezei se regăsește, însă, în încercarea de sistematizare a diferitelor 

perspective asupra raportului dintre dreptul național și cel european. Deși majoritatea lucrărilor 

de specialitate își focalizează atenția asupra jurisprudenței europene sau naționale, teza doctorală 

acordă o atenție specială reglementărilor din diferite state, identificând mai multe tipare, dar și 

eforturilor de a adopta o reglementare similară la nivel european, analizând toate normele 

relevante apărute de-a lungul timpului.  

De asemenea, este realizată o sistematizare a diferitelor poziții doctrinare. Chiar dacă 

numeroși autori au abordat subiectul, se putea cu greu discuta până acum despre doctrine ferm 

conturate, în jurul cărora se se adune mai mulți autori. În schimb, în prezenta lucrare se încearcă 

                                                           

3
 Cauza C-547/19, înregistrată la 19 iulie 2019 la registratura Curții de Justiție. 
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identificarea unor trăsături comune ale argumentărilor existente și clasificarea acestora în patru 

curente diferite: interguvernamentalismul, constituționalismul european, federalismul european 

și pluralismul constituțional. Chiar dacă pot fi stabilite trăsături comune între unele dintre aceste 

curente din punct de vedere al modului de a descrie raportul dinstre sistemul normativ european 

și sistemele normative naționale, așa cum se întâmplă în mod special în cazurile 

constituționalismului european și federalismului european, acestea ajung totuși la a propune 

soluții diferite pentru soluționarea actualelor blocaje.   

 Nu în ultimul rând, atenția firească acordată jurisprudenței instanțelor constituționale de 

la nivelul statelor fondatoare ale Uniunii Europene este însoțită și de prezentări detaliate ale 

pozițiilor instanțelor din state care au aderat relative recent la construcția europeană și, în mod 

special, de o analiză extinsă asupra numeroaselor și, de multe ori, controversatelor poziții 

asumate de către Curtea Constituțională a României în mai puțin de două decenii de apartenență 

la construcția europeană.  

3. Metodologia de cercetare și terminologia utilizate 

Cea mai mare parte a prezentei cercetări presupune analiza evoluției diferitelor 

perspective asupra conflictului dintre normele naționale și cele europene. Implicit, o astfel de 

analiză a avut la bază utilizarea metodei istorice de cercetare, nu în puține rânduri fiind subliniat 

contextul adoptării unor acte normative sau chiar contextul în care Curtea de Justiție ori diferite 

instanțe naționale au pronunțat hotărâri marcante referitoare la raportul dintre normele naționale 

și cele europene. Mai mult, recursul la prezentarea contextului politic a făcut mai ușoară 

înțelegerea reglementărilor apărute de-a lungul timpului și chiar a poziționărilor doctrinare 

diametral opuse, așa cum este cazul celor interguvernamentaliste și, respectiv, federaliste. 

De asemenea, a fost folosită în mod repetat analiza comparativă, cazuri distincte fiind 

prezentate în paralel, în mod special în ceea ce privește jurisprudența diferitelor instanțe 

constituționale europene. În mod egal, metoda comparativă a fost folosită în cazul prezentării 

normelor de drept pozitiv existente în diferite state membre cu privire la raportul dintre dreptul 

național și cel al Uniunii Europene. Chiar și prezentarea diferitelor abordări doctrinare ale 

raportului dintre dreptul național și cel de la nivelul Uniunii Europene a beneficiat de o astfel de 

analiză comparativă.  
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Așa cum este specific oricărei cercetări juridice, cercetarea de față a presupus și utilizarea 

metodelor clasice de analiză a textelor cu caracter normativ, în special a metodei logice și a celei 

teleologice. Totuși, caracterul empiric redus al temei a impus renunțarea la metode folosite 

adesea în științele sociale, așa cum este cazul observației, anchetei sau interviurilor. În schimb, 

conceptul de inginerie constituțională, astfel cum a fost acesta propus de către Giovanni Sartori4, 

și îndemnul de a percepe sistemele normative ca mecanisme ale căror norme acționează precum 

părți componente ale unui mecanism mult mai dezvoltat, a ajutat în realizarea unor legături între 

reglementările constituționale naționale sau pozițiile instanțelor constituționale referitoare la 

obiectul cercetării, respectiv raportul dintre dreptul național și cel al Uniunii Europene, și alte 

reglementări de relevanță constituțională de la nivel național, privitoare la exercitarea puterii 

politice ori la protejarea drepturilor și libertăților fundamentale. 

Nu în ultimul rând, se cuvine să fie menționată realizarea unei dezbateri extinse privitoare 

la conceptul de sistem normativ și care a inclus viziunea mai multor teoreticieni asupra acestui 

concept. Deși din punct de vedere metodologic suntem obișnuiți să asimilăm sistemul normativ 

unor definiții realtiv simpliste, precum cele propuse în doctrina pozitivistă de autori precum John 

Austin, pentru care un sistem normativ include toate normele adoptate de un suveran unic
5
, ori 

cu viziunea kelseniană, pentru care sistemul normative presupune existența unui set unic de 

norme supreme
6
, teza doctorală și-a însușit o abordare mai recentă, aparținând lui H. L. A. Hart. 

Pentru acesta, orice sistem normativ trebuie să includă norme primare, ce constituie izvoare 

directe ale drepturilor și obligațiilor, precum și norme secundare, menite să guverneze însuși 

sistemul normativ. Printre normele secundare sunt incluse: normele de recunoaștere, ce stabilesc 

criteriile de identificare a izvoarelor obligațiilor, așadar a normelor primare, oferind acestora 

validitate; normele de schimbare, ce indică modul de adoptare, de modificare ori de abrogare a 

normelor primare, oferind acestora un caracter flexibil; și normele de adjudecare, stabilind cum 

pot fi identificate și sancționate încălcările normelor primare, oferind acestora un caracter 

eficient. Toate aceste tipuri de norme pot fi identificate și în cazul Uniunii Europene. Mai mult, 

existența unui sistem normativ este condiționată de către Hart și de către reacția subiectivă a 

                                                           

4
 Giovanni Sartori, Ingineria Constituțională Comparată, Ed. Institutul European, Iași, 2008. 

5
 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, John Murray, Londra, 1832, pp. 2-3. 

6
 Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, ed. 2, Clarendon Press, Oxford, 2002, §50(h). 
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indivizilor cu privire la norme. Pentru acesta, oamenii obișnuiți trebuie să accepte existența 

nomelor primare, în timp ce oficialii respectivului sistem trebui să își însușească normele 

secundare și să le folosească în activitatea lor. Astfel, “întrebarea dacă un sistem normativ există 

este o întrebare de fapt. Mai mult, dacă cetățenii se supun în general normelor primare, iar 

oficialii acceptă efectiv normele secundare drept standarde comune esențiale ale 

comportamentului oficial sunt de asemenea probleme de fapt”
7
.  

În cazul Uniunii Europene, se poate constata atât existența tuturor tipurilor de norme 

propuse de către Hart, cât și a recunoașterii acestora de către destinatarii lor, fie că este vorba 

despre subiecte de drept privat ori de drept public. Mai mult, cel mai important actor al 

sistemului normativ european, Curtea de Justiție, a argumentat în numeroase rânduri pentru 

existența acestuia. Apare, însă, o excepție semnificativă, în care legitimitatea normelor europene 

este, cel puțin în parte, contestată: cea a instanțelor constituționale. Este, de altfel, cazul ce va 

reprezenta o parte semnificativă a conținutului tezei doctorale. 

 

II. Conținutul tezei doctorale 

1. Structura tezei doctorale 

Structura cercetării are la bază intenția de a înțelege evoluția diferitelor perspective asupa 

raportului dintre dreptul național și cel al Uniunii Europene. În acest scop, analiza a început cu 

prezentarea textelor de drept constituțional național, precum și a celor de dreptul Uniunii 

Europene, referitoare la raportul dintre dreptul național și cel al Uniunii Europene, continuând cu 

evoluția lor de la nașterea construcției europene și până în prezent. Dincolo de realitatea 

normelor, sunt prezentate în cel de-al doilea capitol al lucrării diferitele curente doctrinare 

privitoare la acest subiect, urmate în al treilea și al patrulea capitol de pozițiile jurisprudențiale 

naționale și, respectiv, europene. Astfel, deși dezbaterea cu privire la raportul dintre normele de 

drept național și cele de drept al Uniunii Europene s-a născut pe cale jurisprudențială, după ce 

Curtea de Justiție a stabilit o serie de principii care să ghideze aplicarea dreptului Uniunii 

Europene, teza doctorală încearcă o sistematizare a discuției folosind o abordare specifică celei 

                                                           

7
 Michael Payne, Hart’s Concept of a Legal System, William & Mary Law Review, vol. 18, Nr. 2/1976, p. 291. 
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mai mari părți a analizelor juridice, plecând de la norme scrise și interpretarea lor doctrinară,  

ajungând ulterior la aplicarea acestora în practică.  

Detaliind, primul capitol presupune trecerea în revistă a diferitelor categorii de norme 

scrise privitoare la raportul dintre cele două tipuri de sisteme normative. Din perspective tezei, 

legiuitorii de la nivel european și național trebuie să fie percepuți ca actori raționali, ce au 

acționat în scopul maximizării propriei puteri. Este greu de așteptat ca o entitate având 

competență normativă să își limiteze această competență sau chiar să o cedeze în favoarea altei 

entități. Drept consecință, autoritățile naționale au evitat să adopte norme exprese privitoare la 

limitarea propriei competențe de reglementare în contextul apartenenței la construcția europeană, 

preferând, în schimb, să rămână în paradigma suveranității depline, ce presupune competența de 

a reglementa în orice domeniu. Analiza situației tuturor celor 27 de constituții ale statelor 

membre a permis conștientizarea unei varietăți, de la norme generice cu privire la aplicarea în 

respectivul stat a dispozițiilor de drept internațional, până la capitole întregi ale constituției ce 

reglementează receptarea dreptului Uniunii Europene. Mai mult, chiar dacă o mare parte a 

legiuitorilor constituanți au acceptat să includă în actele fundamentale norme privitoare la dreptul 

Uniunii Europene, acestea variază între acceptarea deplină a principiului priorității și, la extrema 

opusă, proclamarea fermă a principiului supremației constituției. 

În ceea ce privește normele scrise de drept al Uniunii Europene, , ar fi fost de așteptat ca 

diferitele instituții europene să adopte norme prin care să își atribuie competențe de reglementare 

sporite și, implicit, o putere mai mare a normelor proprii. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat 

pentru o lungă perioadă de timp, chiar și instituțiile europene nearătându-se dispuse să 

reglementeze în acest domeniu. Un motiv poate fi legat de faptul că instituțiile europene, cu 

excepția Curții de Justiție și a Comisiei, au fost în fapt pentru o lungă perioadă tot o interfață a 

voinței statelor membre: până în 1979, parlamentarii europeni erau desemnați de către 

parlamentele naționale, în timp ce Consiliul este și astăzi alcătuit din reprezentanți ai guvernelor 

naționale. Mai mult, rolul Parlamentului în cadrul procedurii decizionale a fost inițial unul 

scăzut, abia curând acesta putând fi comparat cu cel al unei camere din cadrul unui parlament 

bicameral național. Similar, Consiliul a funcționat inițial pe baza principiului unanimității, ce 

acorda practic un drept de veto fiecărui stat membru, ajungându-se în timp la regula utilizării 
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unor majorități calificate. Astfel, se poate constata că legislativul european, incluzând 

Parlamentul și Consiliul, a fost de fapt un reprezentant al statelor naționale, iar nu al unui real 

demos european. Drept urmare, acest legislativ a fost mai degrabă înclinat să prezerve 

suveranitatea statelor membre. Drept urmare, având în vedere numărul limitat al normelor 

europene privind raportul dintre dreptul național și cel al Uniunii Europene, o parte a capitolului 

își asumă o scurtă istorie contrafactuală a evoluției acestora, încercând să identifice dispoziții 

relevante în proiecte de tratate, așa cum a fost cazul proiectului de Tratat privind Comunitatea 

Politică Europeană, redactat în 1952 și abandonat în 1954, a proiectului de Tratat pentru 

instituirea Uniunii Europene adoptat în 1984 de către Parlamentul European, dar abandonat de 

către statele membre, precum și a mult mai bine cunoscutului Tratat de instituire unei constituții 

pentru Europa, semnat la Roma în 2004, și respins de către cetățenii francezi și olandezi, prin 

referendum, în 2005.  

Cel de-al doilea capitol al tezei a asumat analiza celor mai importante abordări de la 

nivelul doctrinei de specialitate. În cele mai multe cazuri, studiile juridice privind dreptul Uniunii 

Europene preferă să nu își însușească ferm o perspectivă doctrinară privind natura dreptului 

european și a interacțiunii dintre acesta și normele naționale. Deși conștientizează caracterul 

distinct al sistemului normativ european, cei mai mulți autori optează să rămână în limitele 

obișnuite ale normativismului kelsenian ori să facă trimitere la caracterul sui generis al 

construcției europene. Propunerea unor soluții care să permită depășirea actualelor blocaje 

necesită și însușirea unui cadru doctrinar mai larg sau, cel puțin, a unui set de elemente 

provenind din diferite teorii. În acest scop, am selectat patru dintre cele mai des întâlnite teorii. 

Prima dintre acestea, interguvernamentalismul, este specifică unei părți a autorilor primelor 

decenii de dezvoltare a construcției europene, ce au preferat să perceapă Comunitățile drept 

simple organizații internaționale, aplicând dreptului edictat de către acestea principiile dreptului 

internațional public. Ca sinteză pentru această viziune, am ales să prezint opera unor autori 

emblematici precum Paul Kirchoff sau Theodor Schilling. La extrema opusă se poziționează 

euroconstituționalismul, construit treptat începând cu deceniul opt al secolului trecut, și care a 

încercat să adapteze conceptele specifice dreptului constituțional național la construcția 

europeană. Simbolică pentru acest curent este opera lui Joseph H. H. Weiler, la care se pot adăuga și 

perspective mai recente, precum cele ale lui Oliver Gerstenberg sau Cristoph Möllers. În strânsă 
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legătură cu euroconstituționalismul se află federalismul european, specific primei generații de 

lideri europeni, dar reluat recent, odată cu evoluția spre o uniune politică, de autori precum 

Robert Schütze sau Stefan Oeter. Federalismul depășește ideea unei constituții europene, 

încercând să identifice construcția europeană cu o federație de state, căreia îi pot fi aplicate 

principii existente în cazul dreptului constituțional din state precum Republica Federală Germană 

sau Statele Unite ale Americii. În cele din urmă, cea mai recentă abordare este cea a 

pluralismului constituțional. Lucrarea care pune bazele acestei teorii aparține scoțianului Neil 

MacCormick, care acceptă posibilitatea ca “suveranitatea și statele suverane, precum și legătura 

inexorabilă a dreptului cu suveranitatea și, implicit, cu statul, să fi fost un fenomen trecător, 

specific câtorva secole”
8
. Deși recunoaște existența la nivelul Uniunii Europene a unui set extins 

de caracteristici specifice sistemelor constituționale, pluralismul constituțional identifică și un set 

de contradicții incompatibile cu un sistem normativ unitar. Drept consecință, propune asumarea 

mai degrabă a unei toleranțe normative, instanțele asumând coexistența unor dispoziții contrare, 

dintre care vor putea alege atunci când vor soluționa un caz concret.  

Cel de-al treilea capitol al prezentei cercetări are drept obiect analiza evoluției 

jurisprudenței Curții de Justiție referitoare la raportul dintre dreptul Uniunii Europene și cel 

național. Istoria raportului dintre normele naționale și cele unionale este, în mare parte, o istorie 

jurisprudențială. În lipsa unor norme adoptate de legiuitorul național sau unional referitoare la 

acest raport, Curtea de Justițue a fost pusă în situația de a crea propriile teorii pe baza cărora să 

soluționeze eventuale conflicte de norme. Procedura trimiterii preliminare prevăzută de către 

tratatele fondatoare și caracterul obligatoriu al horărârilor instanței de la Luxemburg au așezat 

precedentul judiciar în central sistemului normativ european, cele mai importante principii ale 

acestuia fiind enunțate pe cale jurisprudențială încă din primele decenii de existență a 

construcției europene. Aceste principii sunt analizate în teza doctorală, un loc important fiind 

rezervat principiului priorității și evoluției jurisprudenței Curții de Justiție cu privire la acesta, de 

la bine cunoscuta cauză Costa c. E.N.E.L. și până la poziții mult mai recente ce clarifică 

întinderea principiului. Analiza este una detaliată, fiind prezentată jurisprudența ce stabilește 

actele europene ce beneficiază de prioritate, actele naționale în raport cu care actele europene 

                                                           

8
 Neil MacCormick, Beyond the Sovereign State, în The Modern Law Review, Vol. 56, Nr. 1, ianuarie 1993, pp. 1 și 

urm. 
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beneficiază de prioritate sau domeniile de competență ale Uniunii în care actele europene 

beneficiaza de prioritate. Am prezentat în acest capitol și o distincție importantă pentru a putea 

identifica alternative la situația actuală, respectiv cea dintre principiul supremației, invocat în 

cazul constituțiilor naționale, și cel al priorității, propus de către Curtea de Justiție în cazul 

dreptului Uniunii Europene. Deși doctrina le folosește în numeroase rânduri interschimbabil, cele 

două presupun efecte semnificativ diferite, esențiale în analiza de față. 

Majoritatea principiilor edictate de către Curtea de Justiție au fost bine recepționate la 

nivel național, cu o excepție notabilă: principiul priorității dreptului Uniunii Europene. În cazul 

acestuia, instanțele naționale, în special cele constituționale, au dovedit o reticență crescută. 

Acceptarea în același timp a principiului supremației constituției și a principiului priorității 

dreptului Uniunii Europene pare incompatibilă cu logica kelseniană a celei mai mari părți a 

sistemelor normative europene. Pentru a identifica modul în care diferite instanțe naționale s-au 

raportat la acest principiu, a fost analizată în cel de-al patrulea capitol o serie de cazuri 

reprezentative, în funcție de existența unei opțiuni moniste sau dualiste în ceea ce privește 

dreptul internațional.  

Chiar dacă dreptul Uniunii Europene a căpătat treptat un statut distinct de cel 

internațional, opțiunea pentru una dintre cele două teorii amintite a avut și implicații în ceea ce 

privește raportarea la normele europene. Cele mai importante și de tradiție instanțe 

constituționale au creat de-a lungul ultimelor decenii diferite doctrine privitoare la interacțiunea 

dintre constituție și dreptul Uniunii Europene, așa cum este cazul asumării doctrinei protejării 

drepturilor fundamentale împotriva normelor europene, a doctrinei controlului competențelor 

Uniunii Europene, a doctrinei normelor interpuse și, cel mai recent, a doctrinei identității 

constituționale naționale. Toate aceste doctrine au fost în timp recepționate și în jurisprudența 

altor instanțe constituționale. Teza doctorală demonstrează acest lucru prin analiza evoluției în 

timp a jurisprudenței celor mai importante instanțe constituționale de la nivel european, precum 

și a cazurilor unor instanțe constituționale cu o tradiție limitată, provenind în mod special din 

estul Europei.  

Chiar dacă analiza focalizează asupra jurisprudenței curților sau tribunalelor 

constituționale, nu sunt omsie cazurile instanțelor ordinare care au avut poziții marcante, așa cum 
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este, spre exemplu, cazul Curții de Casație sau Consiliului de Stat din Republica Franceză. În 

ciuda încetării apartenenței la Uniunea Europeană, a fost supusă atenției și situația singurului 

sistem normativ care nu are la bază o constituție scrisă unitară și în cadrul căruia principiul 

supremației constituției nu poate fi aplicat, respectiv sistemul Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord.  

Nu în ultimul rând, cazul României a primit o atenție sporită. Curtea Constituțională a 

României a demonstrat în perioada începând de la momentul aderării și până la momentul 

redactării tezei doctorale o abordare lipsită de multe de ori de constanță, pozițiile sale variind pe 

parcurs. Dacă în ceea ce privește raportul dintre dreptul Uniunii Europene și Constituția română, 

o primă etapă a presupus respingerea principiului priorității, urmată apoi de o retragere către 

doctrina protejării identității constituționale, o evoluție mult mai interesantă a avut-o 

jurisprudența instanței constituționale referitoare la raportul dintre dreptul Uniunii Europene și 

normele naționale infraconstituționale. Astfel, în ultimii aproape 15 ani, Curtea Constituțională a 

evoluat de la realizarea unui control de conformitate a dreptului național cu dreptul Uniunii 

Europene (perioada 2007-2008) și până la apărarea competențelor Uniunii (începând cu 2015), 

trecând prin mai multe etape intermediare, precum refuzul de a se pronunța cu privire la orice 

aspecte ce țin de dreptul Uniunii Europene (perioada 2010-2011), doctrina normelor interpuse 

(2011) sau încercarea de a-și asuma competența de a se pronunța asupra încălcării de către 

Uniunea Europeană a propriilor competențe, după model german (2012). Toate etapele anterior 

menționate sunt analizate detaliat pe parcursul tezei doctorale, fiind de asemenea trecută în 

revistă o serie de particularități ale aplicării dreptului Uniunii Europene în contextul 

constituțional din România: raportarea Curții Constituționale la Carta Drepturilor Fundamentale, 

colaborarea instanței constituționale române cu instanța de la Luxemburg și, în final, 

disponibilitatea demonstrată de o serie de instanțe ordinare de a contesta jurisprudența Curții 

Constituționale în fața Curții de Justiție. 

2. Concluziile tezei doctorale 

Capitolul final al tezei doctorale include atât o serie de concluzii, cât și mai multe 

propuneri de reformare a sistemului normativ european. 
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În ceea ce privește conflictele născute între normele europene și cele naționale, o 

încercare de soluționare a fost făcută prin stabilirea unor domenii de competență odată cu 

adoptarea Tratatului de reformă de la Lisabona. Stabilirea expresă în textele de drept primar a 

categoriilor de competențe ale Uniunii poate constitui, în principiu, o soluție pentru prevenirea 

conflictelor de norme. O astfel de abordare prezintă un mare avantaj și prin identificarea 

răspunsului privitor la dilema Kompetenz-Kompetenz, supravegherea corectei aplicări a dreptului 

primar revenind Curții de Justiție. Totuși, actuala reglementare generează două inconveniente 

semnificative. În primul rând, așa cum am amintit anterior, stabilirea mai multor categorii de 

competențe, chiar dacă a reprezentat un compromis acceptabil din punct vedere politic, a 

determinat blocaje juridice, fiind dificil de stabilit o corelare fermă între principiile create pe cale 

jurisprudențială și diferitele categorii de competențe ale Uniunii. Altfel spus, este discutabil în ce 

măsură principiile aplicabilității directe, efectului direct și, mai ales, priorității dreptului Uniunii 

Europene se aplică în cazul fiecărui tip de competență. În al doilea rând, respectarea 

competențelor Uniunii este asigurată eficient la acest moment doar în ceea ce privește exercitarea 

acestora de către Uniune. Prin urmare, doar un act european ce încalcă dispozițiile art. 2-6 din 

Tratatul FUE poate fi anulat de către Curtea de Justiție în temeiul art. 263 din cadrul aceluiași 

tratat. În schimb, încălcarea competențelor Uniunii de către statele membre prin adoptarea unui 

act de drept național nu își găsește la acest moment un remediu unanim acceptat. La nivel 

național, soluția rămâne recursul la mandatul Simmenthal și înlăturarea de la aplicare a normelor 

naționale contrare celor europene. Este discutabil, însă, în ce măsură instanțele ordinare și, mai 

ales, instanțele constituționale, vor fi dispuse să se transorme în gardieni ai competențelor 

Uniunii, realizând un control de convenționalitate și anulând acte adoptate de instituțiile 

naționale cu încălcarea competențelor construcției europene. 

În cazul regulilor constituționale stabilite la nivel național cu privire la raportul dintre 

dreptul Uniunii Europene și cel național, o sinteză este mult mai greu de realizat, fiind vorba, în 

fond, despre 27 de abordări particulare, atât din punct de vedere al textului constituțional, cât și 

din punct de vedere al jurisprudenței constituționale. Totuși, analizele realizate în Capitolele I și 

IV ale tezei doctorale permit identificarea unor abordări recurente. Pot fi identificate astfel trei 

categorii de răspunsuri oferite la nivel național. Un prim astfel de răspuns, relativ limitat ca 

număr de cazuri în care a fost întâlnit, este cel al acceptării priorității dreptului Uniunii Europene 
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chiar și în raport cu dispozițiile constituționale. În această categorie pot fi încadrate state precum 

Republica Cipru sau Republica Irlanda, în cazul cărora chiar constituțiile includ principiul 

priorității, sau Regatul Țărilor de Jos ori Marele Ducat de Luxemburg, unde principiul priorității 

dreptului Uniunii Europene chiar în raport cu întreaga constituție a fost acceptat de către toate 

instanțele, fie ele ordinare sau constituționale. Nu trebuie însă să fie omise cazuri în care au avut 

loc revirimente ale jurisprudenței constituționale, deși principiul priorității fusese inițial acceptat, 

așa cum este cazul Regatului Belgiei. O a doua categorie, de asemenea restrânsă, este cea a 

statelor care au respins în mod ferm prin jurisprudența constituțională principiul priorității, 

arătând că acesta nu va putea afecta niciuna dintre normele constituționale. Exemplul obișnuit 

pentru această categorie este cel oferit de către Tribunalul Constituțional polonez, deși mai multe 

alte state, în special est-europene, au avut poziționări similare, chiar dacă fluctuante de-a lungul 

timpului. Cea de-a treia categorie este și cea mai extinsă, incluzând statele care au acceptat prin 

dispoziții constituționale sau prin jurisprudența constituțională doar parțial principiul priorității 

propus de către Curtea de Justiție, opunându-i diferite limite. Limitele identificate în mod 

recurent în jurisprudența constituțională sau în dreptul constituțional național în raport cu 

principiul priorității, pot fi împărțite în trei categorii largi: normele privitoare la drepturi 

fundamentale, normele privitoare la competențele atribuite Uniunii Europene și normele 

privitoare la identitatea constituțională. Chiar dacă obstacolul reprezentat de invocarea 

drepturilor fundamentale a părut că a fost depășit odată cu decizia Solange II a Tribunalului 

Constituțional german, trebuie subliniat că acesta a fost doar un pas remarcat de către doctrină 

drept simbolic, fără ca el să declanșeze însă o aliniere a jurisprudenței tuturor instanțelor 

constituționale europene. De asemenea, în ciuda includerii Cartei Drepturilor Fundamentale în 

dreptul primar al Uniunii, unele instanțe constituționale au continuat să invoce drepturile 

fundamentale prevăzute în cadrul constituțiilor drept limite ale aplicării principiului priorității. În 

cazul competențelor Uniunii Europene, trebuie de asemenea remarcat că numeroase instanțe 

constituționale și-au însușit Kompetenz-Kompetenz cu privire la activitatea de reglementare a 

instituțiilor europene, arătând că sunt competente să evalueze corecta exercitare de către 

construcția europeană a competențelor atribuite. Mai mult, chiar după reglementarea expresă a 

competențelor Uniunii prin Tratatul de la Lisabona, au apărut situații în care instanțele 

constituționale s-au arătat dispuse să oprească aplicarea normelor europene plecând de la noua 
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reglementare. Nu în ultimul rând, identitatea constituțională a presupus și cea mai vagă limită, 

instanțele constituționale fiind singurele ce puteau stabili conținutul acestui concept, variabil de 

la un stat la altul, motiv ce a dus poate și la utilizarea sa în mod frecvent de către curțile 

constituționale ale statelor europene. 

 

Propunerile realizate pleacă de la premisa că măsuri pentru soluționarea unor dispute 

practice, jurisprudențiale, pot fi ușor concepute în doctrină, însă punerea lor în aplicare se 

dovedește un real obstacol, în mod special atunci când ea se bazează pe necesitatea obținerii unui 

consens între statele membre ale Uniunii Europene în vederea modificării dreptului primar sau, 

chiar mai dificil, atunci când este necesară schimbarea practicii jurisprudențiale în majoritatea 

statelor membre. Drept urmare, s-a încercat identificarea unor modificări cât mai restrânse ale 

actualelor reglementări de drept primar, dar care ar putea avea însă un impact semnificativ 

asupra interacțiunii dintre sistemul normativ european și sistemele normative naționale.  

În teză sunt identificate mai multe soluții care pot duce la respectarea de către actele 

normative unionale a drepturilor fundamentale prevăzute în constituțiile naționale. O primă 

soluție este extinderea competențelor instanțelor constituționale. Totuși, deși cea mai simplă, o 

astfel de propunere ridică un risc major, respectiv cel al unei aplicări total neunitare a dreptului 

Uniunii Europene, fiecare instanță constituțională putând avea propria viziune. Opțiunea pentru 

această soluție ar duce, inevitabil, la pierderea caracterului predictibil al dreptului Uniunii 

Europene și subminarea rolului Curții de Justiție de a asigura aplicarea și interpretarea unitară a 

acestuia în toate statele membre. Cea de-a doua soluție presupune, într-o logică opusă, 

centralizarea competenței de protejare a drepturilor fundamentale. În acest sens, poate fi 

imaginată transmiterea către Curtea de Justiție sau către o secție special înființată a acesteia a 

dreptului exclusiv de a anula acte de drept al Uniunii Europene pentru lipsa conformității dintre 

acestea și drepturile fundamentale prevăzute de constituțiile statelor membre. O astfel de soluție 

are avantajul de a evita interpretarea și aplicarea neunitară a normelor europene, dar ridică 

problema divizării competenței de protejare a constituțiilor naționale între Curtea de Justiție, care 

se va pronunța cu privire la respectarea drepturilor fundamentale, și instanțele constituționale 

naționale, care vor verifica respectarea tuturor celorlalte prevederi constituționale. 
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Trebuie observat că anularea unui act european pentru nerespectarea unei dispoziții 

constituționale naționale privind drepturi fundamentale presupune pe deplin respectarea 

constituțiilor naționale, însă atribuirea acestei competențe unei instituții a Uniunii este singura 

cale ce asigură aplicarea unitară a dreptului Uniunii Europene. Astfel, propunerea respectă 

discursul clasic cu privire la suveranitatea națională și originea constituțiilor în voința puterii 

constituante, dar poate în același timp să aducă unitate în ceea ce privește protecția drepturilor 

fundamentale la nivel european. Mai mult, ea este pe deplin compatibilă cu doctrina 

pluralismului constituțional: într-o entitate supranațională, normele supranaționale vor respecta 

normele de protejare a drepturilor din fiecare stat, chiar dacă misiunea aplicării acestora revine 

unei instanțe unice. 

Abordarea propusă presupune în mod clar limitarea suveranității unui stat prin decizia 

altor state și a unor instituții europene, dar ea reprezintă în același timp o contrabalansare 

necesară a riscului reprezentat de potențialele abuzuri. Chiar dacă această colaborare a început să 

se dezvolte în ultimele decenii, este legitimă manifestarea unor dubii cu privire la optimizarea 

rapidă a acesteia. Drept consecință, o a treia soluție ar putea să fie din nou una simplă: Carta 

Drepturilor Fundamentale poate fi revizuită astfel încât să includă toate drepturile prevăzute de 

către constituțiile statelor membre. Eventual, poate fi instituit un mecanism care să presupună 

extinderea automată a dispozițiilor Cartei în cazul adăugării unui nou drept fundamental în 

constituția unui stat membru. 

Prin comparație cu problema anterior analizată, cea a protejării drepturilor fundamentale, 

problema competențelor prezintă un avantaj semnificativ în faptul că soluționarea ei a fost deja 

inițiată prin norme de drept al Uniunii Europene, acestea putând fi doar dezvoltate. Astfel, 

dilema privind modul de aplicare a principiului în cazul competențelor partajate, de sprijinire, 

coordonare și completare își poate găsi o soluție prin acordul statelor membre de a interveni 

asupra dispozițiilor art. 2 – 6 din Tratatul FUE. În mod ideal, o astfel de intervenție ar putea fi 

finalizată prin păstrarea numai unui tip de competențe, respectiv cele exclusive. Totuși, acest pas 

ar fi contrar paradigmei neofuncționaliste care a condus până acum construcția europeană și ar 

presupune, inevitabil, renunțarea la o serie de competențe partajate. Prin urmare, o soluție mai 

puțin curajoasă, dar mai simplu de pus în practică, este cea a clarificării art. 2, alin. (2) din cadrul 
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Tratatului FUE, arătându-se nu doar că în cazul competențelor partajate “statele membre își vor 

exercita competența doar atât timp cât Uniunea nu și-a exercitat competența”, ci și că exercitarea 

competenței Uniunii într-unul dintre domeniile prevăzute de art. 4 atrage imposibilitatea statelor 

membre de a mai reglementa, cu excepția normelor de punere în aplicare, până la momentul 

ieșirii din vigoare a normelor europene. În cazul în care o astfel de dispoziție ar fi încălcată, 

statele membre pot recunoaște expres aplicarea principiului priorității. Chiar dacă o astfel de 

reglementare ar ajuta la clarificarea situației actuale, va fi păstrată însă dilema Kompetenz-

Kompetenz: cine poate stabili dacă Uniunea și-a exercitat corect competențele, fie ele exclusive 

sau partajate? 

Soluția pentru acest caz nu poate fi găsită decât în optimizarea mecanismelor actuale și 

extinderea accesului la acțiunea în anulare prevăzută de art. 263 a Tratatului FUE. Astfel, pentru 

a evita recursul justițiabililor la instanțele constituționale naționale și, implicit, asumarea de către 

acestea a Kompetenz-Kompetenz, este necesar ca cercul titularilor acțiunii în anulare împotriva 

actelor de drept al Uniunii Europene pentru motivul lipsei de competență să fie extins și la 

persoanele fizice sau juridice, inclusiv pentru acte normative cu caracter general. Un mijloc 

potrivit poate lua forma unei excepții de neconformitate a actelor de drept derivat cu dreptul 

primar, excepție ce poate fi ridicată în fața instanțelor naționale și transmisă instanței europene, 

după modelul întrebărilor preliminare. 

În final, cazul identității constituționale naționale ridică nu doar problema identificării 

unei soluții de protejare a acesteia, ci, în primul rând, necesitatea clarificării conceptului și a 

stabilirii unui conținut unic în toate statele membre. În sine, conceptul reprezintă o abordare 

specifică pluralismului constituțional, fapt ce a determinat și o diversitate în ceea ce privește 

perspectivele asupra conținutului atribuit acestuia. Faptul că instanțele constituționale au avut o 

percepție diferită asupra conceptului de identitate constituțională națională aseamănă această 

situație cu cea a drepturilor fundamentale, ambele fiind folosite ca limită la aplicarea dreptului 

Uniunii Europene în mod variabil de la un stat la altul. O astfel de observație poate duce și la 

soluții similare. Putem gândi, așadar, că o opțiune este ca statele membre să identifice, la nivel 

interguvernamental, un set comun de norme ce se încadrează în conceptul de identitate 

constituțională și care nu pot fi lezate prin dispoziții de drept al Uniunii Europene, căzând de 
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acord asupra adăugării acestora la un act de drept primar. O astfel de abordare este, desigur, greu 

de atins din punct de vedere politic. Drept consecință, ea poate fi suplinită cu o altă idee propusă 

în doctrină
9
, respectiv cea a instituirii unei obiecții constituționale în anulare, ce poate avea drept 

titular doar instanțele constituționale și cu privire la care competența de soluționare aparține doar 

Curții de Justiție, ce și-a arătat încă din cauza Internationale Handelsgesselschaft disponibilitatea 

de a proteja tradițiile constituționale naționale. Astfel, instanțele constituționale, identificând 

norme europene ce aduc atingere normelor considerate ca fiind parte a identității constituționale 

naționale sau setului comun de norme stabilite la nivel european, dacă această abordare ar fi 

acceptată, vor putea să se adreseze instanței de la Luxemburg, solicitându-i să anuleze normele 

relevante. Această soluție prezintă avantajul unificării jurisprudenței, o singură instanță, 

respectiv cea europeană, fiind competentă să se pronunțe. De asemenea, prin stabilirea unui 

număr limitat de petenți, respectiv instanțele constituționale naționale, se evită o supraîncărcare a 

instanței europene. 

Chiar dacă astfel de soluții nu vor fi întru totul însușite de către judecătorii constituționali 

și cei europeni ori de către legiuitori, ele pot duce la formarea unor noi doctrine jurisprudențiale. 

În fond, perpetuarea în doctrină a conflictului dintre normele europene și cele naționale are 

potențialul de a dovedi statelor membre ale Uniunii necesitatea dezvoltării unor reglementări 

care să asigure stabilitatea sistemului normativ european. Propunerile realizate în prezenta 

lucrare pot contribui la identificarea unor astfel de reglementări.  

 

 

                                                           

9
 Dragoș Călin, Dialogul dintre Tribunalele Constituționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Editura 

Universitară, București, 2018, p. 280. 


