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1.1. Personalitatea juridică a Uniunii Europene
Până la 1 decembrie 2009, defineam Uniunea Europeană ca fiind o entitate sui generis, având
personalitate juridică emergentă, în existenţa sa sprijinindu-se pe cei trei piloni, instituiţi prin Tratatul de
la Maastricht1, şi anume: Comunităţile Europene, politica externă şi de securitate comună, justiţia şi
afacerile interne2.
Art. 47 Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consacră personalitatea juridică a acestei
entităţi: „Uniunea are personalitate juridică”.
Astfel, de la 1 decembrie 2009, pe scena internaţională, apare un nou subiect de drept, şi
anume Uniunea Europeană, dacă ne raportăm la definiţia oferită în art. 1 al Convenţiei din anul 1975
privind reprezentarea statelor în relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale având caracter universal, şi
anume: „o asociere de state constituită printr-un tratat, având o constituţie proprie şi organe comune şi
având o personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre care o compun”3. Articolul 2 din
Convenţia cu privire la dreptul tratatelor din anul 1969 4 „defineşte organizaţia internaţională ca fiind o
organizaţie interguvernamentală, scoţând în evidenţă calitatea membrilor”5. Pe scurt, din definiţiile
oferite rezultă următoarele, cu aplicare şi Uniunii Europene:
- membrii organizaţiei sunt statele;
- organizaţia se constituie în temeiul acordului de voinţă al statelor, acord exprimat prin actul
constitutiv (în cazul UE, Tratatul de la Lisabona);
- organizaţia are o structură instituţională proprie;
- organizaţia are personalitate juridică internaţională proprie, distinctă de cea a statelor care o
compun.
O altă consecinţă a personalităţii juridice conferite UE, constă în faptul că numai Uniunea este
abilitată să încheie acorduri internaţionale în domeniile sale de competenţă. De asemenea, persona*

Punctele 1. Introducere în dreptul Uniunii Europene; 2. Aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în dreptul
naţional şi 3. Procedura de infringement – rezultat al nerespectării prevederilor actelor juridice ale UE sunt
realizate de prof. univ. dr. Augustin FUEREA şi lector univ. dr. Roxana-Mariana POPESCU. La realizarea
acestor puncte au fost folosite, ca surse bibliografice, materialele indicate atât in notele de subsol, cât şi în
bibliografia ataşată.
NOTĂ: În cuprinsul punctelor 1, 2 şi 3 termenul „comunitar” este folosit atunci când sunt date citate (evidenţiate
între ghilimele) ori în cazul în care se face trimitere la hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
anterioare anului 2009, an în care a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona (1 decembrie). Prin Tratatul de la
Lisabona, o serie de termeni, care făceau referire la dispoziţiile dreptului comunitar au fost modificaţi, astfel (art.
2 alin. (2) lit. a) din Tratatul de la Lisabona):
 cuvintele „Comunitatea” sau „Comunitatea Europeană” se înlocuiesc cu „Uniunea”;
 cuvintele „Comunităţilor Europene” sau „ale CEE” se înlocuiesc cu „(ale) Uniunii Europene”;
 adjectivul „comunitar” se înlocuieşte prin „a/al/ai/ale Uniunii”.
Prin urmare:
- sintagma „legislaţie comunitară” se înlocuieşte cu expresia „legislaţia Uniunii”;
- expresia „prevederile comunitare” se înlocuieşte cu „prevederile dreptului Uniunii”;
- sintagma „norme comunitare” se înlocuieşte cu „juridice ale UE”.
1
Intrat în vigoare în anul 1993.
2
Denumirea acestui pilon a fost schimbată, prin Tratatul de la Amsterdam (1997/1999) în cea de „cooperarea
poliţienească şi judiciară în materie penală”.
3
Dumitra Popescu, „Drept internaţional public. Pentru învăţământul la distanţă”, Ed. Universităţii Titu
Maiorescu, Bucureşti, 2003, p. 62
4
Convenţia de la Viena.
5
Idem.
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litatea juridică permite Uniunii să aibă un buget, funcţionari şi sedii; poate semna contracte şi primi
reprezentanţe diplomatice.
Pe scurt, dobândirea de către Uniune a personalităţii juridice:
- este rezultatul unei cerinţe necesare cu privire la stabilirea clară a statutului juridic al Uniunii
pe plan internaţional, în general şi european, în special;
- „contribuie la ameliorarea percepţiei Uniunii şi a capacităţii sale de acţiune, facilitând
activitatea politică şi contractuală a Uniunii la nivel bilateral şi multilateral pe scena internaţională,
precum şi la prezenţa sa în alte organizaţii internaţionale;
- contribuie la vizibilitatea Uniunii şi oferă cetăţenilor statelor membre o identitate în raport cu
Uniunea;
- constituie un element indispensabil în stabilirea unui sistem de protecţie a drepturilor
fundamentale la nivelul Uniunii;
- contribuie la corectarea disfuncţionalităţilor care rezultau din structura pe piloni”6.
24. Declaraţia cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene
„Conferinţa confirmă faptul că Uniunea Europeană are personalitate juridică”, însă acest fapt
„nu o va autoriza în nici un fel să legifereze sau să acţioneze în afara competenţelor care îi sunt
conferite de către statele membre prin tratate”.
1.2. Principii şi libertăţi fundamentale
A. Principiile ordinii juridice a Uniunii Europene
a. Principiul atribuirii de competenţe
b. Principiul proporţionalităţii
c. Principiul subsidiarităţii
d. Principiul cooperării loiale
a. Principiul atribuirii de competenţe
Potrivit Declaraţiei nr. 24, anexată Tratatului de la Lisabona, în temeiul personalităţii juridice,
pe care Uniunea a dobândit-o, aceasta (Uniunea) nu este autorizată „în nici un fel să legifereze sau să
acţioneze în afara competenţelor care îi sunt conferite de către statele membre prin tratate”.
Art. 5 TUE:
„În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care i-au
fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate.
Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre” 7.
b. Principiul proporţionalităţii

6

Adaptare după Raportul Parlamentului European, „Rapport sur la personnalité juridique de l'Union européenne
(2001/2021(INI))”, Final A5-0409/2001, realizat de Comisia privind afacerile constituţionale, raportor Carlos
Carnero González, prezentat la 21 noiembrie 2001.
7
Alin. (2).
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Art. 5 TUE:
„Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea acestor
competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii”.
„În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.
Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității”.
c. Principiul subsidiarităţii
Art. 5 TUE:
„În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă,
Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în
mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită
dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.
Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea
principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură respectarea principiului
subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în respectivul protocol”.
Prin urmare, acţiunile la nivelul UE nu vor depăşi ceea ce este necesar pentru atingerea
obiectivelor prevăzute în tratate.
Se are în vedere faptul că ceea ce poate fi realizat în mod individual nu trebuie făcut în comun,
dar dacă acest fapt nu este posibil se impune intervenţia colectivă. Regula este aceea potrivit căreia
competenţa este a statelor.

 De reţinut!

 Competenţa naţională constituie regula, iar competenţa UE excepţia!
Principiul subsidiarităţii presupune următoarele două aspecte:
- Uniunea este competentă să acţioneze în domeniile şi în măsura obiectivelor care îi sunt
încredinţate în mod expres;
- în situaţia competenţelor concurente (cazul domeniilor care nu aparţin competenţelor
exclusive ale Uniunii, precum: politica socială; sănătatea; protecţia consumatorilor; mediul etc.), când
statele membre nu pot să realizeze obiectivele propuse, atunci Uniunea poate interveni în măsura în
care aceste obiective pot să fie mai bine realizate la nivelul acesteia decât la nivelul statelor membre.
PROTOCOLUL (nr. 2)
PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII
Art. 5

Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și
proporționalității.
Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită evaluarea
conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității.
Fișa menționată anterior ar trebui să cuprindă elemente care să permită evaluarea impactului
financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor acesteia asupra
3

reglementărilor care urmează să fie puse în aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislației
regionale, după caz.
Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul
Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi.
Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație,
financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale,
operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.
Art. 6
În termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale
ale Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa
președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să
se expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul
subsidiarității.
După caz, fiecărui parlament național sau fiecărei camere a unui parlament național îi revine
sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competențe legislative.
În cazul în care proiectul de act legislativ în cauză este emis de un grup de state membre,
președintele Consiliului transmite avizul guvernelor respectivelor state membre. În cazul în care
proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca Centrală Europeană sau de Banca
Europeană de Investiții, președintele Consiliului transmite avizul instituției sau organului în cauză.
Art. 7
Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și, după caz, grupul de state membre,
Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care
proiectul de act legislativ european este emis de acestea, țin seama de avizele motivate adresate de
parlamentele naționale sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naționale. Fiecare parlament
național dispune de două voturi, repartizate în funcție de sistemul parlamentar național. În cadrul unui
sistem parlamentar național bicameral, fiecare dintre cele două camere dispune de un vot.
În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a
principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor
naționale, proiectul trebuie reexaminat.
Acest prag este de o pătrime în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în domeniul privind
spațiul de libertate, securitate și justiție.
În urma acestei reexaminări, Comisia sau, după caz, grupul de state membre, Parlamentul
European, Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în
care proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotărî fie să mențină proiectul, fie să îl
modifice, fie să îl retragă. Această decizie trebuie motivată.
În cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate privind nerespectarea
de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o majoritate simplă
din voturile atribuite parlamentelor naționale, proiectul trebuie reexaminat.
Ca urmare a unei astfel de reevaluări, Comisia poate hotărî fie să mențină propunerea, fie să o
modifice, fie să o retragă. În cazul în care decide menținerea propunerii, Comisia va trebui să justifice,
printr-un aviz motivat, motivele pentru care consideră că propunerea este conformă cu principiul
subsidiarității. Acest aviz motivat, precum și avizele motivate ale parlamentelor naționale, vor trebui
prezentate organului legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procedurii:
(a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European și Consiliul)
examinează compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarității, ținând seama în special de
4

motivele invocate și împărtășite de majoritatea parlamentelor naționale, precum și de avizul motivat al
Comisiei;
(b) în cazul în care, cu o majoritate de 55 % a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a voturilor
exprimate în Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea legislativă nu este
compatibilă cu principiul subsidiarității, aceasta nu va mai fi examinată.
Art. 8
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la acțiunile
referitoare la încălcarea principiului subsidiarității de către un act legislativ, formulate de un stat membru
sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său național sau
al unei camere a acestuia.
d. Principiul cooperării loiale
Art. 4 TUE
„În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută
reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.
Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii
obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii.
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice
măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii”.
B. Libertăţile de circulaţie
a. Libera circulaţie a mărfurilor8 este strâns legată de politica comercială, politică pe care o
găsim cel dintâi fundamentată şi inclusă între politicile comune, alături de cea din domeniul agriculturii
şi, respectiv, de cea a transporturilor şi a pescuitului, prin Tratatul de instituire a Comunităţii Economice
Europene, semnat la Roma, la 25 martie 19579.
 De reţinut!
 Libera circulaţia a mărfurilor este libertatea pentru care, Actul de aderare a României la
UE nu prevede nici o perioadă de tranziţie10, România nesolicitând acest lucru în timpul
negocierilor de aderare!
Sediul primar al materiei este Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). În Titlul II,
Tratatul stabileşte drepturile, dar şi obligaţiile statelor în domeniu.

8

Pentru detalii, a se vedea Cristian Gavalda, Gilbert Parleani, „Droit des affaires de l’Union Européenne” 3e,
Edition Litec, 1999 ; Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003; Allan Thatham, Eugen Osmochescu, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura ARC, Chişinău,
2003. Prezentarea acestei libertăţi se întemeiază pe articolul „Tratatul de aderare a României la Uniunea
Europeană - privire specială asupra libertăţilor de circulaţie a mărfurilor şi a persoanelor”, autor Augustin
Fuerea, articol publicat în Revista Phoenix, Revistă de insolvenţă, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor
în reorganizare şi lichidare, nr. 19/2007 (ianuarie-martie), pag. 4-8.
9
Tratatul a intrat în vigoare în anul 1958.
10
Perioada de tranziţie reprezintă o exceptare temporară de la aplicarea acquis-ului Uniunii Europene.
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Astfel, art. 28 alin. (1) precizează: „Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care
reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri și care implică interzicerea, între statele membre, a
taxelor vamale la import și la export și a oricăror taxe cu efect echivalent, precum și adoptarea unui tarif
vamal comun în relațiile cu țări terțe”.
Potrivit alin. (2), „Dispozițiile articolului 3011 și cele ale capitolului 312 din prezentul titlu se aplică
produselor originare din statele membre, precum și produselor care provin din țări terțe care se află în
liberă circulație în statele membre”.
Art. 29 aduce unele lămuriri conceptuale, dând conţinut accepţiunii produselor care se găsesc
în liberă circulaţie, specificând că „Se consideră că se află în liberă circulație într-un stat membru
produsele care provin din țări terțe, pentru care au fost îndeplinite formalitățile de import și pentru care
au fost percepute în statul membru respectiv taxele vamale și taxele cu efect echivalent exigibile și care
nu au beneficiat de o restituire totală sau parțială a acestor taxe și impuneri”.
Dat fiind faptul că art. 28 alin. (1) face vorbire despre un concept specific, definitoriu pentru
Uniunea Europeană, Piaţa comună, şi anume uniunea vamală, Capitolul 1, nu face altceva decât să
detalieze sensurile convenite aici.
Art. 3013, în sinteză, face trimitere la taxele vamale la import şi la export, precum şi la taxele cu
efect echivalent, inclusiv la cele de natură fiscală, care sunt interzise, cu desăvârşire, între statele
membre. Un loc aparte este rezervat taxelor tarifului vamal comun, care, potrivit art. 31 TFUE sunt
stabilite de către Consiliul UE, statuând cu majoritate calificată pe baza propunerii Comisiei.
Obiectivele, priorităţile avute în vedere de către Comisie cu prilejul propunerilor pe care le
fundamentează şi le înaintează Consiliului UE, în temeiul dreptului de iniţiativă legislativă, sunt:
- necesitatea de a promova schimburile comerciale între statele membre şi ţările terţe;
- evoluţia condiţiilor de concurenţă în cadrul Comunităţii, în măsura în care această evoluţie are
ca efect creşterea competitivităţii întreprinderilor;
- necesităţile de aprovizionare a Comunităţii cu materii prime şi produse semifabricate, veghind
în acelaşi timp ca între statele membre să nu fie denaturate condiţiile concurenţei în ceea ce priveşte
produsele finite;
- necesitatea de a evita perturbări grave în viaţa economică a statelor membre şi de a asigura o
dezvoltare raţională a producţiei şi o creştere a consumului în cadrul Comunităţii.
Priorităţile de mai sus fac obiectul reglementărilor Tratatului privind funcţionarea Uniunii
Europene, art. 32 lit. a) – d).
Un deziderat major al liderilor europeni, exprimat în timp, cu privire la promovarea unei
economii de piaţă performante, competitive, viza şi interzicerea restricţiilor cantitative dintre statele
membre. Acest deziderat şi-a găsit consacrarea normativă în art. 34 – 37 TFUE.
Fără a da posibilitatea unor interpretări multiple, art. 34 TFUE stabileşte că „Între statele
membre sunt interzise restricţiile cantitative la import, precum şi orice măsuri cu efect
echivalent”. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu privire la exportul practicat în condiţii similare 14.
Interesante sunt prevederile art. 36 TFUE cu referire la raţiunile care stau la baza unor exceptări de la
aplicarea prevederilor art. 34 şi 35 TFUE, raţiuni care permit unele derogări de la interdicţiile sau
11

Articolul face referire la faptul că, între statele membre, taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect
echivalent sunt interzise. Această interdicţie se aplică şi taxelor vamale de natură fiscală.
12
Capitolul face referire la „Interzicerea restricţiilor cantitative dintre statele membre”.
13
„Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. Această
interdicţie se aplică,de asemenea, taxelor vamale cu caracter fiscal”.
14
Art. 35 TFUE.
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restricţiile la import, export sau tranzit, cum ar fi raţiunile de: morală publică, de ordine publică, de
siguranţă publică, de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanelor şi a animalelor sau de conservare a
plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică
sau de protecţie a proprietăţii industriale şi comerciale. De reţinut este, pentru teoreticienii şi practicienii,
inclusiv decidenţi ai domeniului, că, totuşi, „…interdicţiile sau restricţiile respective nu trebuie să
constituie un mijloc de discriminare arbitrară şi nici o restricţie disimulată în comerţul dintre statele
membre”15. În acelaşi sens continuă şi art. 37 TFUE, arătând că statele membre, inclusiv România, de
la 1 ianuarie 2007, „adaptează monopolurile naţionale cu caracter comercial, astfel încât să se asigure
excluderea oricărei discriminări între resortisanţii16 statelor membre17 cu privire la condiţiile de
aprovizionare şi desfacere”. Aceste dispoziţii “se aplică oricărui organism prin intermediul căruia un stat
membru, de jure sau de facto, direct sau indirect, controlează, conduce sau influenţează în mod
semnificativ importurile sau exporturile dintre statele membre”. Dispoziţiile se aplică şi monopolurilor
cedate de stat unor terţi, aşa cum se arată în art. 37 TFUE. Art. 37 se referă, în esenţă, la măsurile noi
contrare principiilor anterior enunţate şi la monopolul având caracter comercial incluzând o
reglementare destinată să faciliteze desfacerea sau să mărească rentabilitatea produselor agricole. În
acest ultim caz, se arată că „... vor fi asigurate, ..., garanţii echivalente pentru angajarea şi nivelul de
viaţă al producătorilor interesaţi”.
b. Libera circulaţie a persoanelor18. Sediul principal al materiei îl constituie atât izvoarele
primare (tratatele constitutive şi cele modificatoare), cât şi izvoarele derivate.
Ca izvor primar, originar nu putem invoca decât Tratatul de la Roma de constituire a Comunităţii
Economice Europene, din anul 1957, care a cunoscut cea mai nouă modificare prin Tratatul de la
Lisabona, din anul 2007, intrat în vigoare în anul 2009, Tratat care, în prezent produce efecte şi pentru
ţara noastră.
Legislaţia derivată (formată, în principal, din regulamente şi directive) care guvernează materia
este formată din:

15

Art. 36 TFUE.
Prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul
Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al
Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica
Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi
România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la
Luxemburg la 25 aprilie 2005, art. 3 lit. a) şi b) s-au definit doi termeni: a) resortisant al unui stat membru –
„persoana fizică sau juridică având cetăţenia, respectiv naţionalitatea acelui stat în conformitate cu legislaţia
internă a acestuia”; b) resortisant român – „persoana fizică sau juridică având cetăţenia, respectiv naţionalitatea
română potrivit legislaţiei române”.
17
Sublinierea noastră.
18
Pentru detalii, a se vedea Cristian Gavalda, Gilbert Parleani, „Droit des affaires de l’Union Européenne” 3e,
Edition Litec, 1999 ; Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003; Allan Thatham, Eugen Osmochescu, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura ARC, Chişinău,
2003. Prezentarea acestei libertăţi se întemeiază pe articolul „Tratatul de aderare a României la Uniunea
Europeană - privire specială asupra libertăţilor de circulaţie a mărfurilor şi a persoanelor”, autor Augustin
Fuerea, articol publicat în Revista Phoenix, Revistă de insolvenţă, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor
în reorganizare şi lichidare, nr. 19/2007 (ianuarie-martie), pag. 4-8.
16
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- Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011
privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii19;
- Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi al membrilor
familiilor acestora modifică Regulamentul (CEE) nr. 1612/6820 şi de abrogă Directivele 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi
93/96/CEE;
- Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii21;
Articolul 45 TFUE alin. (1) precizează că „Libera circulaţie a lucrătorilor este garantată în cadrul Uniunii”.
Libera circulație implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii
statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă.
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede, însă, şi unele restricţii „justificate de
motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate publică, libera circulație a lucrătorilor implică
dreptul:
- de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă;
- de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;
- de ședere într-un stat membru pentru a desfășura o activitate salarizată în conformitate cu
actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor
statului respectiv;
- de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acest stat, în
condițiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisie”22.
 De reţinut!
 Dispozițiile TFUE privind libera circulaţie a persoanelor nu se aplică încadrării în
administrația publică (potrivit art.45 alin.(4) TFUE).
Persoanele care beneficiază de libera circulaţie:
lucrătorii salariaţi;
lucrătorii nesalariaţi;
persoanele fizice care sunt destinatarele unui serviciu;
membrii familiei lucrătorilor salariaţi sau independenţi, precum şi membrii familiei persoanelor
care sunt destinatare ale unui serviciu;
persoanele juridice care îndeplinesc cerinţele înscrise în cadrul prevederilor legale ale UE;
Lucrătorii
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a recunoscut libera circulaţie a lucrătorilor ca pe un drept
fundamental al omului. Potrivit Curţii, orice persoană care caută sau doreşte să caute angajarea
efectivă, chiar dacă numai cu o fracţiune de normă, atâta timp cât activitatea are o finalitate economică,
19

Publicat în JO L 141, 27.5.2011, pag. 1.
Regulamentul a fost, la rândul său, abrogat ulterior, prin Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii.
21
Publicată în JO L 18, 21.1.1997, pag. 1.
22
Art. 45 alin. 3 TFUE.
20
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este remunerată, chiar dacă remuneraţia este mai mică decât salariul minim garantat sau lipseşte, ca în
cazul unei comunităţi religioase23.

 De reţinut!
 TFUE nu defineşte noţiunea de “lucrător”. Cu toate acestea, CJCE a considerat că
aceasta este un concept care aparţine dreptului UE.

- dispoziţiile cuprinse în TFUE, cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor, trebuie completate cu
o serie de acte juridice ale UE, şi anume:

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la liberă
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora;

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniuni.
Condiţiile de lucru24
Art. 7 din Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniuni,
tratează toate formele de discriminare, directă sau indirectă:
„Lucrătorul resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state
membre, față de lucrătorii naționali, pe criterii de cetățenie, în ceea ce privește condițiile de încadrare în
muncă și de muncă și, în special, în ceea ce privește remunerarea, concedierea și, în cazul în care
rămâne fără un loc de muncă, reintegrarea profesională și reangajarea. Acesta beneficiază de aceleași
avantaje sociale și fiscale ca și lucrătorii naționali. În același temei și în aceleași condiții ca și lucrătorii
naționali, acesta are acces la formare în școli profesionale și centre de recalificare. Orice clauză a unei
convenții colective sau individuale sau a altei reglementări colective privind accesul la încadrarea în
muncă, încadrarea, remunerarea și alte condiții de muncă sau concedierea este nulă de drept, în
măsura în care prevede sau permite condiții discriminatorii pentru lucrătorii care sunt resortisanți ai
celorlalte state membre.

 De reţinut!


Acces = nu numai dreptul de a fi admis la cursurile de formare educaţională,
profesională sau de ucenicie ale statului gazdă, ci şi de a beneficia de „măsurile generale
de facilitare a prezenţei”, inclusiv de burse (potrivit CJCE, 9/74, Casagrande c.
Landesbauptstadt Munchen)!
Excepţiile privind libera circulaţie a persoanelor
Art. 45 TFUE:
- limitează libertatea pe motive de ordine publică, siguranţă publică şi sănătate publică;
- limitează angajarea în administraţia publică.

23

A se vedea hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene 53/81, 66/85, C-196/87.
Roxana-Mariana Popescu; Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi aplicaţii”,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, Bucureşti, pag. 203-207.
24
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Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2005, privind libera circulaţie pe teritoriul României a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European și a
cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată25:
- drepturile şi obligaţiile cetăţenilor statelor membre ale UE şi membrii familiilor lor care intră şi
locuiesc legal în România beneficiază de următoarele drepturi şi libertăţi:

protecţie generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi
de drepturile prevăzute în tratatele Uniunii Europene şi în alte tratate internaţionale la care România
este parte;

se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul
României;

beneficiază de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
români;

au dreptul să verifice datele personale înscrise în documentele oficiale eliberate de autorităţile
române şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii;

au acces neîngrădit pe piaţa forţei de muncă din România, precum şi la desfăşurarea altor
activităţi de natură economică, în condiţiile legii aplicabile cetăţenilor români;

au acces neîngrădit la activităţile şcolare şi de instruire în cadrul sistemului naţional de
învăţământ.
- condiţiile de intrare pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre.

Ordonanţa prevede că aceştia pot intra în România pe baza documentului naţional de
identitate , paşaportului sau a unui document eliberat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã
pentru cetãţenii Uniunii Europene, valabil;
- pe durata şederii în România, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor sunt
obligaţi să declare la Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română sau la Inspectoratul General pentru
Imigrari ,următoarele:

orice modificare intervenită cu privire la nume, prenume şi cetăţenie;

în cazul membrilor de familie care nu au cetăţenia Uniunii Europene, orice schimbare relevantă
cu privire la starea civilă;

pierderea, furtul sau distrugerea documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de
stat a României, precum şi a celor eliberate de autorităţile române în baza prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă.
- cetăţenilor Uniunii Europene aflaţi în una dintre următoarele situaţii li se poate acorda, la cerere,
dreptul de rezidenţă în România:

au statutul de lucrãtor

deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie cel puţin la nivelul venitului minim
garantat în România şi sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

sunt înscrişi la o instituţie din România acreditată în condiţiile legii, având ca obiect de activitate
principal desfăşurarea de activităţi de învăţământ sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, sunt
asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România şi declară pe propria răspundere că
deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie cel puţin la nivelul venitului minim
garantat în România;

sunt membri de familie ai unui cetãţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre
condiţiile prevãzute anterior sau ai unui cetãţean român cu domiciliul ori reşedinţa în România.
25

Idem.
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- regimul refuzului intrării pe teritoriul României, eliberării sau prelungirii permisului de şedere şi
expulzării de pe teritoriul României.

Cetãţenilor Uniunii Europene, precum şi membrilor familiilor lor li se refuzã intrarea pe
teritoriul statului român numai în urmãtoarele situaţii:

a) dacã nu prezintã documentele corespunzãtoare prevãzute la art. 5 şi nu fac dovada, prin
orice alt mijloc, cã beneficiazã de dreptul la libera circulaţie şi rezidenţã pe teritoriul României;
b) dacã au fost declaraţi indezirabili, în condiţiile legii, sau dacã împotriva acestora a fost dispusã
mãsura interzicerii intrãrii pe teritoriul României în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã;
c) existã indicii temeinice cã persoana în cauzã constituie o ameninţare realã şi prezentã la ordinea
publicã, securitatea naţionalã sau sãnãtatea publicã

condamnările anterioare nu pot constitui automat temei pentru aplicarea măsurilor
prevăzute de lege;

expirarea documentului de identitate sau a paşaportului folosit pentru intrarea în România şi
pentru eliberarea permisului de şedere nu poate justifica expulzarea;

sănătatea publică = maladiile ce presupun instituirea stării de carantină, tuberculoza,
sifilisul, maladiile infecţioase sau parazitare infecţioase, toxicomania sau tulburările mintale grave.
c. Libera circulaţie a serviciilor26
Ca izvor primar, principal, prin care serviciile au fost pentru prima dată consacrate, la nivelul
Uniunii Europene, întâlnim Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
La art. 56 TFUE se precizează, fără echivoc, faptul că „În conformitate cu dispozițiile ce
urmează, sunt interzise restricțiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la
resortisanții statelor membre stabiliți într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor”.
Cel de-al doilea alineat vine să consacre ceea ce, în mod just societatea internaţională reclamă
acum, cu privire la poziţia faţă de terţi, punându-se în valoare chiar mecanismul declanşat în acest
sens, şi anume „Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot extinde beneficiul dispozițiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt
resortisanți ai unui stat terț și sunt stabiliți în cadrul Uniunii”.
Legiuitorul Uniunii Europene, în continuare, la art. 57 TFUE defineşte conceptul de „servicii”, în
accepţiunea Tratatului, adică: „În înțelesul tratatelor, sunt considerate servicii prestațiile furnizate în mod
obișnuit în schimbul unei remunerații, în măsura în care nu sunt reglementate de dispozițiile privind
libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor și a persoanelor.”.
Cu titlul exemplificativ, la acelaşi art. 57 TFUE, se precizează faptul că „Serviciile cuprind în
special:
(a) activități cu caracter industrial;
(b) activități cu caracter comercial;
(c) activități artizanale;
(d) activitățile prestate în cadrul profesiunilor liberale”.
26

Pentru detalii, a se vedea Cristian Gavalda, Gilbert Parleani, „Droit des affaires de l’Union Européenne” 3e,
Edition Litec, 1999 ; Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003; Allan Thatham, Eugen Osmochescu, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura ARC, Chişinău,
2003. Prezentarea acestei libertăţi se întemeiază pe articolul „Tratatul de aderare a României la UE, cu privire
la libera circulaţie a serviciilor (1), autor Augustin Fuerea, articol publicat în Revista Phoenix, Revistă de
insolvenţă, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor în reorganizare şi lichidare, nr. 24 aprilie-iunie /2008,
pag. 22-31.
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În finalul art. 57 TFUE, din motive de rigoare, se adaugă, după cum urmează: „Fără a aduce
atingere dispozițiilor capitolului privind dreptul de stabilire, prestatorul poate, în vederea executării
prestației, să își desfășoare temporar activitatea în statul membru în care prestează serviciul, în
aceleași condiții care sunt impuse de acest stat propriilor resortisanți”.
Art. 58 TFUE aduce spre reglementare componenta cea mai importantă care, la data semnării
Tratatului de la Roma (25 martie 1957), chiar făcea posibilă deplasarea, circulaţia serviciilor, şi nu
numai, adică transporturile. La primul alineat, se stabileşte faptul că „Libera circulație a serviciilor în
domeniul transporturilor este reglementată de dispozițiile din titlul privind transporturile”. În materia
guvernată de Titlul referitor la transporturi, practic, statele membre urmăresc obiectivele Tratatului cu
trimitere la aplicarea politicii comune în domeniul transporturilor. La articolul 91 alin. (1) TFUE se
precizează faptul că pentru aplicarea prevederilor articolului de mai sus şi luând în considerare
aspectele specifice transporturilor „În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de
aspectele speciale privind transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului
Regiunilor, stabilesc:
(a) norme comune aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre sau către teritoriul
unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;
(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi naționale
într-un stat membru;
(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;
(d) orice altă dispoziție utilă”.
De la procedura instituită prin prevederile art. 91 alin. (1) TFUE se instituie şi o derogare, des
utilizată în practică, derogare potrivit căreia „…dispoziţiile referitoare la principiile regimului
transporturilor, a căror aplicare ar putea afecta grav nivelul de trai şi ocuparea forţei de muncă în
anumite regiuni ca şi exploatarea echipamentelor de transport, sunt adoptate de către Consiliu,
statuând cu unanimitate, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European şi a
Comitetului Economic şi Social”. În acest fel, Consiliul face dovada faptului că ia în considerare
necesitatea permanentei adaptări la dezvoltarea economică rezultat al realizării pieţei comune.

 De reţinut!
 Libertatea de stabilire = dreptul recunoscut resortisanţilor statelor membre de a accede

la activităţile nesalariale pe teritoriul statelor membre, prin intermediul unei “instalări”
materiale şi, eventual, juridice;
- de asemenea, reprezintă posibilitatea oferită resortisanţilor statelor membre de a avea
acces la constituirea şi conducerea unor întreprinderi.
 Dreptul de stabilire = posibilitatea unui rezident din cadrul Uniunii Europene de a
participa într-un mod stabil şi continuu la viaţa economică a unui stat membru, altul decât
statul său de origine, de a câştiga un profit din acest fapt, favorizând pătrunderea.
economică şi socială în Uniune în domeniul activităţilor nesalariale27.
27

Această concepţie a sediului unei societăţi, pe care o găsim în hotărârea Gebhard (CJCE, hotărârea din
30.11.1995, Gebhard / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, C-55/94), clarifică celebra
speţă Comisia vs Germania (CJCE, hotărârea din 04.12.1986, Commission / Allemagne, C-179/85) în care
Curtea de Justiţie arătase faptul că o întreprindere care menţine într-un stat membru o “prezenţă permanentă”
este guvernată de dreptul de stabilire, “chiar dacă această prezenţă nu a luat forma unei sucursale sau a unei
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- dreptul de stabilire este oferit atât resortisanţilor statelor membre ale Uniunii, cât şi
resortisanţilor statelor părţi ale Acordului asupra SEE.
Sursa: Roxana-Mariana Popescu; Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi
aplicaţii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, Bucureşti, pag. 208-209.

 De reţinut!
 Sediul principal al unei societăţi poate fi caracterizat în două feluri: fie prin înfiinţarea

ex nihilo a unei societăţi, a unui cabinet sau a unui sediu principal, fie prin transferul sau
deplasarea unui sediu principal preexistent28. Transferul sediului social al unei societăţi intră
în cadrul prevederilor art. 49 TFUE.
 Sediul secundar al unei societăţi presupune existenţa într-un stat membru al UE a unui
sediu principal, preexistent, care se va putea deplasa în direcţia teritoriilor altor state
membre. Art. 49 enumără mai multe forme de sedii secundare, cum ar fi: agenţiile,
sucursalele sau filialele.
 Libertatea de prestare a serviciilor (LPS) = dreptul de a oferi, servicii persoanelor sau
firmelor care îşi au reşedinţa pe teritoriul altor state membre, avându-se ca bază un sediu
plasat în Uniune (fie că este principal, fie secundar).
 Libertatea de a beneficia de servicii = CJCE a considerat că libertatea de a presta
servicii prevăzută în art. 56 şi 57 TFUE include libertatea de a beneficia de servicii ca un
corolar necesar. În acest sens, a se vedea C-118/75, Procedura penală împotriva lui Lynne
Watson şi Alessandro Belmann.
Sursa: Roxana-Mariana Popescu; Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi
aplicaţii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, Bucureşti, pag. 209-210.
Alături prevederile cuprinse în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, libera circulaţie a
serviciilor face obiectul de reglementare şi pentru Directiva 2006/123 a Parlamentului European şi a
Consiliului, din 12 decembrie 200629, cel mai nou sediu derivat al materiei.
O însemnătate deosebită revine Directivei 2006/123, pentru doctrina şi practica domeniului cu
precădere, din motive care ţin de realizarea unor clarificări de natură conceptuală. Se încearcă, în
temeiul jurisprudenţei, doctrinei şi practicii domeniului să se formuleze o serie de definiţii date unor
noţiuni des folosite, noţiuni care sunt susceptibile de mai multe interpretări, îndeosebi, acum, când UE
numără 27 de state membre, iar numărul limbilor oficiale a crescut, gradual, până la 23 câte sunt în
prezent.
O primă noţiune care reţine atenţia, potrivit prevederilor directivei, este aceea de „serviciu”. În
acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, pentru a stabili dacă anumite activităţi, în special cele care sunt
finanţate de către autorităţile publice sau furnizate de către entităţi publice, constituie un „serviciu”,
directiva precizează că trebuie stabilite de la caz la caz şi ţinut cont de toate caracteristicile acestora, în
agenţii, dar se exercită prin intermediul unui simplu birou condus de personalul propriu al întreprinderii sau de
către o persoană independentă care este, însă, mandatată pentru a acţiona în permanenţă pentru întreprinderea
respectivă aşa cum ar face o agenţie”.
28
De exemplu, deplasarea cabinetului principal al unui avocat sau medic.
29
Traducere neoficială realizată din limba franceză de Tiberiu Savu în Revista Română de Drept Comunitar, nr.
1/2007, pag. 131-187 şi traducere realizată de Institutul European din România (www.ier.ro). Traducere
personală realizată de autorul articolului.
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special de modul în care sunt furnizate, organizate şi finanţate în statul membru respectiv. Instanţa de la
Luxemburg apreciază că elementul esenţial al remuneraţiei rezultă din faptul că aceasta (remuneraţia)
constituie contraprestaţia economică a serviciilor în discuţie şi că acest element este absent în cazul în
care unele activităţi sunt prestate, fără contraprestaţie economică, de către stat sau în reprezentarea
statului, în cadrul misiunilor sale, în domeniile social, cultural, educativ. Cu titlu de exemplu sunt
invocate cursurile efectuate în cadrul sistemului de educaţie naţională sau gestiunea regimurilor de
securitate socială, care nu includ nici o activitate de natură economică. Sumele vărsate de către
destinatari cu titlu de participare la cheltuielile de funcţionare a unui sistem, cum este cazul celor de
înscriere sau de şcolarizare suportate de către studenţi, nu reprezintă în sine o remuneraţie, în măsura
în care serviciul este, întotdeauna, finanţat esenţialmente din fonduri publice. Pe cale de consecinţă,
aceste activităţi nu sunt incluse în definiţia dată noţiunii de „serviciu” pe care o întâlnim în art. 27 TFUE
şi, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a Directivei 2006/123.
O a doua noţiune definită este aceea de „prestator”. Potrivit directivei, aceasta face trimitere la
orice persoană fizică, resortisant al unui stat membru sau persoană juridică ce desfăşoară o activitate
de servicii într-un stat membru, beneficiind fie de libertatea de stabilire, fie de libertatea de circulaţie a
serviciilor. Noţiunea de prestator nu se limitează numai la cazul în care serviciul este furnizat peste o
frontieră în cadrul liberei circulaţii a serviciilor, ci acoperă, în egală măsură, şi cazul în care un operator
se stabileşte într-un stat membru pentru a desfăşura activităţi de servicii. Totodată, observăm că
noţiunea de prestator nu trebuie să aibă în vedere situaţia sucursalelor societăţilor din state terţe într-un
stat membru, deoarece, potrivit art. 54 TFUE, libertatea de stabilire şi libera prestare a serviciilor nu
beneficiază (profită) decât societăţilor constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi având
sediul social sau locul principal în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Uniunii.
Noţiunea de „destinatar” îi include, deopotrivă, şi pe resortisanţii unor state terţe care, deja,
beneficiază de drepturi care le sunt conferite printr-o serie de acte juridice ale UE30. Mai mult, statele
membre au posibilitatea să extindă accepţiunea noţiunii de destinatar şi la alţi resortisanţi din state terţe
care sunt prezenţi pe teritoriul acestora.
În ceea ce priveşte noţiunea de „persoană juridică”, potrivit dispoziţiilor TFUE, referitoare la
stabilire, lasă operatorilor alegerea formei juridice pe care o consideră adecvată pentru exercitarea
activităţii acestora. În sensul Tratatului, prin persoană juridică se înţelege orice entitate constituită în
temeiul dreptului unui stat membru sau reglementată de acesta, indiferent de forma juridică.
Referitor la noţiunea de „regim de autorizare”, aceasta priveşte, în special, procedurile
administrative prin care sunt acordate autorizaţii, licenţe, acorduri sau concesiuni, dar şi obligaţii, pentru
a exercita activitatea de a fi înscris într-un ordin profesional sau într-un registru, un rol sau o bază de
date, de a fi afiliat la un organism sau de a obţine o carte profesională. Acordarea unei autorizaţii poate
rezulta nu numai dintr-o decizie formală, ci şi dintr-o decizie implicită decurgând, pentru exemplificare,
din abţinerea (tăcerea) autorităţii competente sau din faptul că persoana interesată trebuie să
primească o confirmare de primire a unei declaraţii pentru a începe activitatea respectivă sau pentru ca
aceasta din urmă să fie legală.
30

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate
socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, Directiva
2003/109 a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor statelor terţe care sunt rezidenţi pe
termen lung; Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor
Regulamentului CEE 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor state terţe care nu fac
obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de naţionalitate şi Directiva 2004/38/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor
membre pentru cetăţeni UE şi membrii familiilor acestora.
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Conceptul de „motive de ordine publică” a fost elaborat de către Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene în jurisprudenţa sa referitoare la art. 49 şi 56 din Tratat şi este, încă, susceptibil
să evolueze. Conceptul are în vedere, potrivit CJCE, următoarele justificări: ordinea publică, siguranţa
publică şi sănătatea publică în sensul TFUE, menţinerea ordinii sociale, protecţia socială a lucrătorilor,
bunăstarea animalelor, păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate socială, lupta împotriva
fraudei, lupta împotriva concurenţei neloiale, protecţia mediului şi a mediului urban, inclusiv amenajarea
teritoriului, protecţia creditorilor, protecţia bunei administrări a justiţiei, siguranţa rutieră, protecţia
proprietăţii intelectuale, obiectivele de politică culturală, inclusiv protejarea libertăţii de exprimare a
diferitelor componente, în special valorile sociale, culturale religioase şi filosofice ale societăţii,
necesitatea garantării unui nivel ridicat de educare, menţinerea pluralismului presei şi promovarea limbii
naţionale, păstrarea patrimoniului istoric şi artistic naţional şi politica veterinară.
Noţiunea de „ordine publică”, în interpretarea Curţii de Justiţie, are în vedere protecţia împotriva
unei ameninţări reale şi suficient de grave, care afectează unul dintre interesele fundamentale ale
societăţii şi poate include, în special, probleme referitoare la demnitatea umană, protecţia minorilor şi a
adulţilor vulnerabili şi bunăstarea animalelor. În mod similar, noţiunea de securitate publică include şi
problemele legate de siguranţa publică.
„Ghişeul unic”, conceptual, reprezintă interlocutorul unic, prin intermediul căruia fiecare
prestator poate să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile.
Date fiind complexitatea problematicii pieţei serviciilor şi rigoarea cunoscută de sistemul
normativ al UE, din conţinutul Directivei, care face obiectul atenţiei (2006/123), rezultă că aceasta
întruneşte următoarele caracteristici (sub aspectul materiilor în care îşi găseşte aplicarea ori nu):
- nu se aplică decât în măsura în care activităţile care fac obiectul reglementării sunt deschise
concurenţei, astfel încât statele membre să nu fie obligate să liberalizeze serviciile de interes economic
general sau să privatizeze entităţi publice care ar înfiinţa asemenea servicii şi nici nu obligă să înceteze
monopolurile existente pentru alte activităţi sau alte servicii din domeniul distribuţiei;
- se aplică, exclusiv, cerinţelor prin care se reglementează accesul la exercitarea unei activităţi
de servicii sau la includerea unei activităţi în sfera serviciilor. În mod concret, nu se aplică în ce priveşte:
regulile de circulaţie rutieră, amenajării sau dezvoltării teritoriului, amenajării zonelor urbane şi rurale, în
materie de construcţii, precum şi pentru stabilirea sancţiunilor administrative aplicate în cazul
nerespectării acestor norme care nu reglementează sau nu afectează în mod specific serviciul, dar care
trebuie respectate de către prestatori în exercitarea activităţii lor economice în mod similar persoanelor
care desfăşoară activităţi având caracter privat;
- nu reglementează criteriile de acces al unor prestatori la fondurile publice, care cuprinde,
îndeosebi, criteriile pentru stabilirea condiţiilor în care prestatorii sunt abilitaţi să primească o finanţare
publică, inclusiv condiţiile contractuale specifice şi, îndeosebi, normele de calitate faţă de care este
subordonată (condiţionată) primirea (dobândirea) de fonduri publice, cum este cazul serviciilor sociale;
- nu se suprapune cu măsurile adoptate de către statele membre potrivit dreptului UE pentru a
proteja sau promova diversitatea culturală şi lingvistică şi pluralismul mijloacelor media (mass-media),
inclusiv finanţarea acestora;
- nu împiedică statele membre să aplice regulile şi principiile fundamentale proprii în materie de
libertate a presei şi de exprimare. La fel se întâmplă şi cu privire la interzicerea discriminării întemeiate
pe naţionalitate sau pe alte motive care ţin de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri,
handicapuri, vârstă sau orientare sexuală;
- nu armonizează dreptul penal al statelor membre şi nici nu aduce atingere acestuia, ci îşi
propune numai să realizeze un cadru juridic pentru asigurarea libertăţii de stabilire şi a liberei circulaţii a
serviciilor între statele membre. Totuşi, intenţia este aceea de a nu da posibilitatea statelor membre să
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restrângă libera prestare a serviciilor, prin aplicarea dispoziţiilor penale care afectează, într-un mod
special, accesul la o activitate de servicii sau la executarea unei asemenea activităţi, având ca efect
înlăturarea reglementărilor directivei;
- nu aduce atingere iniţiativelor UE care, întemeiate pe prevederile TFUE (referitoare la:
ameliorarea mediului de muncă pentru protejarea sănătăţii şi a securităţii angajaţilor; condiţiile de
muncă; informarea şi consultarea angajaţilor; integrarea persoanelor excluse de pe piaţa forţei de
muncă; egalitatea între bărbaţi şi femei cu privire la şansele de pe piaţa forţei de muncă şi la
remunerarea muncii) sunt adoptate în vederea realizării obiectivelor înscrise la art. 136 din acelaşi
Tratat (privind încadrarea în muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă);
- nu-şi găseşte aplicarea în materia condiţiilor de muncă (de exemplu: perioadele maxime de
muncă; perioadele minime de odihnă, durata minimă a concediilor plătite anual; nivelul salariului minim;
securităţii, sănătăţii şi igienei la locul de muncă), materie în care statele membre se supun respectării
dreptului UE;
- nu afectează relaţiile între partenerii sociali, inclusiv dreptul de a negocia şi de a încheia
contracte colective, dreptul la grevă şi dreptul de a recurge la acţiuni sindicale în acord cu legislaţiile şi
practicile naţionale, de asemenea, cu respectarea dreptului UE;
- nu se aplică serviciilor furnizate de agenţiile de muncă temporară şi nu influenţează legislaţia
statelor membre în materia securităţii sociale;
- respectă exercitarea drepturilor fundamentale aplicabile în statele membre şi care sunt
recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană, drepturi care includ şi
posibilitatea (dreptul) de a recurge la acţiuni sindicale în conformitate cu legislaţiile şi politicile naţionale,
cu aplicarea (respectarea) dreptului UE;
- nu acoperă aspectele de extraneitate, ci îi are în vedere numai pe prestatorii stabiliţi într-un
stat membru;
- nu se referă (sub aspectul reglementării) la negocierile privind comerţul cu servicii întreprinse
în cadrul organizaţiilor internaţionale, în special, în cadrul GATS (Acordul general privind comerţul cu
servicii);
- reglementează numai acele servicii furnizate în schimbul unei contraprestaţii economice,
deoarece serviciile de interes general nu sunt incluse în definiţia dată de TFUE (serviciile de interes
economic general sunt servicii furnizate în schimbul unei remuneraţii, motiv pentru care intră sub
incidenţa aplicării directivei. Sunt şi unele excepţii de la regulă, în sensul în care unele servicii de interes
economic general, în special din domeniul transporturilor, sunt excluse de la aplicarea directivei, iar în
ceea ce priveşte alte servicii de interes economic general, cum este cazul serviciilor poştale, acestea
fac obiectul unei derogări de la dispoziţiile privind libera circulaţie a serviciilor prevăzute în directivă);
- nu se aplică serviciilor financiare, deoarece acestea fac obiectul unei legislaţii europene
specifice prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unei veritabile pieţe interne a serviciilor, aşa
cum se întâmplă şi cu directiva care face obiectul analizei (excluderea are în vedere toate serviciile
financiare, adică: acelea care privesc activităţile bancare, de creditare, de asigurare, inclusiv
reasigurare, pensiile profesionale sau individuale, titlurile, fondurile de investiţii, plăţile şi serviciile de
consiliere pentru investiţii, inclusiv serviciile înscrise în Anexa I a Directivei 2006/48 a Parlamentului
European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitatea instituţiilor de credit şi la
exercitarea acesteia) ş.a.
d. Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor

 De reţinut!
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 A nu se confunda libera circulaţie a plăţilor = libera circulaţie a capitalurilor.
 Scopul liberalizării plăţilor = asigurarea circulaţiei libere a mărfurilor, serviciilor şi

persoanelor!
Sursa: Roxana-Mariana Popescu; Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi
aplicaţii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, Bucureşti, pag. 210-201.
Noţiuni:
- plata = contravaloarea necesară exercitării altor libertăţi.
- capitalurile = operaţiuni financiare de plasament sau de investiţii.
- mijloace de plată = transferuri de devize care constituie o contraprestaţie în cadrul unei
tranzacţii.
- transferuri de capital = operaţiuni financiare care vizează plasamentul sau investirea sumei în
cauză.

 De reţinut!
 NU INTRĂ în noţiunea de circulaţie a capitalurilor transferul bancar atunci când acesta

este rezultatul unei tranzacţii din domeniul schimburilor de mărfuri sau de servicii!
Sursa: Roxana-Mariana Popescu; Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi
aplicaţii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, Bucureşti, pag. 210-211.
Directiva nr. 88/361, din 24 iunie 1988:
- a liberalizat complet circulaţia capitalurilor;
- interzice restricţiile impuse de statele membre;
- sfera de aplicare: statele membre ale UE şi statele membre ale SEE;
- art. 1 al Directivei are efect direct! (potrivit CJCE).
1.3. Categorii de acte juridice ale UE
A. Ordinea juridică a Uniunii Europene
Este bine ştiut faptul că orice organizaţie internaţională îşi constituie o ordine juridică proprie,
care ia naştere din autonomia raporturilor care se dezvoltă în interiorul acesteia, cu respectarea regulilor
stabilite în actul său constitutiv, indiferent de denumirea pe care o poartă 31, sau adoptate de către
organele, instituţiile sale pentru aplicarea acestuia (actul constitutiv).
Curtea de justiţie a Uniunii Europene (CJUE), în acest sens, menţionează, în hotărârea Van
Gend en Loos32, următoarele: „Comunitatea constituie o nouă ordine juridică33 de drept internaţional, în
profitul căreia statele membre şi-au limitat, deşi în domenii restrânse, drepturile lor suverane şi în care
subiectele nu sunt numai statele membre, ci, în mod egal, resortisanţii lor”.

31

Tratat, convenţie, constituţie, pact, cartă etc.
CJCE, hotărârea din 5 februarie 1963, 26/62.
33
Sublinierea noastră.
32
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Pronunţând hotărârea în cauza Costa c/ENEL34, CJUE dispune, aşa cum am arătat mai sus,
faptul că: „spre deosebire de tratatele internaţionale obişnuite, Tratatul constituind CEE 35 a instituit o
ordine juridică proprie, integrată sistemului juridic al statelor membre odată cu intrarea în vigoare a
tratatului şi care se impune jurisdicţiilor lor; constituind o Comunitate cu o durată nelimitată, având
atribuţii proprii, propria personalitate şi capacitate juridică, dar şi o capacitate de reprezentare
internaţională şi, în special, cu puteri reale ce rezultă dintr-o limitare de competenţă sau dintr-un transfer
de atribuţii dinspre state către Comunitate, statele membre şi-au limitat drepturile suverane, deşi în
domenii restrânse, şi au creat, astfel, un corp de drept aplicabil, atât resortisanţilor lor, cât şi lor însele”.
Această ordine juridică, specifică Comunităţilor europene, „reglementează puterile, drepturile şi
obligaţiile subiectelor, precum şi procedurile necesare pentru constatarea şi sancţionarea oricărei
eventuale violări”36.
Tot Curtea de Justiţie de la Luxemburg este cea care, în anul 197837, menţiona faptul că
„angajamentele” statelor care aderă la Comunităţile europene „sunt irevocabil asumate”, astfel că
acestea nu pot acţiona decât „ca gestionare ale interesului comun”38 (acest lucru fiind asumat şi de ţara
noastră odată cu semnarea, respectiv ratificarea tratatului de aderare la UE).

 De reţinut!
 ordinea juridică a UE = ansamblu de norme care guvernează raporturile stabilite de

către Comunitățile Europene/Uniunea Europeană cu statele membre, statele nemembre,
alte organizaţii internaţionale şi persoanele fizice şi juridice care aparţin statelor membre
ale UE.
B. Dreptul derivat al Uniunii Europene
a. Noţiune. Dreptul derivat al UE sau dreptul secundar reprezintă actele unilaterale adoptate de
către instituţiile Uniunii, potrivit prevederilor TFUE, cu excepţia actelor convenţionale şi a actelor
adoptate de către instituţii, dar care nu sunt menţionate de tratat. Stricto sensu, dreptul derivat cuprinde
regulamentele, directivele, deciziile, recomandările şi avizele prevăzute în art. 288 TFUE. Astfel, potrivit
articolului invocat, „pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptă regulamente, directive,
decizii, recomandări şi avize”.
Prin urmare, noţiunea „drept derivat” desemnează totalitatea actelor adoptate de către
instituţiile UE în vederea realizării obiectivelor tratatelor UE. Jean-Victor Louis menţionează faptul că
este de preferat utilizarea sintagmei „drept derivat” în locul celei „drept secundar”, deoarece „adjectivul
«derivat» este folosit pentru a indica funcţia pe care o au aceste acte şi subordonarea lor tratatelor, fiind
preferat adjectivului «secundar» deoarece, adesea, aceste acte modifică conţinutul tratatelor
comunitare39, devenind, astfel, izvoare primare ale dreptului comunitar european”40.

34

CJCE, hotărârea din 15 iulie 1964, Costa c/ ENEL, 6/64.
Comunitatea Economică Europeană.
36
CJCE, hotărârea 13 noiembrie 1964, Comisia c/Luxembourg şi Belgia, 90 şi 91/63.
37
CJCE, hotărârea din 9 martie 1978, Simmenthal, 106/77.
38
CJCE, hotărârea din 5 mai 1981, Comisia c/Regatul Unit, 804/79.
39
În prezent sintagma folosită este aceea de „tratate ale UE”.
40
Jean-Victor Luois, „L’ordre juridique communautaire”, ediţia a VI-a, Collection „Perspectives
européennes”, Bruxelles, 1992, pag. 96.
35

18

b. Actele juridice ale Uniunii Europene41
Regulamentul este caracterizat prin aplicabilitate generală, el asemănându-se cu legea din
dreptul intern, în sensul că se adresează unei categorii abstracte de destinatari; destinatare sunt
întotdeauna toate statele membre. O a doua caracteristică este dată de obligativitatea în întregime a
regulamentului, adică atât cu privire la scopul de atins, cât şi cu privire la formele, mijloacele folosite în
acest sens. Aşadar, regulamentul este un act legislativ al Uniunii Europene complet din punct de vedere
juridic (şi este interzisă aplicarea sa incompletă sau selectivă), de aici decurgând ultima caracteristică a
acestuia, şi anume: directa aplicabilitate. Aceasta presupune faptul că nu este necesară adoptarea unor
măsuri legislative naţionale de aplicare a lui. Aplicabilitatea directă are drept consecinţă efectul direct, şi
anume posibilitatea resortisanţilor UE de a invoca dispoziţiile dintr-un regulament în măsura în care
îndeplinesc anumite condiţii impuse de jurisprudenţa Curţii: să fie clare, precise şi necondiţionate.
Efectul direct înseamnă, deci, că dreptul UE creează în mod direct în favoarea, respectiv în sarcina
destinatarilor drepturi, respectiv obligaţii.
Decizia este singurul act dintre cele cinci din art. 288 TFUE a cărui definiţie a fost modificată, în
sensul că instituţiile pot adopta decizii şi fără precizarea destinatarului. Decizia se aseamănă în
totalitate cu regulamentul cu singura diferenţă că este prin excelenţă un act european individual. Astfel,
se adresează, de exemplu, fie tuturor statelor membre, dar anumitor tipuri de resortisanţi din cadrul lor,
fie anumitor state membre; în orice caz, decizia are într-un mod sau altul caracter individual, dorind să
rezolve aspecte care nu sunt comune pentru toţi posibilii destinatari din UE. Ca şi regulamentul, decizia
conţine şi are deci ca obligatorii atât scopul, cât şi mijloacele de atingere a lui, având, ca şi
regulamentul, aplicabilitate directă în dreptul intern, iar dispoziţiile sale – efect direct, în condiţiile
precizate de jurisprudenţă.
Directiva, spre deosebire de regulament şi decizie, nu are aplicabilitate generală decât în
cazuri excepţionale şi atunci precizează expres acest lucru; directiva are anumiţi destinatari desemnaţi
(numai statele membre, nu şi resortisanţi), în plus fiind incompletă din punct de vedere juridic, în sensul
că ea cuprinde un singur element (care este şi obligatoriu), şi anume: scopul pe care statele membre
trebuie să îl atingă; mijloacele, formele de atingere a obiectivului sunt lăsate la latitudinea acestora. S-a
constatat practica instituţiilor UE în direcţia elaborării unor directive din ce în ce mai detaliate, astfel
încât marja de manevră a statelor este mult diminuată. Această practică a fost criticată în faţa CJUE,
spunându-se că în acest mod directiva se transformă practic într-un regulament. Curtea a răspuns prin
precizarea că nu este nimic rău în a adopta directive clare şi precise, acest lucru nu reprezintă un
pericol, deoarece există un element care va împiedica întotdeauna transformarea directivei într-un
regulament, şi anume: directiva, spre deosebire de regulament, va avea întotdeauna nevoie de măsuri
interne de transpunere, lucru care nu este valabil pentru regulament – un act european complet din
punct de vedere juridic. Autorul Bruno de Witte42 comentează despre aspectul detalierii „excesive”,
spunând că ambiţia de a „întoarce directiva înapoi la origini”, când nu lăsa statelor membre o marjă
discreţionară destul de largă a fost abandonată de-a lungul timpului. Definiţia directivei nu s-a schimbat
la Lisabona, însă nici practica nu a înregistrat modificări şi nu există indicii că s-ar putea schimba în
viitor. În acest context, se întreabă autorul, nu ar fi fost logic să se elimine distincţia dintre directive şi
41

Acest punct reproduce, în întregime, informaţiile cuprinse în „Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea
acestuia”, autor Mihaela Augustina Dumitraşcu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 153-160.
42
Bruno de Witte, Legal instruments and law-making in the Lisbon Treaty, 2008, publicat de Springer Vienna,
vol. 11 al European Community Studies Association of Austria Publication Series,
http://www.springerlink.com/content/g075012l2u735u78/, pag.105.
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regulamente şi să fie înlocuite cu un singur instrument juridic? Autorul precizează că o astfel de fuziune
a celor două tipuri de acte a fost propusă de Parlamentul European în proiectul de TUE, în anul 1984
(Proiectul Spinelli) şi în cadrul Convenţiei privind viitorul Europei, prin documentul Penelope, elaborat de
un grup de lucru din cadrul Comisiei. Astfel autonomia statelor membre nu ar fi scăzut, având în vedere
că gradul de uniformizare ar fi fost stabilit de legiuitorul european de la caz la caz. Cu toate acestea,
eliminarea directivei este considerată încă tabu, deoarece ar veni împotriva retoricii subsidiarităţii,
marcă a Tratatului de la Lisabona.
Ultima caracteristică diferenţiază din nou directiva de regulament şi decizie. Astfel, directiva,
neavând în conţinutul său exprimat decât scopul de atins, nu are aplicabilitate directă în dreptul intern al
statelor membre, deci trebuie însoţită de acte legislative naţionale de transpunere. Această realitate,
folosind raţionamentul per a contrario în comparaţie cu regulamentul şi decizia ar trebui să ducă la
concluzia, corectă de altfel, că directiva nu are şi nu ar trebui să aibă efect direct. În alte cuvinte,
directiva nu ar putea fi invocată de resortisanţi pentru simplul motiv că nu li se adresează lor, ci statelor
membre, care prin legislativul sau executivul lor trebuie să adopte acte normative care să pună în
aplicare efectiv directiva. Deci, resortisanţii ar trebui să invoce actul naţional de transpunere şi nu
directiva. Totuşi, trebuie menţionat faptul că directiva are un efect direct circumstanţiat de anumite
condiţii. Astfel, în situaţia în care, în termenul precizat de directivă, statul membru nu adoptă măsuri de
transpunere a sa ori dacă măsurile sunt inadecvate şi, ca o condiţie cumulativă, un resortisant este
prejudiciat de una dintre cele două comportamente ale statului, resortisantul se poate prevala fie de
aplicarea greşită, fie de neaplicarea în termen a directivei, fiind vorba, deci, despre un efect direct
vertical ascendent permis directivei, în scopul protejării drepturilor resortisanţilor, cu condiţia culpei
statului43.
În ceea ce priveşte actele fostului pilon III (CPJM), Tratatul de la Lisabona aduce modificări
importante, în sensul „comunitarizării” acestui pilon, TFUE cuprinzând Titlul V, numit „Spaţiul de
libertate, securitate şi justiţie”. Potrivit art. 68 TFUE, Consiliul European defineşte orientările strategice
ale planificării legislative şi operaţionale în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. În acelaşi
timp, parlamentele naţionale asigură, cu privire la propunerile şi iniţiativele legislative prezentate în
cadrul capitolelor 4 (Cooperarea judiciară în materie penală) şi 5 (Cooperarea poliţienească),
respectarea principiului subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii44.
Trebuie precizat că Titlul V, menţionat mai sus, nu aduce atingere exercitării responsabilităţilor
care revin statelor membre pentru menţinerea ordinii publice şi pentru apărarea securităţii interne45.
Din punctul de vedere al modului de adoptare a actelor în cadrul acestui Titlu, art. 76 prevede
că actele menţionate în capitolele 4 (Cooperarea judiciară în materie penală) şi 5 (Cooperarea
poliţienească), precum şi măsurile menţionate la art. 7446 care asigură o cooperare administrativă în
domeniile menţionate în aceste capitole, se adoptă:
(a)
la propunerea Comisiei; sau
(b)
la iniţiativa unei pătrimi din statele membre.
43

A se vedea hotărârea CJCE, 19 noiembrie 1991, Francovich, 6/90 şi 9/90.
Art. 69 TFUE.
45
Art.7 2 TFUE.
46
Art.74 TFUE: „Consiliul adoptă măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile
competente ale statelor membre în domeniile menţionate în prezentul titlu, precum şi între serviciile respective şi
Comisie. Acesta hotărăşte la propunerea Comisiei, sub rezerva art.76 şi după consultarea Parlamentului
European”.
44
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Vechile prevederi referitoare la poziţiile comune, deciziile-cadru şi deciziile, introduse de
tratatele de la Maastricht şi Amsterdam, sunt înlăturate, Titlului V aplicându-i-se dispoziţiile art.288
TFUE. Astfel, art. 82 TFUE47 face referiri la directivă şi la procedura legislativă ordinară, care, cu unele
excepţii, este extinsă şi pentru acest fost pilon III48:
„(1)
Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul
recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare şi include apropierea actelor cu
putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre în domeniile prevăzute la alin. (2) şi la
art. 83.
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
adoptă măsurile privind:
(a)
instituirea unor norme şi proceduri care să asigure recunoaşterea, în întreaga Uniune,
a tuturor categoriilor de hotărâri judecătoreşti şi decizii judiciare;
(b)
prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţă între statele membre;
(c)
sprijinirea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului din justiţie;
(d)
facilitarea cooperării dintre autorităţile judiciare sau echivalente ale statelor membre
în materie de urmărire penală şi executare a deciziilor.
(2)
În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a hotărârilor
judecătoreşti şi a deciziilor judiciare, precum şi cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală
cu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin directive în
conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime. Aceste norme minime iau în
considerare diferenţele existente între tradiţiile juridice şi sistemele de drept ale statelor membre.
Acestea se referă la:
(a)
admisibilitatea reciprocă a probelor între statele membre;
(b)
drepturile persoanelor în procedura penală;
(c)
drepturile victimelor criminalităţii;
(d)
alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în
prealabil printr-o decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăşte în unanimitate, după
aprobarea Parlamentului European.
47

Fostul art. 31 TUE.
La fel şi art. 83 TFUE, care prevede: „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin directive în
conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracţiunilor şi a
sancţiunilor în domenii ale criminalităţii de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din
natura sau impactul acestor infracţiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună.
Aceste domenii ale criminalităţii sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane şi exploatarea sexuală a
femeilor şi a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupţia, contrafacerea
mijloacelor de plată, criminalitatea informatică şi criminalitatea organizată. În funcţie de evoluţia criminalităţii,
Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale criminalităţii care îndeplinesc criteriile
prevăzute la prezentul alineat. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European. În
cazul în care apropierea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre în materie
penală se dovedeşte indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a unei politici a Uniunii într-un
domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare, prin directive se pot stabili norme minime referitoare
la definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor în domeniul în cauză. Directivele se adoptă printr-o procedură
legislativă ordinară sau specială identică cu cea utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare în cauză, fără
a aduce atingere art. 76. În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzută
la alin. (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiţie penală, acesta poate
solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri,
în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului,
prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.
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Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedică statele membre să
menţină sau să adopte un nivel mai ridicat de protecţie a persoanelor.
(3)
În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut
la alin. (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiţie penală, acesta poate
solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După
dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite
proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.
În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre doresc
instituirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea
informează Parlamentul European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea de a
institui o formă de cooperare consolidată, prevăzută la art. 20 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană şi la art. 329 alin. (1) din prezentul tratat se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile
privind formele de cooperare consolidată”.
Observăm totuşi că Titlul V nu conţine o listă generală a instrumentelor disponibile pentru
reglementarea în domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. Unele dispoziţii se referă chiar la
”măsuri”49 sau „prevederi”50 care vor fi adoptate. Cu toate acestea, referirea la procedura legislativă
ordinară, astfel cum este definită de art. 289 TFUE sugerează faptul că nu pot fi folosite decât
instrumentele prevăzute de art. 288 TFUE, adică regulamente51, decizii52, directive53.
Alături de modificarea privind înlăturarea deciziilor-cadru (şi înlocuirea lor cu directiva),
Lisabona elimină şi convenţiile încheiate în domeniul pilonului III de statele membre 54. Aceasta nu
înseamnă că statele nu vor mai putea încheia astfel de acorduri internaţionale 55, ci doar că aceste
instrumente nu vor mai fi menţionate ca izvoare normale ale dreptului UE56.
S-a realizat, aşadar, o fuziune a izvoarelor pentru pilonii I şi III, fuziune care nu a operat
(practic) însă în ceea ce priveşte fostul pilon II, PESC, aşa cum vom observa mai jos.
Cu privire la competenţa CJUE în acest domeniu, Tratatul de la Lisabona aduce şi aici anumite
noutăţi. Astfel, Titlul V nu are prevederi exprese în acest sens, de aceea vom studia dispoziţiile
generale referitoare la CJUE, şi anume art. 19 TUE şi art. 251-281 TFUE. Cum singura prevedere
expresă cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) se află în art. 276 TFUE 57, în care
se precizează excepţiile de la competenţa Curţii58, deducem că regula este reprezentată de competenţa
acesteia în domeniul SLSJ, ceea ce reprezintă în pas important faţă de situaţia existentă înainte de

49

De exemplu, art. 72 alin. (2) TFUE, 78 TFUE, 87 alin. (3) TFUE.
Art. 7 alin. (3) TFUE.
51
Precizate expres în art. 85 şi 88 TFUE.
52
Prezente în art. 86 alin. (4) TFUE.
53
Precizate expres în anumite articole, de exemplu art.83 TFUE.
54
A fost abrogat art. 34 alin. (2) lit. d) TUE.
55
A fost eliminat şi art. 293 CE, care prevedea încheierea de convenţii în cadrul pilonului I.
56
Bruno de Witte, op. cit., pag. 88.
57
Art. 276 TFUE: În exercitarea atribuţiilor sale privind dispoziţiile părţii a treia titlul V capitolele 4 şi 5,
referitoare la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă
să verifice legalitatea sau proporţionalitatea operaţiunilor efectuate de poliţie sau de alte servicii de aplicare a
legii într-un stat membru şi nici să hotărască cu privire la exercitarea responsabilităţilor care le revin statelor
membre în vederea menţinerii ordinii publice şi a apărării securităţii interne.
58
Prevedere existentă şi în fostul art. 35 alin. (5) TUE.
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Lisabona59. Art. 10 din Protocolul nr. 36 cu privire la dispoziţiile tranzitorii anexat Tratatului de la
Lisabona prevede că, pe o perioadă de 5 ani, Comisia nu va putea introduce o acţiune în neîndeplinirea
obligaţiilor statelor membre având ca obiect acte ale fostului pilon III pre-existente Tratatului de la
Lisabona, Curtea continuând să aibă doar o competenţă limitată, astfel cum este prevăzută de fostul
art.35 UE.
În ceea ce priveşte actele fostului pilon II (PESC), acesta este singurul care îşi păstrează
fostul statut de „pilon”, în cadrul TUE, având o poziţie specială în cadrul UE reprezentată de cooperarea
interguvernamentală60: predomină decizia unanimă, excluderea competenţei de a adopta acte
legislative61, existenţa unui Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, influenţă
scăzută a Comisiei şi Parlamentului European, lipsa jurisdicţiei CJUE. Articolul 25 TUE62 face
precizările necesare; astfel, Uniunea desfăşoară politica externă şi de securitate comună:
(a)
prin definirea orientărilor generale;
(b)
prin adoptarea deciziilor care definesc:
(i)
acţiunile care trebuie întreprinse de Uniune;
(ii)
poziţiile care trebuie luate de Uniune;
(iii)
modalităţile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i) şi (ii);
şi
(c)
prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea
politicii acestora.
Analizând Titlul V al TUE, observăm că PESC a fost dotată cu instrumente juridice mai bine
definite, mai coerente. Actele aplicabile titlului referitor la acţiunea externă a Uniunii sunt deciziile, care
definesc acţiuni, poziţii şi modalităţi de punere a aplicare a acţiunilor şi poziţiilor. Observăm că au fost
desfiinţate actele adoptate în cadrul PESC, care îşi aveau baza juridică în fostul art. 12 TUE, şi anume
principiile generale, strategiile comune, poziţiile şi acţiunile comune.
Reglementarea deciziilor PESC o regăsim în art. 22 TUE şi art. 42 alin. (2) TUE, pe care le
redăm în continuare. Articolul 22 TUE prevede că, pe baza principiilor şi a obiectivelor enumerate la art.
21, Consiliul European identifică interesele şi obiectivele strategice ale Uniunii. Deciziile Consiliului
European privind interesele şi obiectivele strategice ale Uniunii privesc politica externă şi de securitate
comună, precum şi celelalte domenii ale acţiunii externe a Uniunii. Deciziile pot să privească relaţiile
Uniunii cu o ţară sau o regiune sau pot aborda o anumită tematică. Acestea precizează durata lor şi
mijloacele care urmează a fi puse la dispoziţie de Uniune şi statele membre. Consiliul European
hotărăşte în unanimitate, la recomandarea Consiliului, adoptată de acesta în conformitate cu normele
prevăzute pentru fiecare domeniu în parte. Deciziile Consiliului European sunt puse în aplicare în
conformitate cu procedurile prevăzute în tratate. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
politica de securitate, în domeniul politicii externe şi de securitate comune, şi Comisia, pentru celelalte
domenii ale acţiunii externe, pot prezenta Consiliului propuneri comune.
59

A se vedea fostele art. 68 TCE şi 35 TUE.
The Lisbon Treaty, Europa Institute, Leiden University, Law Faculty, The Netherlands, 19 martie 2008, editat
de Christa Tobler (http://media.leidenuniv.nl/legacy/lisbon-treaty-summaries.pdf), pag. 27.
61
Art. 31 TUE: „Deciziile care intră sub incidenţa prezentului capitol se adoptă de către Consiliul European şi
de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în care prezentul capitol dispune altfel. Adoptarea
de acte legislative este exclusă.
62
Fostul art. 12 TUE. Titlul V - Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţii speciale
privind Politica Externă şi de Securitate Comună, Capitolul 2 - Dispoziţii speciale privind Politica Externă şi de
Securitate Comună.
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Articolul 42 alin. (2) TUE63 prevede că politica de securitate şi apărare comună include definirea
treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii. Aceasta va conduce la o apărare comună după ce
Consiliul European hotărăşte aceasta în unanimitate. În acest caz, Consiliul recomandă statelor
membre să adopte o decizie în conformitate cu normele lor constituţionale.
În ceea ce priveşte competenţa Curţii, aceasta nu are jurisdicţie asupra aspectelor PESC64.
Totuşi, potrivit art. 275 alin. (2) TFUE, Curtea are competenţa de a monitoriza respectarea art.40 TUE65,
menit să asigure că implementarea PESC nu afectează competenţele Uniunii prevăzute în Tratat,
precum şi de a judeca acţiuni în anulare, în temeiul art. 263 TFUE, împotriva deciziilor care impun
măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu în contextul PESC.
De asemenea, în cadrul titlului privind acţiunea externă a UE se foloseşte procedura legislativă
ordinară, potrivit art. 84, care prevede: Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru a încuraja şi sprijini acţiunea statelor membre în
domeniul prevenirii criminalităţii, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege şi a normelor
administrative ale statelor membre. Procedura amintită este prevăzută şi de art. 87 TFUE 66.
1.4. Raportul dintre dreptul UE şi cel naţional

63

Fostul art. 17 TUE.
Art. 4 TUE: (1) În conformitate cu articolul 5, orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate
aparţine statelor membre.
65
Articolul 40: „Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune nu aduce atingere aplicării
procedurilor
și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării
competențelor Uniunii prevăzute la articolele 3-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De
asemenea, punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolele respective nu aduce atingere aplicării
procedurilor și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea
exercitării competențelor Uniunii în temeiul prezentului capitol”.
66
Fostul art. 30 TUE. Art. 87 TFUE: „Uniunea instituie o cooperare poliţienească care implică toate autorităţile
competente din statele membre, inclusiv serviciile de poliţie, serviciile vamale şi alte servicii specializate de
aplicare a legii, în domeniul prevenirii sau al depistării şi al cercetării infracţiunilor. În înţelesul alin.(1),
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri
referitoare la: (a) colectarea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor în domeniu, precum şi schimbul de
informaţii; (b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precum şi cooperarea privind schimbul de
personal, echipamentele şi cercetarea criminalistică; (c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor
forme grave de criminalitate organizată. Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
poate stabili măsurile privind cooperarea operativă între autorităţile prevăzute la prezentul articol. Consiliul
hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. În cazul în care nu există unanimitate, un
grup compus din cel puţin nouă state membre poate solicita ca proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare
Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de
consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre
adoptare. În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de măsuri respectiv, acestea informează
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de
cooperare consolidată, menţionată la art. 20 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la art. 329 alin.
(1) din prezentul tratat, se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile privind formele de cooperare consolidată.
Procedura specifică prevăzută la al doilea şi al treilea paragraf nu se aplică actelor care constituie o dezvoltare a
acquis-ului Schengen.
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A. Aplicarea imediată a dreptului Uniunii Europene67
Aplicarea imediată a dreptului Uniunii Europene constituie una dintre particularităţile acestei
ordini juridice. Teza dominantă pentru adepţii aşa-numitei „Şcoli comunitariste” este aceea a
specificităţii dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul internaţional. Această teză, susţinută de
numeroşi teoreticieni ai domeniului, principalul fiind Pierre Pescatore68, este contestată de către
internaţionalişti, al căror reprezentant de seamă este Alain Pellet, care consideră că între ordinea
juridică internă şi ordinea juridică internaţională nu există decât o „diferenţă de grad, şi nu de natură”69.
Ulterior, Denys Simon a demonstrat faptul că, deşi dreptul Uniunii Europene îşi găseşte izvoarele şi în
dreptul internaţional, astfel că acesta din urmă nu poate fi ignorat, ordinea juridică a UE, succesiv şi
progresiv, s-a detaşat de ordinea juridică internaţională70.
Specificitatea dreptului UE îşi găseşte fundamentul în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene/Uniunii Europene. Astfel, după ce a susţinut ancorarea dreptului UE în dreptul
internaţional, menţionând, în celebra sa hotărâre Van Gend en Loos: „Comunitatea constituie o nouă
ordine juridică de drept internaţional”, CJCE a declarat, într-o altă, la fel de celebră, hotărâre –
Costa/ENEL, faptul că „spre deosebire de tratatele internaţionale, Tratatul instituind CEE a instituit o
ordine juridică proprie, integrată sistemului juridic al statelor membre”.
Această specificitate rezultă, în primul rând, din autonomia ordinii juridice a UE în raport cu
sistemele de drept naţionale, dar, mai ales, în raport cu dreptul internaţional. Premisa unei asemenea
autonomii, ceea ce nu înseamnă înlăturarea independenţei sau a existenţei unui spaţiu juridic delimitat
şi închis, este construirea unui spaţiu economic comun care nu poate depinde de statutul constituţional
al dreptului internaţional în fiecare stat membru. „Ecuaţia este simplă: unei pieţe comune trebuie să i se
ofere reguli comune şi o aplicare uniformă”71.
În timp, construcţia europeană s-a dezvoltat, iar autonomia acesteia s-a consolidat,
jurisprudenţa iniţiind un proces de constituţionalizare a sistemului UE, în scopul de a marca mai bine
autonomia sa în raport cu dreptul internaţional. Astfel, în avizul cu privire la Spaţiul Economic European,
CJCE a prezentat, într-o formulă sintetică, întreaga sa doctrină în materie: „Tratatul constituind CEE,
deşi încheiat sub forma unui acord internaţional, reprezintă, cel puţin, Carta constituţională a unei
Comunităţi de drept”72. Acest proces de constituţionalizare, deschis de către Curtea Europeană de la
Luxembourg şi susţinut de majoritatea doctrinarilor, dar admis şi de jurisdicţiile constituţionale germană
şi italiană73, aflat în discuţie după adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
conduce la ideea unei emancipări sau, cel puţin, a unei distanţări în raport cu dreptul internaţional.
O altă specificitate a dreptului UE se desprinde tot din hotărârea Costa/ENEL şi constă în faptul
că finalitatea ordinii juridice a UE este integrarea acesteia în sistemele de drept ale statelor membre.
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Această integrare reprezintă aplicarea imediată a dreptului UE în dreptul intern al fiecărui stat membru.
Astfel, nu este nevoie de mecanismul de receptare sau de neutralizare. Această încorporare imediată a
dreptului UE, originar şi derivat, deşi se aseamănă cu una din variantele teoriei moniste, în realitate ea
este diferită atât de concepţia dualistă, cât şi de cea monistă specifice diferitelor sisteme de drept.
B. Aplicabilitatea directă74
Dreptul UE nu numai că se integrează imediat în sistemele de drept ale statelor membre, dar el
are şi capacitatea generală de a completa, în mod direct, patrimoniul juridic al particularilor cu drepturi
şi/sau obligaţii, atât în raporturile lor cu alte persoane, cât şi în relaţiile acestora cu statul cărora le
aparţin. Altfel spus, integrarea imediată a ordinii juridice a UE în ordinea naţională a statelor membre
are ca şi „corolar efectul direct al dreptului comunitar”75.
Dreptul internaţional implică şi el, de asemenea, o aplicabilitate directă, însă numai cu titlu
excepţional. Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională menţiona, în anul 1928 76, în problema
competenţei tribunalelor din Dantzinq următoarele: „potrivit unui principiu de drept internaţional, bine
stabilit (…)”, un acord „internaţional nu poate, (…), să creeze, în mod direct, drepturi şi obligaţii pentru
particulari”. Totuşi, în aceeaşi speţă, Curtea adăuga că nu se poate contesta că obiectul unui acord
internaţional poate fi, în intenţia părţilor contractante, adoptarea de către părţi a unor reglementări
determinate, care creează drepturi şi obligaţii pentru indivizi şi care sunt susceptibile să fie aplicate de
către tribunalele naţionale.
Astfel, în dreptul internaţional este prezumat faptul că dispoziţiile unui tratat nu dau naştere la
drepturi şi obligaţii decât pentru părţile contractante, în afara cazului în care părţile hotărăsc altfel. Or, în
jurisprudenţa CJCE, prezumţia se inversează: excepţia din dreptul internaţional devine regulă în dreptul
UE. Dreptul UE, prin natura şi finalitatea sa, creează drepturi şi obligaţii în patrimoniul justiţiabililor. Deşi
Tratatul instituind CEE nu cuprinde decât o dispoziţie incidentală din care se poate deduce că numai
regulamentele pot fi susceptibile de a avea efect direct, jurisprudenţa Curţii a considerat, dimpotrivă, că,
în sistemul tratatelor, există o prezumţie în favoarea efectului direct.
În hotărârea Van Gend en Loos77, Curtea de la Luxembourg marchează desprinderea netă de
soluţia tradiţională a dreptului internaţional78. În speţă, Curtea a fost solicitată să se pronunţe asupra
aplicabilităţii directe a art. 12 TCEE79, conform căruia statele membre se reţin de la a introduce între ele
noi taxe vamale ... şi de la a le spori pe cele aplicate în relaţiile lor comerciale reciproce şi care, în
această redactare, nu face nicio referire la persoanele particulare. Faptul că soluţia consacrată de Curte
este diferită de cea impusă în cadrul unui tratat internaţional obişnuit se datorează însăşi naturii
speciale a Tratatului instituind CEE.
Aplicabilitatea imediată constituie însuşi specificul ordinii juridice UE. Cel care postulează, ca
principiu, aplicabilitatea imediată este scopul integrării. Pentru a demonstra aceasta, Curtea ia, mai
întâi, în consideraţie obiectivul Tratatului şi, apoi, înlocuieşte, din această perspectivă, cadrul
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instituţional şi, cu deosebire, cel juridic prevăzut: „obiectivul Tratatului CEE îl constituie realizarea unei
Pieţe Comune de a cărei funcţionare sunt direct răspunzători justiţiabilii Comunităţii”; prin urmare,
Tratatul „este mai mult decât un acord care ar crea numai obligaţii reciproce între statele contractante
…, (iar) Comunitatea reprezintă o nouă ordine juridică … ai cărei subiecţi sunt nu numai statele
membre, ci şi resortisanţii acestora”. În afară de aceasta, ca particularităţi ale Tratatelor de la Roma,
Curtea atrage atenţia asupra faptului că preambulul lor se adresează popoarelor, mai mult decât
guvernelor naţionale, că „cetăţenii… ca şi statele membre” sunt afectaţi de funcţionarea mecanismelor
UE şi, în fine, că, înainte de toate, indivizii contribuie la adoptarea deciziilor, participând la activitatea
unor instituţii ale UE, precum Parlamentul European sau Comitetul Economic şi Social. Curtea mai
invocă un argument juridic dedus din art. 267 TFUE80, conform căruia această dispoziţie „confirmă
faptul că statele au recunoscut că dreptul comunitar are o autoritate susceptibilă de a fi invocată” în faţa
jurisdicţiilor naţionale.
Din cele prezentate mai sus, deducem un adevărat principiu general, şi anume: „independent
de legislaţiile statelor membre, dreptul comunitar, aşa cum creează îndatoriri pentru persoanele
particulare, tot aşa el este destinat şi creării de drepturi care îmbogăţesc patrimoniul juridic al
acestora”81.
Punctul în care se produce distanţa cea mai evidentă de sistemul internaţionalist, îl reprezintă
faptul că aceste drepturi „se nasc nu numai atunci când se precizează o atribuţie în mod explicit în
tratat, ci şi ca urmare a obligaţiilor impuse clar de tratat atât persoanelor particulare, cât şi statelor
membre şi instituţiilor europene”82. Deci, criteriul determinant al efectelor unei dispoziţii a Uniunii
Europene nu este destinatarul. Persoanele particulare pot deveni titulare de drepturi, chiar dacă ele nu
sunt în mod expres desemnate ca destinatari ai unei prevederi a UE.
Prin urmare, putem concluziona că, în contrast cu tratatele internaţionale de tip clasic, tratatele
UE conferă persoanelor particulare drepturi pe care jurisdicţiile naţionale trebuie să le protejeze, nu
numai atunci când dispoziţiile în cauză vizează aceste persoane, ca subiecte de drepturi, ci şi atunci
când respectivele dispoziţii impun statelor membre o obligaţie bine definită.
C. Aplicarea prioritară83
Încă de la început, trebuie să facem precizarea potrivit căreia noţiunea de „prioritate” nu trebuie
confundată cu cea de „supremaţie”. În acest sens, reţinem că prioritatea semnifică faptul că unei norme
juridice obligatorii de drept al Uniunii Europene nu i se poate înlătura aplicarea prin norme naţionale,
chiar posterioare84. Referitor la supremaţie, aceasta are în vedere raportul care se stabileşte între două
ordini juridice (sisteme de drept, şi nu norme de drept), de exemplu raportul dintre dreptul internaţional
şi dreptul intern, raportul dintre dreptul UE şi dreptul intern şi raportul dintre dreptul internaţional şi
dreptul UE.
Cu privire la folosirea unui termen sau altul, în contextul principiului multilingvismului adoptat
de UE, menţionăm că termenul „supremaţie”, deşi utilizat des în doctrină, în jurisprudenţa Curţii a apărut
o singură dată, într-o hotărâre de dinainte de anul 1973, când a avut loc aderarea Marii Britanii şi
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Irlandei, ţări vorbitoare de limbă engleză. Hotărârea respectivă, 14/68, Walt Wilhelm, 1969, fusese
tradusă din franceză în engleză, iar „priorité” a fost tradus cu „supremacy”, într-un moment al
construcţiei comunitare în care doctrina referitoare la prioritate nu era foarte dezvoltată, nefiind
analizate toate nuanţele sale. Acesta din urmă mai apare şi în concluziile unor avocaţi generali, dar
formularea este prudentă, folosindu-se referirea alternativă: „by the virtue of the primacy or supremacy
of Community law...” (s.n.) (AG Jacobs, Schmidberger, C-112/00, 2003). În varianta în limba engleză a
hotărârilor Curţii, mai întâlnim şi termenul „precedence”, ca sinonim pentru „primacy”. Dacă strict
terminologic, cele două cuvinte pot fi considerate sinonime (perfecte), atunci însă când situăm discuţia
în contextul dreptului UE şi din perspectiva literei şi mai ales spiritului jurisprudenţei CJUE, remarcăm
faptul că termenul de „supremaţie” implică mai mult şi mai clar ideea de ierahie între normele UE şi cele
naţionale, lucru pe care Curtea nu l-a indicat niciodată în jurisprudenţa sa, de aceea apreciem cuvântul
„prioritate” ca fiind mai potrivit.85
Dreptul Uniunii Europene, la fel ca şi dreptul internaţional, beneficiază de prioritate în raport cu
dreptul intern al statelor membre. În cazul dreptului UE, prioritatea reprezintă o "condiţie esenţială"86, ce
rezultă din însăşi esenţa Comunităţilor Europene. În vederea realizării unei Pieţe Comune, a îndeplinirii
obiectivelor Comunităţilor, se impune aplicarea uniformă a dreptului UE, fără de care nu se poate vorbi
despre integrare. Prioritatea dreptului UE, fie primar sau derivat, se fondează pe faptul că normele UE
trebuie să prevaleze asupra normelor interne, fie că este vorba despre Constituţiile statelor membre,
despre actele administrative sau deciziile jurisdicţiilor interne, altfel încetează să mai fie comune, iar UE
nu ar mai avea sens87.
Deşi tratatele Uniunii Europene nu reglementează explicit88 acest principiu al priorităţii dreptului
UE, în vederea soluţionării eventualelor conflicte între o normă internă şi una internaţională lato sensu,
au fost formulate două teorii. Prima este concepţia internaţionalistă care propune ca metodă de
soluţionare a conflictului, recurgerea la prevederile interne, fie Constituţia, fie jurisprudenţa naţională.
Curtea de Justiţie a respins, însă, această teorie, promovând o concepţie proprie, comunitară, potrivit
căreia nu dreptul naţional este cel care prevede soluţia, ci dreptul comunitar, consacrând astfel
principiul priorităţii dreptului comunitar în raport cu dreptul intern, neconform cu primul 89.
Curtea de Justiţie a arătat că, "adoptat de o sursă autonomă, dreptul astfel creat nu ar putea,
având în vedere natura sa specifică, originală, să fie contrazis de o normă naţională, oricare ar fi ea,
fără să îşi piardă în consecinţă caracterul său comunitar şi fără să fie pusă în discuţie baza juridică a
Comunităţilor înseşi". Prin urmare, prioritatea face parte din chiar natura dreptului comunitar, deoarece
de aceasta depinde aplicarea sa uniformă prevăzută de tratate.90
În cazul dreptului UE, vorbim despre o prioritate esenţială, ce rezultă din însăşi esenţa Uniunii
Europene. Luând în considerare misiunea sa de a asigura respectarea dreptului UE, Curtea de Justiţie
de la Luxemburg nu ar fi putut susţine o altă soluţie decât prioritatea.
Afirmarea principiului în discuţie a fost făcută în hotărârea Costa/ENEL, care a rezolvat
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conflictul dintre Tratatul comunitar şi o lege italiană ulterioară. Pentru a demonstra prioritatea, CJCE a
pornit de la o serie de argumente. Astfel, Curtea a reafirmat, în primul rând, natura specifică a
Comunităţii, durata sa nelimitată, dotarea cu atribuţii proprii, cu personalitate şi capacitate juridică, cu o
capacitate de reprezentare internaţională şi, mai precis, cu puteri reale rezultate din limitarea
competenţei sau din transferul atribuţiilor statelor membre către Comunitate, pentru a deduce din toate
acestea faptul că statele membre au limitat, chiar dacă în câteva domenii, drepturile lor suverane şi au
creat astfel un sistem de drept aplicabil resortisanţilor şi statelor înseşi. Această observaţie cu privire la
transferul de atribuţii este esenţială, deoarece de aici rezultă faptul că statele membre nu mai adoptă
legislaţie în mod legal în domeniile supuse transferului, deoarece nu mai deţin competenţa legislativă
necesară.
Dreptul Uniunii Europene nu numai că proclamă prioritatea sa, ci chiar impune această
prioritate în dreptul statelor membre. Curtea de Justiţie de la Luxembourg menţionează în jurisprudenţa
sa că judecătorul naţional are obligaţia de a nu aplica, din proprie iniţiativă, orice dispoziţie naţională
contrară dreptului comunitar91.
În concluzie, forţa priorităţii dreptului UE asupra dreptului intern al statelor membre presupune
atât imposibilitatea pentru state de a face să prevaleze, împotriva acestei ordini juridice acceptate chiar
de ele (…), o măsură unilaterală ulterioară care nu i-ar putea fi opozabilă92, cât şi împiedicarea formării
valabile de noi acte legislative naţionale în măsura în care acestea ar fi incompatibile cu normele
comunitare93.
1.5. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE94
Influenţa jurisprudenţei asupra dezvoltării dreptului UE este considerabilă, ceea ce se explică
prin faptul că judecătorul Uniunii se confruntă cu un sistem de drept în formare 95. În acelaşi timp, având
rolul de a veghea respectarea dreptului, Curţii de Justiţie de la Luxembourg i s-a solicitat nu doar
precizarea dreptului, ci şi acoperirea lacunelor printr-o jurisprudenţă creativă, pretoriană; jurisprudenţa a
prefigurat, astfel, deseori, evoluţia legislativă.
Jurisprudenţa Curţii de Justiţie nu reprezintă un izvor de drept al UE în sensul cunoscut de
sistemul de drept common law, hotărârile judecătoreşti neavând efect erga omnes. Soluţiile date de
Curtea de Justiţie de la Luxembourg sunt obligatorii în ceea ce priveşte modul în care interpretează
dispoziţiile dreptului UE. Aşadar, deşi nu putem spune că dreptul Uniunii este un „case law”, opinăm că
interpretarea şi aplicarea conformă cu tratatele a dreptului UE sunt posibile numai prin intermediul
jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie.
De asemenea, este oportun să amintim faptul că Tratatele prevăd pentru CJUE, ca rol principal,
şi anume asigurarea respectării dreptului în interpretarea şi aplicarea Tratatelor. Tratatele stipulează,
astfel, posibilitatea intentării unei acţiuni în interpretare, cu titlu prealabil. Interpretarea este utilă, în
special, în ipoteza în care dreptul UE, în multe dintre aspectele sale, conţine fie lacune, fie dispoziţii
având caracter general, fie neclarităţi cu privire la sensul unei prevederi.
Utilitatea hotărârilor CJCE este evidentă în situaţiile în care a trebuit să se dea unele definiţii
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pentru termenii utilizaţi de tratate şi al căror conţinut nu era suficient determinat; putem lua ca exemplu
precizările cu privire la: „taxă cu efect echivalent taxelor vamale”, „măsuri cu efect echivalent restricţiilor
cantitative”, „lucrător”, „prioritatea dreptului comunitar în raport cu cel al statelor membre”, „autonomia
dreptului comunitar” etc. Astfel, în opinia Curţii, prin taxă cu efect echivalent taxelor vamale se înţelege
„orice taxă, indiferent de denumirea acordată sau de modul de aplicare a acesteia, care, impusă asupra
unui produs importat dintr-un stat membru în vederea excluderii unui produs similar intern are, prin
modificarea preţului, acelaşi efect asupra liberei circulaţii a mărfurilor ca şi o taxă vamală şi poate fi
considerată ca fiind o taxă cu efect echivalent, indiferent de natura sau forma acesteia” 96.
Având în vedere că noţiunea de „măsuri cu efect echivalent restricţiilor cantitative” nu este
definită în tratat, fapt pentru care i-a revenit Curţii de Justiţie misiunea de a o clarifica. Prin urmare,
Curtea de Justiţie a formulat, în hotărârea Dassonville97, opinia conform căreia „toate normele
comerciale dispuse de către statele membre care pot să împiedice, direct sau indirect, în mod real sau
potenţial, comerţul intracomunitar trebuie să fie considerate ca măsuri având un efect echivalent celui al
restricţiilor cantitative”98. Ulterior, în hotărârea Cassis de Dijon99, Curtea a extins această noţiune
hotărând că „o măsură poate fi considerată ca având efect echivalent chiar fără o discriminare între
bunurile importate şi cele interne. În special, normele tehnice ale statului importator impuse asupra
mărfurilor din alte state membre pot fi considerate ca fiind o măsură echivalentă, în cazul în care nu
sunt justificate, deoarece bunurile importate sunt penalizate prin obligaţia de a face modificări ale
preţului. Lipsa armonizării la nivelul UE nu poate fi utilizată pentru justificarea acestei atitudini, în cazul
în care aceasta împiedică în mod real libertatea de circulaţie. Astfel, Curtea a stabilit principiul potrivit
căruia orice produs fabricat şi comercializat legal într-un stat membru conform normelor echitabile şi
tradiţionale şi proceselor de fabricare existente în ţara respectivă trebuie permis pe piaţa oricărui alt stat
membru. Acesta este principiul recunoaşterii reciproce de către statele membre a normelor respective
în absenţa armonizării”100.
Tratatul privind funcţionarea UE consacră libera circulaţie a lucrătorilor, însă nu defineşte
noţiunea, motiv pentru care, încă o dată, Curtea de Justiţie este cea care acoperă lacuna. Prin
coroborarea interpretărilor oferite în mai multe hotărâri101, rezultă că, în înţelesul dreptului UE, prin
lucrător se înţelege orice persoană care prestează o activitate în temeiul unui contract de muncă şi în
schimbul căreia primeşte o remuneraţie; nu au importanţă: natura juridică a contractului, valoarea
remuneraţie, durata contractului, timpul petrecut la serviciu (normă întreagă sau normă parţială),
important este ca finalitatea activităţii desfăşurate să fie una economică.
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2. Aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în dreptul naţional
Potrivit lui Jean-Marc Favret102, „unii jurişti susţin, încă, faptul că dreptul comunitar este unul
dintre acele drepturi (…) venite de nicăieri, drepturi care nu au nici istorie, nici teritoriu 103”. Contrar
acestei opinii, este cea a lui Guy Isaac, care precizează: „dreptul apărut din sursele comunitare nu este
un drept străin, nici unul extern: este dreptul propriu fiecărui stat membru, aplicabil pe teritoriul acestuia
ca un drept naţional, drept ce prezintă, însă, o calitate suplimentară, şi anume aceea că el încoronează
ierarhia textelor normative ale fiecărui stat membru”104. Însă, aşa cum, deja, se cunoaşte, majoritatea
specialiştilor domeniului, în deplină concordanţă cu practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
consideră dreptul UE ca fiind o nouă ordine juridică, autonomă în raport cu ordinea juridică
internaţională, fiind integrată în sistemele juridice ale statelor membre.
Potrivit doctrinei şi practicii CJCE, dreptul UE prezintă, după cum am văzut, trei caracteristici, şi
anume: aplicabilitatea imediată, aplicabilitatea directă şi prioritatea normelor de drept al UE faţă de
normele de drept intern contrare.
Respectarea dreptului Uniunii Europene, prin aplicarea corectă şi completă a acestuia, în acord
cu cele trei caracteristici menţionate, nu se poate realiza decât prin îndeplinirea, de către statele
membre, a uneia dintre cele mai importante, putem spune, obligaţii asumate, odată cu aderarea la
Uniunea Europeană, şi anume armonizarea legislativă. Ce reprezintă armonizarea legislativă? Nu există
o definiţie unitară a acestui concept, însă, potrivit Glosarului de termeni al UE105, armonizarea „are în
vedere procesul de înlăturare a diferenţelor dintre legislaţiile statelor membre, în scopul de a elimina
obstacolele naţionale care pot interveni în calea liberei circulaţii a persoanelor, mărfurilor, serviciilor,
capitalurilor şi plăţilor. Totodată, armonizarea constă în asigurarea”, pentru domeniile în care
competenţa de legiferare aparţine exclusiv Comunităţii, „ca regulile stabilite la nivel comunitar să
impună obligaţii similare pentru toate statele membre”106 şi obligaţii minime pentru toţi destinatarii.
Termenul de armonizare, de asemenea, se referă la „coordonarea normelor tehnice naţionale pentru ca
schimburile comerciale şi serviciile să fie realizate în mod liber în toată Uniunea Europeană”107. Din
practica instituţiilor, de la nivel naţional, implicate în armonizarea legislativă, rezultă că aceasta
(armonizarea) cuprinde mai multe etape, şi anume: în primul rând, are loc identificarea legislaţiei ce
urmează a fi armonizată108; urmează, apoi, transpunerea actelor juridice ale UE (numai acele acte care
sunt susceptibile de această operaţiune) în ordinea juridică internă, potrivit procedurilor constituţionale
existente în fiecare stat membru şi, nu în ultimul rând, implementarea actului transpus. Armonizarea
legislativă este una continuă, în sensul că, permanent, statele membre trebuie să aibă în vedere
intervenţiile legislative apărute la nivel comunitar. Concluzionând, putem spune, fără a greşi, că
armonizarea este un proces prin intermediul căruia statele membre respectă cele trei caracteristici ale
dreptului UE: aplicarea imediată, directă şi prioritară.
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Se ştie că, în funcţie de natura juridică a fiecărui act comunitar, statele sunt ori nu obligate să respecte
respectivul instrument juridic.
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2.1. Transpunerea și implementarea actelor juridice ale UE109
Prin natura sa, directiva presupune intervenţia autorităţilor naţionale pentru ca ea să producă
efecte juridice în dreptul intern al fiecărui stat membru destinatar. Directiva publicată sau notificată,
potrivit art.297 alin.(2) TFUE, creează, în sarcina destinatarilor, obligaţia de a adopta măsurile necesare
pentru aplicarea sa efectivă în ordinea juridică internă a acestora. Obligaţia decurge direct din cerinţa
impusă de art. 288 alin. (3) TFUE şi care se regăseşte în principiul cooperării loiale a statelor membre
formulat de art. 4 alin. (3) TUE. Rezultă, prin urmare, că autorităţile naţionale competente au obligaţia
de a adopta un act de transpunere a directivei.
Transpunerea110 directivei este operaţiunea prin care statul membru destinatar procedează la
adoptarea de măsuri necesare punerii ei în practică.
Statul poate alege modalitatea (în sens de tehnică legislativă sau regulamentare proprie fiecărui
stat) şi mijloacele (instituţiile juridice susceptibile să realizeze obiectivul indicat), esenţial fiind ca
acestea să conducă la atingerea rezultatului. Statul poate adopta legi sau regulamente, după cum poate
fi pus în situaţia de a abroga sau modifica dispoziţii interne incompatibile cu prevederile directivei.
A transpune directivele în dreptul intern înseamnă a le pune în aplicare prin intermediul unor
măsuri interne, asemănător cu punerea în aplicare a legilor-cadru interne prin acte normative
subordonate.
După cum remarcă Sacha Prechal, în doctrină şi jurisprudenţă se folosesc diverşi termeni
pentru transpunere: de la „aplicare” la „punere în practică”, de la „implementare” la „traducere”. În opinia
sa, aceşti termeni introduc o confuzie extinzând prea mult sau, dimpotrivă, limitând sfera conceptului de
transpunere111. În favoarea termenului de transpunere se pronunţă şi alţi specialişti, în special din
doctrina franceză112. S. Prechal denumeşte întregul proces prin care obligaţiile prevăzute în art. 287
alin. (2) TFUE sunt duse la îndeplinire prin termenul generic de implementare. Implementarea se
realizează în trei etape: cea a transpunerii, cea a aplicării şi cea a punerii în executare (termenul uzitat
în traducerile în limba română fiind de “impunere”). Transpunerea este definită ca fiind procesul de
transformare a directivei în prevederi naţionale prin intermediul autorităţilor legislative interne
competente. Aplicarea reprezintă etapa de punere în practică la cazul concret, iar ultima fază,
impunerea denumeşte realizarea controlului şi aplicarea eventualelor sancţiuni pentru nerespectarea
obligaţiei de transpunere113. Cu toate acestea, însuşi autorul recunoaşte că această etapizare nu este
acceptată unanim în doctrina sau jurisprudenţa Curţii de Justiţie de la Luxemburg, existând, pe lângă
problema conceptuală, şi cea generată de faptul că unii temeni nu au acelaşi înţeles în traducerea în
diversele limbi oficiale ale statelor membre114.
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acestuia”, autor Mihaela Augustina Dumitraşcu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 202-205.
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Sacha Prechal, “Directives in EC law”, Oxford University Press, Oxford. 2006, pag. 34.
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113
Sacha Prechal, op. cit., pag. 5-6.
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Termenul de transpunere, ca primă fază a procesului de implementare, este întâlnit şi în alte
studii de specialitate115, în special în doctrina de influenţă anglo-saxonă. În Guide to the approximation
of the European Union environmental legislation116, publicat în 1997 de Comisia Europeană, se arată că
armonizarea legislaţiei se realizează prin întrunirea obligatorie a următoarelor elemente etapizate pe
care se bazează:
- transpunerea, care este definită în ghid, la Anexa 4 intitulată Definiţii, ca fiind: orice măsură
legislativă, de reglementare sau administrativă, obligatorie adoptată de orice autoritate competentă a
unui stat membru, în scopul de a încorpora în ordinea juridică naţională a obligaţiilor prevăzute în
directive. Transpunerea nu include, prin urmare, reproducerea ad literam a directivelor în
sistemul juridic naţional, ci şi prevederi adiţionale, precum amendarea sau anularea prevederilor
naţionale contrare, care sunt necesare pentru a asigura că întreaga legislaţie naţională reflectă în mod
corect prevederile directivei;
- implementarea, adică punerea în practică (aplicarea) a obligaţiilor prevăzute prin transpunerea
directivei. Aceasta presupune crearea infrastructurilor, a instituţiilor şi alocarea concretă a bugetelor
necesare pentru punerea în aplicare a reglementărilor adoptate;
- impunerea, care presupune realizarea controlului, a aplicării sancţiunilor care derivă din
încălcarea normelor adoptate pe plan naţional, pentru asigurarea unei conformări reale cu cerinţele
directivei.
Statele sunt libere să aleagă instrumentele legislative oportune, dar acestea trebuie să aibă
caracter coercitiv, potrivit jurisprudenţei Curţii de la Luxemburg. O simplă practică administrativă în
cadrul instituţiilor naţionale nu constituie o modalitate satisfăcătoare de transpunere. Drepturile şi
obligaţiile ce decurg din directive trebuie să fie determinate clar şi precis, pentru ca cetăţenii să aibă
posibilitatea de a se prevala de ele, inclusiv în faţa tribunalelor naţionale.
Obligaţia de transpunere incumbă atât serviciilor administraţiei centrale, cât şi celor
descentralizate117. Jurisprudenţa CJCE a recunoscut această obligaţie şi în sarcina statelor membre
federale118, regiunilor autonome119 sau colectivităţilor locale120. În doctrină, s-a pus problema dacă
entităţilor publice cu personalitate juridică (de exemplu, Regiile autonome cu capital de stat) li se poate
recunoaşte calitatea de subiecte ale obligaţiei de transpunere. Cei mai mulţi specialişti sunt de părere
că da, având în vedere că jurisprudenţa CJCE a recunoscut efectul direct al directivei asupra
acestora121.
2.2. Monitorizarea aplicării actelor juridice ale UE
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„Uniunea Europeană nu își poate atinge obiectivele de politică dacă statele membre nu aplică
efectiv pe teren dreptul UE. Responsabilitățile care revin Comisiei și, respectiv, statelor membre sunt
clar definite în tratate. Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea corectă a acquis-ului, având
obligația de a transpune directivele în mod corect și la timp. Comisia are responsabilitatea de a
monitoriza eforturile statelor membre și de a asigura respectarea dreptului UE, inclusiv prin recurgerea
la proceduri juridice formale.
În scopul punerii în aplicare eficace a politicilor, Comisia lucrează în parteneriat cu statele
membre pentru a încerca să rezolve, în mod eficient și satisfăcător, problemele ridicate și plângerile
adresate de cetățeni, întreprinderi, ONG-uri și alte părți interesate cu privire la aplicarea dreptului UE,
înainte de a lansa proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
În cazul în care aceste eforturi de soluționare a problemelor nu sunt încununate de succes,
Comisia poate lansa proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în temeiul articolului
258 din TFUE). Aceste proceduri pot viza fie transpunerea tardivă sau incorectă a directivelor, fie
aplicarea necorespunzătoare a dreptului”122.
„Aplicarea şi controlul implementării legislaţiei comunitare implică numeroşi factori - instituţiile
europene, statele membre, inclusiv autorităţile şi instanţele judecătoreşti de la nivelul local şi cel
regional. Numărul şi tipul de probleme întâlnite variază în funcţie de tema implicată şi de natura
drepturilor create.
Statelor membre le revine, în mod principal, responsabilitatea aplicării corecte şi oportune a
tratatelor şi a legislaţiei UE. Acestea sunt responsabile pentru aplicarea directă a legislaţiei comunitare,
pentru aplicarea legislaţiei proprii de punere în aplicare a legislaţiei comunitare, precum şi pentru
numeroasele decizii administrative adoptate în temeiul legislaţiilor respective. Instanţele judecătoreşti
naţionale deţin, de asemenea, un rol esenţial în asigurarea respectării legislaţiei, inclusiv prin
adresarea, dacă este cazul, anumitor probleme Curţii de Justiţie în vederea obţinerii unei hotărâri
preliminare din partea acesteia.
Comisia îndeplineşte diverse roluri: în primul rând, aceasta deţine dreptul de iniţiativă şi este, în
acest sens, responsabilă pentru propunerea atât a actelor noi, cât şi a celor care aduc modificări.
Comisia este responsabilă, în mod special, de aplicarea programului pentru o mai bună legiferare prin
elaborarea unor legi noi care să ia în considerare activitatea de punere în aplicare şi de control al
implementării legislaţiei, precum şi a unor modalităţi de ajustare a legislaţiei existente în vederea
facilitării unei aplicări optime a acesteia. Parlamentul şi Consiliul deţin în acest caz un rol fundamental în
adoptarea măsurii finale.
În al doilea rând, Comisia acţionează într-un parteneriat strâns cu statele membre în procesul
de gestionare a aplicării legislaţiei prin intermediul contactelor, al reţelelor ce activează în diverse
sectoare, precum şi al unor reuniuni regulate ale experţilor naţionali. Această activitate conjugată
asigură eficienţa aplicării legislaţiei, actualizarea tehnică a acesteia, precum şi idei pentru dezvoltarea
ulterioară a legislaţiei.
În al treilea rând, în calitate de „gardian al tratatelor”, Comisia este învestită cu autoritate şi
responsabilitate în privinţa respectării legislaţiei comunitare, aceasta verificând respectarea de către
statele membre a normelor stipulate în tratate, precum şi a legislaţiei comunitare. Comisia
supraveghează punerea în aplicare de către statele membre a legislaţiei comunitare prin intermediul
contactelor, al corespondenţei şi al reuniunilor cu statele membre. Aceasta poate institui proceduri
privind încălcarea dreptului comunitar, solicitând statelor membre să corecteze absenţa sau
122
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transpunerea greşită a legislaţiei, precum şi aplicarea incorectă a acesteia. Comisia poate sesiza
Curtea de Justiţie în vederea obţinerii unei declaraţii privind încălcarea dreptului comunitar de către
statul membru în cauză. Aceasta poate face apel la Curtea de Justiţie pentru a doua oară, în vederea
obţinerii aplicării de sancţiuni financiare până la momentul în care prima hotărâre a Curţii de Justiţie
este respectată.
Comisia transmite anual Consiliului şi Parlamentului un raport cu privire la aplicarea şi controlul
implementării legislaţiei. Aceasta furnizează, la cerere, informaţii atât Parlamentului, cât şi mediatorului
european”123.
3. Procedura de infringement – rezultat al nerespectării prevederilor actelor juridice ale
UE124
3.1. Noţiune
În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, statele membre şi-au asumat obligaţia de a integra
în ordinea juridică proprie normele UE. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să adopte măsurile
necesare pentru ca norma juridică a UE să poată fi aplicată în dreptul intern, să asigure conformarea
normelor interne cu norma Uniunii şi, de asemenea, să o aplice corect125. Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene instituie diferite mecanisme pentru asigurarea respectării dreptului UE, mecanisme ce
cuprind proceduri judiciare declanşate, în general, de către Comisia Europeană şi, în particular, de către
un stat membru.
Deoarece statele membre şi-au asumat, prin exprimarea consimţământului de a deveni părţi la
tratatele Uniunii Europene, o serie de obligaţii, printre care şi cea referitoare la respectarea şi aplicarea
corectă şi completă a dreptului UE în ordinea juridică internă, firesc, aceste obligaţii trebuie duse la
îndeplinire. În caz contrar, TFUE instituie o procedură prin care statele sunt trase la răspundere, şi
anume, procedura pentru constatarea neîndeplinirii de către statele membre a obligaţiilor ce le revin
conform dreptului UE126, procedură specifică acestuia şi reglementată la art. 258 TFUE.
În calitate de „gardian al tratatelor”, Comisia Europeană veghează la asigurarea implementării
şi aplicării corecte a dreptului UE în ordinea juridică a statelor membre, putând introduce, în anumite
condiţii, în faţa Curţii de Justiţie, o acţiune împotriva unui stat membru, atunci când constată că acesta
nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin în temeiul tratatelor.
Această acţiune, în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, reprezintă, conform doctrinei,
„instrumentul de control specific Comisiei, în limita competenţelor sale în raport cu statele membre, fiind
expresia dualismului existent între statele membre şi instituţiile comunitare”127. Prin intermediul acestui
123

Comunicarea Comisiei „Către o Europă a rezultatelor – aplicarea legislaţiei comunitare”
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/pdf/com_2007_502_ro.pdf)
124
Acest punct reproduce, în întregime, informaţiile cuprinse în „Introducere ]n dreptul Uniunii Europene”,
autor Roxana-Mariana Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pag. 197 şi urm.
125
Monica Elena Oţel, „Procedura acţiunii pentru constatarea neîndeplinirii de către statele membre a
obligaţiilor ce decurg din Tratatul CE şi dreptul comunitar al mediului”, în Revista română de Drept Comunitar
nr. 2/2006, pag. 55.
126
În limba engleză pentru procedura în cauză se utilizează termenul de „infringement”, iar în limba franceză „en
manquement”.
127
Gyula Fabian, „Drept instituţional comunitar”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită cu referiri la Tratatul de la
Lisabona, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, pag. 359 şi urm.

35

mecanism al acţiunilor de constatare a încălcării dispoziţiilor tratatelor, Comisia supraveghează statele
membre ca să nu exercite, competenţe la care au renunţat, de bunăvoie, în favoarea Comunităţilor.
Posibilitatea introducerii unei acţiuni pentru angajarea răspunderii statelor atunci când acestea
nu-şi îndeplinesc una sau mai multe obligaţii asumate este rezervată, potrivit art. 258 TFUE, Comisiei
Europene128. Astfel, în cazul în care Comisia consideră că un stat membru nu şi-a îndeplinit una dintre
obligaţiile care îi revin în temeiul tratatului, emite un aviz motivat cu privire la acest subiect, după ce a
oferit statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile. În cazul în care statul în cauză nu se
conformează avizului respectiv în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de
Justiţie129.
Deşi, după cum se observă, Tratatul vorbeşte despre neîndeplinirea unei obligaţii, noţiunea nu
se găseşte definită în nici unul dintre articolele care reglementează procedura. În această situaţie, ca şi
în alte cazuri, i-a revenit Curţii de Justiţie misiunea de a o defini. Astfel, din jurisprudenţa Curţii rezultă
faptul că neîndeplinirea unei obligaţii constă în orice încălcare, de către orice autoritate statală, a
regulilor, normelor şi principiilor obligatorii ale dreptului UE. Curtea a afirmat, chiar, că statele sunt
răspunzătoare şi pentru acţiunile, inacţiunile ori omisiunile organelor statelor independente din punct de
vedere constituţional. Nu are importanţă dacă este vorba despre prevederile tratatelor constitutive ori
modificatoare, despre dreptul derivat, acordurile internaţionale care leagă Comunitatea
Europeană/Uniunea Europeană sau despre principiile generale de drept garantate prin ordinea juridică
a UE. Totodată, trebuie precizat şi faptul că necunoaşterea unei hotărâri a Curţii de Justiţie constituie,
de asemenea, o neîndeplinirea a unei obligaţii, deşi, potrivit Curţii, este o „neîndeplinire specială” 130,
susceptibilă de a fi deferită Curţii.
Comportamentul neconform al statului poate consta într-o acţiune, inacţiune sau omisiune. De
exemplu, neîndeplinirea unei obligaţii poate fi rezultatul aplicării unei măsuri sau a unei dispoziţii
naţionale incompatibile cu dreptul comunitar sau menţinerii unei prevederi naţionale contrare celei a UE.
Neîndeplinirea va fi atribuită statului membru, fără a avea în vedere şi autoritatea statului care se
găseşte, de fapt, la originea neîndeplinirii obligaţiei asumate. Aşa cum vom arăta, un stat poate fi tras la
răspundere şi obligat să despăgubească o persoană privată, ca urmare a încălcărilor dreptului UE
comise de către instanţele naţionale de ultim grad.
3.2. Cauzele şi modalităţile de declanşare a procedurii pentru neîndeplinirea obligaţiilor
asumate
a. Cauzele ce pot declanşa procedura pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate
Există mai multe situaţii care ar putea determina declanşarea procedurii, şi anume:
- încălcarea obligaţiei de cooperare loială prevăzută la art. 4 alin. (3) TUE. Potrivit
articolului, în temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se ajută
reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă orice măsură generală
sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele
instituţiilor Uniunii. Totodată, statele facilitează Uniunii îndeplinirea misiunii sale şi se abţin să ia măsuri
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care ar putea pune în pericol realizarea scopurilor tratatului. Altfel spus, toate statele membre au
obligaţia de a facilita îndeplinirea sarcinilor Comisiei, inclusiv aceea de monitorizare a respectării
Tratatului. Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie se observă că acest tip de încălcare este invocat frecvent
de către Comisie în cazul acţiunilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate, atunci când autorităţile
statelor membre refuză sau nu răspund, solicitării sale de a primi anumite informaţii;
- încălcarea unei obligaţii pozitive de a asigura eficienţa dreptului UE Această obligaţie
rezultă tot din art. 4 alin. (3) TFUE. Curtea consideră că obligaţia nu este îndeplinită atunci când un stat
membru nu îi sancţionează pe cei care încalcă dreptul Uniunii în aceeaşi manieră ca pe cei ce încalcă
dreptul naţional;
- încălcările generale şi persistente. Din practică, se constată că statul poate fi tras la
răspundere chiar şi atunci când normele juridice ale UE sunt implementate în mod corespunzător.
Situaţia are, însă, în vedere o practică administrativă naţională contrară dreptului UE, în condiţiile în
care aceasta este considerată ca fiind constantă şi generalizată. În aceste cazuri, Curtea consideră că
neîndeplinirea de către un stat membru obligaţiilor asumate se poate stabili numai după „dovedirea cu
probe suficient de documentate şi detaliate a practicii administraţiei naţionale şi/sau instanţelor
respective, ceea ce diferă de tipul probelor solicitate, de regulă, când încălcarea se referă la termenii
folosiţi pentru formularea legislaţiei naţionale”131;
- acţiunea instanţelor unui stat membru. Adesea, acţiunea instanţelor naţionale a constituit o
încălcare a dreptului UE, în general şi a obligaţiilor asumate de către un stat membru, în special. Potrivit
practicii constante a Curţii de la Luxemburg, statele sunt răspunzătoare şi pentru acţiunile ori omisiunile
organelor statele independente din punct de vedere constituţional;
- omiterea notificării actelor normative naţionale care transpun actele juridice ale UE. Una
dintre obligaţia statelor membre este şi aceea de a notifica atât legislaţia de transpunere, cât şi pe cea
care asigură implementarea132 actelor normative ale Uniunii Europene;
- transpunerea necorespunzătoare a actelor juridice ale UE. O altă obligaţie a statelor
membre este aceea ca legislaţia naţională, care transpune actele normative ale Uniunii, să fie în deplină
concordanţă cu cerinţele UE în domeniul respectiv;
- neconformarea legislaţiei naţionale la cerinţele normelor juridice Uniunii Europene
(implementarea necorespunzătoare a dreptului UE). Statele membre sunt obligate să asigure aplicarea
întocmai a dispoziţiilor Uniunii privind transpunerea. Din analiza jurisprudenţei Curţii de Justiţie
constatăm că, adesea, motivul plângerii Comisiei este implementarea neadecvată a legislaţiei UE, şi nu
transpunerea incompletă sau netranspunerea acesteia. Potrivit Curţii, libertatea unui stat membru de a
decide cu privire la modul de implementare (...) nu îl exonerează de obligaţia de a transpune dispoziţiile
directivei prin dispoziţii interne având caracter obligatoriu. (...) Simplele practici administrative, care pot
fi modificate, prin natura lor, după bunul plac al administraţiei, nu pot fi considerate ca reprezentând o
executare valabilă a obligaţiei care decurge din directivă133. Totodată, Curtea a precizat faptul că
„transpunerea adecvată prezintă o importanţă deosebită pentru ca persoanele private să îşi cunoască
drepturile, atunci când cei cărora directiva în cauză le conferă unele drepturi sunt cetăţeni ai altor state
membre”134. Precizăm că, în cazul în care în legislaţia naţională cuprinde prevederi dintre care unele
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sunt conforme cu dreptului UE, iar alte nu, Curtea consideră că o astfel de legislaţie este insuficient de
clară pentru a putea fi conformă dreptului UE.
b. Modalităţile de declanşare a procedurii pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate
Comisia iniţiază procedura prevăzută la articolul 258 TFUE ca urmare a plângerii unui
resortisant al unui stat135 membru, fie din proprie iniţiativă. Neavând, însă, la dispoziţie, un serviciu
propriu de investigaţii, Comisia strânge informaţiile necesare pentru introducerea plângerii din diferite
surse, de exemplu: „prin intermediul presei, din întrebările sau petiţiile adresate Parlamentului European
sau, din ce în ce mai des, prin intermediul surselor tehnologice moderne, cum ar fi bazele de date care
arată atunci când statele membre nu au notificat implementarea directivei”136.
Astfel, identificăm, următoarele modalităţi de declanşare a procedurii:
- sesizarea automată a situaţiilor de omitere a notificării legislaţiei naţionale de transpunere.
Comisia beneficiază de un sistem informatic care permite această sesizare, determinând, astfel,
declanşarea automată a procedurii. Prin acest sistem, documentaţia de notificare este introdusă de
statul membru direct în baza de date a Comisiei;
- plângerea înaintată Comisiei de către orice persoană fizică sau juridică având ca obiect orice
măsură sau practică a unui stat membru pe care o consideră incompatibilă cu normele UE. Plângerea
poate fi făcută în orice limbă oficială a Uniunii Europene, este scutită de taxe şi poate avea fie forma
unei scrisori, fie poate fi folosit formularul standard137 elaborat de Comisia Europeană138. Persoana
fizică sau persoana juridică care înaintează plângerea nu trebuie să aibă vreun interes în acţiunea
respectivă şi nu trebuie să fie direct vătămată. Singura condiţie pentru admiterea plângerii este ca
aceasta să se refere la încălcarea unei norme juridice a Uniunii de către un stat membru. Cu toate
acestea, Comisia a subliniat faptul că „procedura nu are ca scop principal pe acela de a oferi
persoanelor o cale de atac, ci reprezintă un mecanism obiectiv care asigură respectarea de către stat
dreptului comunitar”139. Conform doctrinei, „Comisia este liberă să dea sau să nu dea curs unei astfel de
solicitări. Plângerea se înregistrează într-un registru ţinut de Secretariatul General, reclamantul primind
o notificare cu numărul de înregistrare al plângerii. În termen de un an, Comisia este obligată fie să
închidă cazul, fie să treacă la etapa următoare. Reclamantul este, apoi, informat, prin intermediul
Directoratului General care se ocupă de domeniul respectiv, asupra acţiunilor întreprinse de Comisie, ca
răspuns la plângerea sa” 140.
- propriile investigaţii ale Comisiei:
a) Rapoartele întocmite de statele membre: toate statele membre au obligaţia de a întocmi
anual rapoarte cu privire la situaţia respectării normelor UE;
b) Întrebările parlamentare: Parlamentul European îi poate adresa Comisiei, în exercitarea
atribuţiilor de control, întrebări care au ca obiect activitatea desfăşurată. În urma acestor întrebări,
Comisia se poate autosesiza şi poate declanşa procedura;
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c) Petiţiile: în cadrul Parlamentului European funcţionează un comitet pentru petiţii care are
rolul de a primi asemenea sesizări de la cetăţenii europeni. Unele din aceste petiţii sunt transmise
Comisiei pentru soluţionare, iar din analiza acestora Comisia poate ajunge la concluzia că un stat
membru nu a respectat obligaţiile ce decurg din normele Uniunii141.
c. Procedura constatării neîndeplinirii de către state a obligaţiilor asumate
În literatura de specialitate au fost formulate mai multe opinii cu privire la etapele/fazele
procedurii. Astfel, potrivit lui Paul Craig şi Gráinne de Búrca142 procedura în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor ce revin statelor membre în temeiul Tratatului CE poate fi divizată în patru etape distincte:
 negocierea din etapa precontencioasă, iniţială;
 notificarea oficială cu privire la respectiva încălcare pretinsă, pe calea unei scrisori din partea
Comisiei;
 emiterea unui aviz motivat din partea Comisiei statului în cauză;
 etapa finală - sesizarea Curţii de Justiţie de către Comisie.
Carol Harlow şi Richard Rawlings143 identifică, însă, trei faze, şi anume: o fază iniţială,
diplomatică, conturată, în mare, de către Comisie, o fază subsecventă ceva mai jurisdicţională,
influenţată de jurisprudenţa Curţii, dar dominată, încă, de stilul de negociator al Comisiei şi o a treia
fază, în mod clar având caracter juridic, ca urmare a aplicării unei sancţiuni pecuniare împotriva statului.
În opinia noastră, analizând conţinutul etapelor menţionate anterior, proprii autorilor citaţi,
considerăm că procedura are în vedere două mari etape, distincte, care la rândul lor, cuprind mai multe
acţiuni, şi anume: o etapă administrativă, precontencioasă şi o etapă jurisdicţională, contencioasă.
Astfel, în continuare, vom prezenta desfăşurarea procedurii, având în vedere aceste două etape.
Etapa administrativă, precontencioasă. Obiectivul acestei etape constă în aceea de a
permite statului membru vizat să-şi justifice poziţia sau, după caz, să se conformeze cerinţelor
Tratatului. Etapa administrativă oferă posibilitatea rezolvării, pe cale amiabilă, a neînţelegerilor care au
condus Comisia la concluzia potrivit căreia statul în cauză nu s-a conformat dreptului UE.
Etapa administrativă constă în schimbarea reciprocă a punctelor de vedere între viitorul
reclamant (Comisia) şi viitorul pârât (statul membru), mai exact, în cadrul acestei etape, sunt stabilite
unele termene pentru rezolvarea situaţiei neconforme cu dreptul UE şi, de asemenea, prezintă
importanţă faptul că, în cadrul procedurii administrative, are loc şi delimitarea obiectului viitoarei acţiuni
aduse în faţa Curţii de Justiţie144.
În ceea ce priveşte scopul procedurii, însăşi Curtea de Justiţie a statuat, în mod repetat, că
acesta este acela „de a da posibilitatea statului membru, pe de o parte de a-şi remedia, corecta sau
îndrepta poziţia faţă de problema prezentată în faţa Curţii şi, pe de altă parte, de a-şi prezenta apărarea
împotriva plângerilor Comisiei”145.
În majoritatea cazurilor, procedura este declanşată de către Comisia Europeană. În această
situaţie, Comisia transmite statului membru, susceptibil de a fi încălcat dreptul Uniunii Europene, o
scrisoare informală. Prin această scrisoare, Directoratul General, cu atribuţii într-un anumit domeniu,
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solicită statului în cauză detalii cu privire la presupusa încălcare a legislaţiei UE. Rolul acestei scrisori
este acela de a culege informaţii şi de a elimina eventualele neînţelegeri din partea Comisiei. În
practică, acestea sunt denumite „scrisori pre-258”. Această posibilitate nu este prevăzută în TFUE, dar,
în practică, s-a demonstrat că, în numeroase cazuri, presupusa încălcare a legislaţiei UE se datora unor
deficienţe în traducerea actelor naţionale sau a unei interpretări greşite a acestora146.
Dacă, în urma răspunsului primit din partea statului membru respectiv, Comisia consideră că
acesta este susceptibil, în continuare, de încălcarea dreptului Uniunii, îi transmite o „scrisoare formală”
prin care îi solicită să prezinte punctul de vedere cu privire la comportamentul său faţă de situaţia care,
în opinia Comisiei, se materializează în încălcarea dreptului UE. Scrisoarea prevede în ce constă
încălcarea dreptului UE, conţine un rezumat al obiecţiilor Comisiei Europene şi, de asemenea,
stabileşte un termen în care statul are posibilitatea să-şi prezinte observaţiile. Posibilitatea oferită
statului respectiv de a-şi prezenta observaţiile este considerată de către Curte ca fiind o garanţie
esenţială, în absenţa căreia procedura în constatarea neîndeplinirii de către state a obligaţiilor asumate
ar fi neîntemeiată (ilegală)147.
Prin intermediul observaţiilor, statul membru poate arăta care sunt măsurile pe care le-a luat în
vederea „intrării în normalitate”, dacă recunoaşte că a contravenit ordinii juridice a UE 148.
Suntem de acord cu autorii149 din literatura de specialitate care susţin faptul că statul membru
nu poate invoca în favoarea sa prevederi, practici sau circumstanţe existente în dreptul intern în
vederea justificării neconformării cu obligaţiile impuse de dreptul UE, chiar dacă acestea sunt de natură
constituţională. În acest sens, amintim hotărârea CJCE pronunţată în cauza Comisia c./Belgia150. În
speţă, Comisia Europeană a introdus, la 15 septembrie 2003, în temeiul art. 226 TCE, o acţiune pentru
constatarea faptului că Belgia se face vinovat de nerespectarea dreptului comunitar, deoarece nu luase
toate „măsurile legislative, regulamentare şi administrative” necesare pentru a se conforma Directivei
1999/74. Directiva prevedea, la art. 13 alin. (1) teza întâi, că toate statele membre „pun în aplicare
actele cu putere de lege şi actele administrative, inclusiv eventualele penalităţi, necesare pentru a se
conforma prezentei directive până la data de 1 ianuarie 2002. Statele membre informează de îndată
Comisia cu privire la aceasta”. Deoarece nu a fost informată de către Belgia cu privire la dispoziţiile
interne adoptate pentru transpunerea directivei, Comisia a declanşat procedura prevăzută la art. 226
TCE. Guvernul belgian a recunoscut că nu a luat măsurile necesare pentru a transpune în legislaţia
naţională directiva UE şi s-a angajat că va face toate eforturile pentru adoptarea acestora cât mai
repede. Guvernul a explicat Comisiei că întârzierea în transpunere se datora, pe de o parte, faptului că
era necesar să obţină aprobarea prealabilă a tuturor guvernelor regionale şi, pe de altă parte, faptul că
un consens nu a fost realizat cu privire la modalitatea de preluare a dispoziţiilor directivei, în sensul că
unele guverne regionale doreau o transpunere literală a standardelor de protecţie prevăzute în directivă,
în timp ce alte organisme naţionale, având interese în domeniu, au susţinut adoptarea unor standarde
mai stricte. Cu privire la acest aspect, la nivel comunitar există o jurisprudenţă constată, prin care s-a
stabilit că existenţa unei culpe a statului cu privire la netranspunerea unei directive trebuie să fie
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apreciată în funcţie de situaţia din statul membru respectiv. În speţă, însă, Comisia a apreciat că Belgia
nu a luat nicio măsură pentru a transpune directiva în dreptul intern, deşi, în avizul motivat pe care i l-a
transmis, a fost fixat un termen în care guvernul trebuia să se conformeze dreptului UE. În hotărâre,
Curtea reaminteşte faptul că există, de asemenea, o jurisprudenţă constantă, în sensul că un stat
membru nu poate invoca dispoziţii, practici sau situaţii din dreptul său intern pentru a justifica
netranspunerea, în termenul stabilit, a unei directive151.
Dacă după schimbul de opinii între Comisie şi statul membru, sau în situaţia în care Comisia nu
primeşte nici un răspuns din partea acestuia, Comisia are, în continuare, convingerea că este vorba
despre o încălcare a dreptului UE, emite un aviz motivat. Avizul nu leagă statul membru în cauză,
efectul său juridic fiind numai în raport cu o eventuală sesizare a Curţii de Justiţie. Avizul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
1. să conţină numai acele obiecţii ale Comisiei prezentate în scrisoarea formală;
2. să fie motivat, adică să conţină o expunere coerentă şi detaliată a motivelor care au
determinat Comisia să consideră că statul în cauză nu şi-a îndeplinit o obligaţie asumată prin Tratat152;
3. să menţioneze un termen rezonabil în care statul membru să se conformeze dreptului UE.
În ceea ce priveşte necesitatea motivării avizului, trebuie să facem o observaţie. În dreptul UE,
obligaţia motivării este o cerinţă procedurală esenţială. Mai mult, articolul 294 TFUE prevede expres ca
regulamentele, directivele şi deciziile să prezinte motivele pentru care au fost elaborate şi adoptate. Art.
258 TFUE preia această dispoziţie, indirect, şi la actele emise de către Comisie în temeiul său. Dacă în
primul caz, lipsa motivării reprezintă obiect al unui recurs în anulare, nu acelaşi lucru se poate reţine şi
pentru nemotivarea unui aviz al Comisiei, şi aceasta pentru simplul fapt că avizul este un act fără forţă
juridică, fiind un instrument având caracter orientativ. Ca argument, avem în vedere menţiunea făcută
de avocatul general Lagrange în concluziile prezentate în cauza Comisia c./Italia din anul 1961153, şi
anume: „Acestui document, nu trebuie să i se ceară îndeplinirea nici unei formalităţi, din moment ce (...),
avizul motivat nu este act administrativ supus controlului Curţii cât priveşte legalitatea sa”. Cu toate
acestea, statul membru căruia îi este adresat avizul poate contesta absenţa motivării lui, dar numai în
faţa Curţii, dacă procedura ajunge în această etapă.
Deoarece Tratatul nu prevede un termen în care statul trebuie să prezinte observaţiile, Comisia
îi acordă un termen rezonabil, în general de 2 luni, însă durata poate varia în funcţie de complexitatea
dosarului, de urgenţă, de faptul dacă statul a fost, deja, informat înainte de deschiderea procedurii 154.
Termenul stabilit de Comisie poate fi prelungit numai de către aceasta, Curtea de Justiţie neavând
competenţa de a acorda prorogarea termenului.
Statul membru nu este obligat să răspundă scrisorii de notificare transmisă de către Comisie,
lipsa unui atare răspuns neatrăgând consecinţe negative.
Însă, în cazul în care statul răspunde Comisiei Europene, răspunsul trebuie să conţină măsurile
întreprinse pentru a se conforma cu dreptului UE. Măsurile pot fi de natură administrativă sau
legislativă, ori ambele. Termenul de realizare a măsurilor şi de răspuns la cerinţele Comisiei este de 2
luni, dar poate fi prelungit la cererea statului membru interesat cu o perioadă de maxim 3 luni, dacă
măsurile necesare pentru conformare cu opinia motivată trebuie să fie adoptate printr-o procedură
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legislativă155.
Dacă statul nu se conformează avizului transmis de către Comisie, în termenul prevăzut,
aceasta (Comisia) poate sesiza Curtea de Justiţie. Interesant este că instanţa de la Luxemburg poate fi
sesizată şi în cazul în care statul membru îşi îndreaptă conduita, dar după împlinirea termenului stabilit.
Motivele pentru care statul nu este scutit de o eventuală răspundere au fost prezentate chiar de către
Comisie, şi anume: Comisia susţine că are un interes permanent în introducerea acţiunii, pentru a
împiedica statele să „submineze” procedurile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, punând capăt
comportamentului lor neconform cu dreptul UE înainte de pronunţarea unei hotărâri, pentru ca, ulterior,
să-şi reia comportamentul incriminat. Totodată, susţine Comisia, Curtea trebuie să se pronunţe şi
asupra încălcărilor de scurtă durată, deoarece este sancţionată încălcarea dreptului UE şi nu durata
încălcării.
Prin sesizarea Curţii de către Comisie aceasta doreşte o confirmare a poziţiei sale legale
adoptată în avizul motivat. Sesizare reprezintă, de altfel, începerea etapei contencioase.
Etapa contencioasă. Recursul pentru constatarea neîndeplinirii obligaţiilor asumate trebuie
introdus, cel mai târziu, în termen de o lună de la data la care Comisia a decis să înainteze cazul Curţii
de Justiţie156.
În ceea ce priveşte conţinutul cererii de recurs, trebuie făcute unele precizări. Având în vedere
faptul că avizul motivat funcţionează ca o „protecţie procedurală în beneficiul statului membru”
suspicionat că încalcă dreptul UE, Comisia nu poate modifica conţinutul de fond al pretenţiilor sale
atunci când sesizează Curtea. Mai mult, „Comisia nu poate schimba conţinutul de fond al susţinerilor
sale nici atunci când se ajunge la audierea cauzei de către Curtea de Justiţie, chiar dacă ambele părţi
doresc examinarea de către Curte a altor aspecte referitoare la conduita statului, care au avut loc după
data emiterii avizului”157. În situaţia în care Comisia doreşte să introducă o nouă obiecţie (care nu se
regăseşte în avizul motivat), aceasta nu-şi poate modifica plângerea, ci trebuie să reia întreaga
procedură prevăzută la art. 258 TFUE. Singurul caz admis de către Curte cu privire la modificarea
pretenţiilor formulate de Comisie, se referă la situaţia în care acestea sunt mai puţine decât în avizul
motivat.
În concluzie, Comisia nu poate formula, în această etapă, alte pretenţii decât cele care se
regăsesc în avizul motivat, însă poate să renunţe la unele dintre ele.
În cerere, Comisia trebuie să indice în mod clar care sunt pretenţiile sale, care sunt elementele de drept
şi de fapt pe care se întemeiază chemarea în faţa instanţei a statului în cauză.
Din jurisprudenţa Curţii, rezultă că statul membru, deşi recunoaşte încălcarea dreptului UE, nu
poate invoca structura sistemului său naţional administrativ, stabilită în conformitate cu normele
constituţionale, pentru a-şi argumenta imposibilitatea rezolvării problemei. În această situaţie, statul
membru interesat este obligat să-şi modifice sistemul naţional în scopul de a se garanta aplicarea
uniformă a dreptului UE.
Adesea, statele membre invocă, pentru a explica neconformarea, în termen, cu dreptul UE,
probleme legate de sistemul legislativ sau de separarea puterilor în stat, în cadrul sistemelor interne de
drept, respinse, însă, în mod constant, de către Curtea de la Luxemburg. Curtea a reiterat observaţiile
potrivit cărora statul este răspunzător „oricare ar fi organul statal a cărui acţiune sau omisiune stă la
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baza neîndeplinirii obligaţiilor, chiar şi în cazul unei instituţii independente din punct de vedere
constituţional”158 şi că un stat membru nu poate invoca prevederi, practici sau circumstanţe existente în
cadrul sistemului juridic intern pentru a justifica nerespectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute de
directivele UE.
O altă formă de apărare a statelor se concretizează în invocarea lipsei intenţiei, însă, nici de
această dată Curtea nu este dispusă să „ierte” statul, deoarece Curtea constată numai faptul că
încălcarea a avut sau nu loc, şi nu dacă această încălcare a fost cu intenţie sau din culpă.
Un alt motiv invocat de statele membre se referă la faptul că încălcarea a fost comisă şi de
către alte state membre, dar şi acesta este fără succes. CJ a respins, adesea, ideea potrivit căreia
obligaţia de a respecta dreptul UE este una reciprocă, dependentă de respectarea deplină de către alte
state membre.
Şi, nu în ultimul rând, menţionăm şi faptul că, potrivit Curţii, „nu este posibil ca un stat membru
să invoce ilegalitatea unei decizii comunitare anterioare care îi fusese adresată, în scopul de a
împiedica pronunţarea unei hotărâri împotriva sa în cadrul unei acţiuni bazate pe art. 226 159 pentru
nerespectarea acelei decizii”160.
În termen de o lună după decizia pronunţată de Curte, Comisia trimite statului membru o
scrisoare prin care îi reaminteşte obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea
legislaţiei UE încălcate şi de a-i raporta, în termen de trei luni, măsurile luate sau care urmează a fi
luate161. Statul membru are posibilitatea de a transmite un răspuns Comisiei, privind măsurile pe care
le-a luat pentru a se conforma hotărârii Curţii, această posibilitate reprezentând dreptul statului membru
în cauză de a se apăra şi a demonstra modul în care consideră necesar să respecte decizia instanţei
Uniunii162.
Dacă în urma observaţiilor transmise de către statul membru în cauză, Comisia consideră, în
continuare, că acesta nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curţii, va emite un aviz
motivat în care va preciza aspectele asupra cărora statul nu s-a conformat hotărârii Curţii.
În cazul în care statul membru respectiv nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curţii
în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie. Comisia arată cuantumul sumei
forfetare sau al penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care le consideră corespunzătoare împrejurărilor şi
pe care statul membru trebuie să le plătească163.
Potrivit art. 260 alin. (2) par. 3) TFUE, nerespectarea de către statul membru a hotărârii Curţii
constituie o nouă încălcare a prevederilor Tratatelor care poate fi sancţionată, din nou, cu o acţiune în
neîndeplinirea obligaţiilor, Curtea putând obliga statul membru la plata unei sume forfetare sau a unor
sume având caracter cominatoriu până la îndeplinirea obligaţiilor precizate în prima hotărâre.
La stabilirea sumei forfetare, Curtea va ţine cont de următoarele164: gradul de periculozitate al
încălcării; durata încălcării; posibilitatea statului membru de a plăti despăgubirile solicitate; efectul
încălcării asupra interesului public sau privat şi urgenţa problemei.
Efectele hotărârii. Hotărârea Curţii de Justiţie în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor asumate
de statele membre este pur declaratorie. Aceasta stabileşte numai existenţa încălcării, iar în sarcina
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autorităţilor naţionale revin măsurile care trebuie luate în vederea executării hotărârii165.
Curtea nu are competenţa de a suspenda şi anula acţiunile statului atacate prin acţiunea în
constatarea încălcării dreptului UE şi nici de a stabili măsurile concrete la care să fie obligat statul pârât.
Hotărârea Curţii obligă statul în cauză să-şi modifice legislaţia, adaptând-o în mod
corespunzător măsurilor dispuse şi fără întârzieri166.
Cu toate că hotărârea Curţii nu are autoritate de lucru judecat decât între părţi, particularii vor
putea invoca o regulă juridică a UE al cărei sens şi aplicabilitate au fost definite de Curtea de Justiţie
.
4. Prezentarea sistemelor europene Solvit şi Eu-Pilot
4.1. SOLVIT
După cum este cunoscut, piaţa internă/unică oferă cetăţenilor şi întreprinderilor numeroase oportunităţi:
astfel, o persoană poate dori să se mute într-o altă ţară din Uniunea Europeană, pentru a studia, lucra,
a urma partenerul sau, la pensionare, pentru a profita de viaţă. De asemenea, este posibil ca cineva să
vrea să demareze o afacere, ori să vândă produsele sau serviciile sale într-un alt stat membru al
Uniunii.
De altfel, piaţa unică apare definită în Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (art. 26, alin. 2) ca
fiind un “spaţiu fără frontiere interioare, în care circulaţia liberă a mărfurilor, persoanelor, capitalurilor şi
serviciilor este asigurată”
În general, piaţa internă funcţionează bine, însă, uneori se pot comite şi erori. De exemplu, se pot ivi
probleme legate de obţinerea unui permis de şedere, recunoaşterea calificării profesionale sau
înregistrarea unui autovehicul. Sau se pot respinge drepturile la ocuparea unui loc de muncă, securitate
socială sau impozitare. Pe de altă parte, ar putea exista dificultăţi cu privire la obţinerea dreptului de vot
în cadrul alegerilor pentru Parlamentul european sau locale din statul în care persoana respectivă s-a
mutat.
Uneori, aceste probleme apar datorită lipsei de informaţii privind drepturile în Europa şi modul în care se
derulează procedurile în celelalte state membre UE. În astfel de cazuri, portalul "Europa ta" de pe
pagina web Europa poate ajuta la clarificarea problemei.
În situaţia în care persoana este bine informată asupra drepturilor sale pe piaţa internă şi nu a reuşit să
le exercite într-o altă ţară a Uniunii, atunci SOLVIT poate oferi ajutorul necesar.
I.

DEFINIŢIE. SCURTĂ PREZENTARE

SOLVIT este o reţea de soluţionare a problemelor, care presupune conlucrarea statelor membre
UE în vederea rezolvării, fără utilizarea procedurilor legale, a problemelor survenite ca urmare a
aplicării necorespunzătoare de către autorităţile publice a legislaţiei privind piaţa internă.
165
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În fiecare stat membru al UE, precum şi în Norvegia, Islanda şi Lichtenstein, există un centru
SOLVIT. Acestea fac parte din administraţia naţională şi se angajează să furnizeze soluţii reale pentru
problemele prezentate, într-un termen de zece săptămâni. Serviciile furnizate de către SOLVIT
sunt gratuite. Centrele SOLVIT pot sprijini în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea
cetăţenilor, cât şi a întreprinderilor.
Aşadar, SOLVIT - pe lângă celelalte servicii aflate în coordonarea Comisiei Europene - încearcă să vină
în întâmpinarea persoanelor fizice şi juridice care îşi exercită drepturile dobândite prin calitatea de
cetăţean al Uniunii Europene, încercând să remedieze blocajele de implementare a legislaţiei europene
de către administraţie.
Mai mult, pe lângă obiectivul de a facilita exercitarea drepturilor de către cetăţeni şi societăţi
comerciale, SOLVIT are, prin natura activităţii, şi un rol de monitorizare şi atenţionare timpurie în
cazurile când deficienţa survine dintr-o aplicare sau transpunere deficitară a unei norme europene.
Având în vedere aceste două perspective, SOLVIT dobândeşte un rol tot mai important în procesul de
creare a unei pieţe interne reale, în care drepturile şi obligaţiile celor ce se bucură de avantajele
Spaţiului European reprezintă reperele de bază ale construcţiei europene.
II.

MOD DE FUNCŢIONARE

SOVIT funcţionează din luna iulie 2002, având la bază Comunicarea Comisiei către Consiliu,
Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Soluţionarea eficientă a
problemelor în cadrul Pieţei Interne. Comunicarea făcea trimitere la o abordare integrată privind
soluţionarea problemelor, denumită SOLVIT. În plus, documentul propunea crearea unei baze de date
electronice la nivel UE, în vederea facilitării monitorizării şi soluţionării problemelor legate de aplicarea
necorespunzătoare a normelor Pieţei Interne de către autorităţile publice. La rândul lor, statele membre
erau invitate să întreprindă acţiuni de promovare pentru a face cunoscută reţeaua SOLVIT tututror
potenţialilor beneficiari – cetăţeni sau întreprinderi.
Totodată, detalii despre originea SOLVIT şi filozofia care stă la baza acestuia pot fi regăsite în
următoarele documente:
Recomandarea167 Comisiei (din 7.12.2001) care stabileşte un ansamblu al normelor de
lucru în vederea abordării cazurilor SOLVIT, adresate centrelor SOLVIT din statele membre. Practic,
este vorba despre un set de principii pe care centrele de coordonare ale statelor membre trebuie
să le respecte atunci când tratează probleme transfrontaliere legate de aplicarea regulilor privind
piaţa internă folosind SOLVIT.
Concluziile Consiliului de Miniştri (din 1.3.2002), care confirmă implicarea statelor
membre în funcţionarea efectivă şi aplicarea principiilor SOLVIT.
SOLVIT funcţionează pe baza cooperării dintre cele 30 de centre constituite în cadrul administraţiilor
publice ale statelor membre UE şi ale celorlalte trei state aparţinând Spaţiului Economic European SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Aceste centre formează reteaua SOLVIT şi sunt conectate
167

C (2001) 3901

45

prin intermediul unei baze de date on-line, aflată sub coordonarea şi supravegherea Comisiei
Europene. Plângerile oficiale primite de către Comisie, pentru care se întrevede o posibilitate reală de a
fi soluţionate altfel decât pe cale juridică, sunt trimise de asemenea către SOLVIT.
In soluţionarea unei probleme sunt implicate, de obicei, două centre SOLVIT: (i) cel de origine
(centrul Home) - care primeşte plângerea şi care, ulterior evaluării, o transmite spre solutionare centrului
din statul in care a survenit problema; (ii) centrul responsabil (centrul Lead) din statul în care a
survenit problema semnalată, care este responsabil de soluţionarea acesteia.
Practic, înaintarea unui caz către SOLVIT implică parcurgerea următorilor paşi:
a)
centrul local SOLVIT - cunoscut sub denumirea de Centrul SOLVIT “de Origine” (cel din statul
membru cu care petentul prezintă o legătură administrativă strậnsă) - va verifica mai întâi detaliile
plângerii, pentru a se asigura că este într-adevăr vorba despre o aplicare necorespunzătoare a
regulilor pieţei interne şi că toată informaţia necesară a fost pusă la dispoziţie;
b)
după această verificare, centrul local SOLVIT va introduce cazul într-o bază de date
electronică, iar informaţia va fi transmisă automat centrului SOLVIT din celelalte state membre în care
a survenit problema (cunoscut drept centrul SOLVIT “responsabil”);
c)
în termen de o săptămână, centrul SOLVIT responsabil ar trebui să confirme dacă va prelua
cazul. Acest fapt depinde, în mare parte, de măsura în care cazul este considerat ca fiind bine fondat şi
de existenţa posibilităţii de a fi soluţionat în mod pragmatic;.
d)
dacă soluţionarea unei probleme implică abrogarea unei legi naţionale – şi nu doar aplicarea ei
în mod corespunzător – acest lucru necesită uneori o acţiune juridică formală. În unele cazuri însă,
SOLVIT poate lua măsuri pentru a convinge statul membru să renunţe la aplicarea regulilor incorecte,
chiar înainte de abrogarea legii în cauză;
e)
cele două centre SOLVIT vor conlucra în încercarea de a soluţiona problema, iar centrul
SOLVIT “de Origine” va ţine la curent persoana în cauză cu evoluţia cazului.
Trebuie precizat faptul că SOLVIT, ca mecanism alternativ de soluţionare a disputelor,
funcţionează mult mai rapid decât o plângere formală. De regulă, termenul în care SOLVIT îşi
propune să găsească o soluţie la problemele ce îi sunt înaintate este de 10 săptămâni. În mod
excepțional, centrul de origine poate decide prelungirea termenului cu maximum patru
săptămâni, dacă apreciază că în acest interval este posibilă soluţionarea cazului.
Soluţiile propuse de sistemul SOLVIT trebuie să fie in conformitate cu legislaţia europeană.
Acceptarea soluţiei propuse nu este obligatorie, însă nu este posibil ca aceasta să fie contestată în
mod oficial prin SOLVIT.
În situaţia în care o problemă rămâne nesoluţionată sau dacă soluţia propusă nu este considerată
acceptabilă, persoana în cauză poate acţiona în continuare pe cale juridică, apelând la o instanţă
naţională sau înaintând o plângere către Comisia Europeană. Este de reţinut faptul că supunerea
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problemei spre soluţionare în sistemul SOLVIT nu suspendă termenele care trebuie respectate, conform
legislaţiei naţionale, pentru valorificarea drepturilor168.
Dacă centrul de coordonare responsabil concluzionează că statul membru în cauză a respectat
legislaţia privind piaţa internă, iar cazul este lipsit de fundament, atunci acest aspect trebuie menţionat
în baza de date. La rândul său, centrul de origine informează solicitantul cu privire la motivele care au
stat la baza acestei decizii169.
Din momentul înfiinţării sale, un număr tot mai mare de persoane fizice şi juridice s-a adresat acestui
serviciu, SOLVIT reuşind să soluţioneze 78% din problemele semnalate.
De reţinut!


Reţeaua SOLVIT = 30 de centre:
 cậte un centru în fiecare stat membru UE,
 cậte un centru în fiecare din cele trei state ale SEE (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein).



Două tipuri de centre SOLVIT:
 de origine (centrul Home);
 responsabil (centrul Lead)



Se pot adresa SOLVIT:
 cetăţenii;
 intreprinderile.



Serviciile SOLVIT = gratuite



Durata de soluţionare a plângerilor: de regulă, 10 săptămâni
 In mod exceptional, centrul de origine poate decide prelungirea termenului cu
maximum patru săptămâni.

III.

DOMENII ABORDATE

În atenţia SOLVIT intră problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o
parte şi o autoritate publică pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia europeană să fi
fost aplicată în mod necorespunzător.
1. Pentru ca o problemă să poată forma obiectul SOLVIT, aceasta trebuie să
168
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îndeplinească trei condiţii: Să rezulte din neaplicarea sau aplicarea
necorespunzătoare a dreptului european de către administraţia unui stat
membru;
2. Să aibă un caracter transfrontalier (nu este necesar ca petentul să se afle în alt
stat decât cel în care a apărut problema, fiind suficient să existe un element de
extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului european);
3. Să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa.

Practica arată că domeniile politice cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:
 pentru cetăţeni:
- recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor,
- accesul la educaţie,
- permise de şedere,
- drepturile la vot,
- securitatea socială,
- drepturile de ocupare a unui loc de muncă,
- permisele de conducere,
- înregistrarea vehiculelor cu motor,
 pentru operatorii economici:
- stabilirea ca persoană fizică ce desfăşoară activităţi independente,
- achiziţiile publice,
- impozitarea / recuperarea TVA,
- controlul la frontieră,
- accesul pe piaţă al produselor,
- accesul pe piaţă al serviciilor,
- libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.
De exemplu, la nivelul anului 2009, majoritatea cazurilor prezentate SOLVIT aveau ca obiect dreptul de
şedere (au fost gestionate şi închise 549 dosare referitoare la premise de şedere şi vize)170.
De precizat că domeniile enunţate mai sus nu reprezintă o listă completă, SOLVIT luând în considerare
orice caz care întruneşte criteriile amintite anterior.
Situaţii în care SOLVIT nu poate fi utilizat
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 Având în vedere faptul că SOLVIT abordează în manieră informală soluţionarea problemelor,
acesta nu ar trebui utilizat în situaţiile în care procedura juridică este deja în curs.
 Alte situaţii în care SOLVIT nu poate veni în sprijinul solicitantului vizează: problemele
legate de relaţiile între operatori economici, respectiv problemele legate de relaţiile între
operatori economici şi consumatori.
IV.

STANDARDELE DE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ ALE SOLVIT

Ţinând cont că SOLVIT se angajează să ofere servicii de calitate, Centrele SOLVIT au decis
îndeplinirea anumitor standarde de performanţă şi calitate în soluţionarea problemelor. Conform
standardelor, persoana care se adresează SOLVIT se poate aştepta la:
A avea posibilitatea contactării telefonice, prin fax sau prin e-mail a centrului SOLVIT
de care aparţine, în timpul programului de lucru al biroului şi primirea unui răspuns prompt la întrebările
sale.

Dacă problema va fi considerată ca fiind adecvată pentru SOLVIT, centrul o va analiza şi
va comunica dacă poate fi înaintată către SOLVIT.

Când cazul se transmite în baza de date electronice SOLVIT, persoana va primi o scurtă
informare din partea centrului SOLVIT.

Când centrul SOLVIT al ţării în care s-a constatat problema este de acord cu încercarea
soluţionării problemei, termenul limită pentru soluţionare este de zece săptămâni.

Dacă persoana a furnizat o adresă electronică, va primi un mesaj electronic automat de
fiecare dată când cazul înregistrează un progres.

Dacă se găseşte o soluţie, persoana va fi informată asupra a ceea ce trebuie să facă pentru
a beneficia de soluţia propusă.


V.

SOLVIT ROMÂNIA

Încă de la înfiinţarea sa, centrul SOLVIT România a funcţionat în cadrul Departamentului pentru
Afacerilor Europene
Întrucât cooperarea dintre centrul SOLVIT România şi autorităţile administraţiei publice naţionale este
esenţială pentru buna gestionare a cazurilor SOLVIT, încă din decembrie 2006 a fost creată o reţea
de “puncte de contact” în cadrul autorităţilor naţionale care aplică dreptul european privind Piaţa
Internă.
Persoanele de contact ajută la:
- soluţionarea cazurilor SOLVIT;
- promovarea serviciului SOLVIT, cel puţin la nivelul instituţiei din care fac parte.
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Este de menţionat faptul că în urma recentei modificări a structurii guvernului (OUG nr. 96/2012), partea
de afaceri europene din cadrul ministerului amintit anterior a fost preluată de Ministerul Afacerilor
Externe.
Din punct de vedere al volumului de activitate, centrul SOLVIT România a gestionat în perioada
ianuarie – decembrie 2011, 275 de petiţii171. Acestea au fost introduse fie prin sistemul electronic, fie
au fost sesizate prin altă formă – e-mail sau telefon (de către alte state membre sau cetăţenii acestora,
fie de cetăţeni români).
Ca urmare a evaluării, din cele 275 de petiţii, 102 au fost acceptate, iar 173 au fost respinse, întrucât
nu respectau criteriile SOLVIT. Din totalul de 102 cazuri acceptate, doar 82 au fost soluţionate, restul
de 20 fiind închise ca nesoluţionate.
Cu privire la cazurile respinse în urma evaluării din perspectiva îndeplinirii criteriilor SOLVIT, în situaţiile
în care acestea reprezentau de fapt solicitări de informaţii, SOLVIT România:
a redirecţionat petentul către organismul în măsură să ofere mai multe informaţii despre
drepturile ce decurg din legislaţia comunitară;
a explicat petentului condiţiile în care poate interveni SOLVIT şi l-a îndrumat către
organismul naţional sau al unui alt stat membru în măsură să soluţioneze problema sa.
Pentru cele 102 cazuri acceptate spre soluţionare, centrul SOLVIT România a avut rolul de centru de
origine în privinţa a 55 de cazuri, respectiv centru responsabil pentru 47 de cazuri.
O privire comparativă cu situaţia din anul 2010 indică faptul că centrul SOLVIT România a gestionat
în cursul anului 2011 un număr mai mare de cazuri (în 2010 au fost 262 petiţii). Cu toate acestea, sa înregistrat o creştere a cazurilor respinse şi a celor nesoluţionate faţă de 2010: 173 de cazuri respinse
în 2011 comparativ cu 142 în 2010 şi 20 de cazuri nesoluţionate în 2011 faţă de 10 în 2010. Astfel, în
anul 2011, procentul cazurilor acceptate spre soluţionare a scăzut cu aproximativ 15%, în timp ce rata
de soluţionare în calitate de centru responsabil sau de origine a scăzut de la 91% în 2010 la 80% în
2011.
VI.

POVEŞTI DE SUCCES172



SOLVIT AJUTĂ O FIRMĂ SUEDEZĂ SĂ OPEREZE ÎN DANEMARCA

În Danemarca, proprietarii de imobile care înlocuiesc vechile centrale pe păcură cu pompe de căldură
primesc subvenţie guvernamentală de 20 000 de coroane daneze.
Totusi, clienții unei firme suedeze care instala astfel de pompe în Danemarca nu primeau subvenţia,
aceasta fiind acordată doar companiilor cu sediul în Danemarca şi cu număr de înregistrare danez
(numărul CVR).

171
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Conform Raportului de activitate SOLVIT 2011, www.maeur.ro
Sursa: http://ec.europa.eu/solvit/site/
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După intervenţia SOLVIT, autorităţile au anunţat că şi sistemele instalate de firme care nu deţin numărul
CVR danez pot primi subvenţia respectivă.
Caz soluţionat în 3 săptămâni.


SOLVIT FACILITEAZĂ IMPORTUL DE FASOLE VERDE ÎN BELGIA

Potrivit legislaţiei UE, unele produse pot fi importate din anumite ţări la tarife vamale mai mici decât cele
normale. Firma belgiană beneficia de 20 de ani de astfel de tarife reduse pentru importul de fasole
verde din Tanzania (via Amsterdam), fără să aibă vreodată probleme.
Însă, în 2004, când a încercat să importe fasolea verde via aeroportul din Bruxelles, autorităţile vamale
belgiene au decis că tariful preferenţial nu poate fi aplicat, întrucât nu aveau garanţia că produsele
proveneau din Tanzania.
După intervenţia SOLVIT, ministerul belgian de finanţe a dispus ca autorităţile vamale să-şi revizuiască
imediat decizia, ceea ce a permis importul produsului la tarif redus.
Caz soluţionat în 6 luni.

SOLVIT ÎL AJUTĂ PE ELEVUL FRANCEZ AL UNEI ŞCOLI DE PILOTAJ SĂ SE
ÎNREGISTREZE ÎN BELGIA
Un tânăr francez urma cursurile unei şcoli belgiene de pilotaj, însă autorităţile belgiene nu-i permiteau
să se înregistreze ca elev, pe motiv că şcoala era particulară şi nu era recunoscută de către autorităţile
regionale belgiene, mai exact de Comunitatea franceză.
Totuşi, certificatele emise de această şcoală erau recunoscute de către ministerul de transport, ceea ce
înseamnă, potrivit legislaţiei UE, că toţi cursanţii săi ar trebui să aibă statut de elev.
Datorită intervenţiei SOLVIT, autorităţile Comunităţii franceze au permis înregistrarea tânărului ca elev
al şcolii.
Caz soluţionat în 2 luni.

SOLVIT ÎI PERMITE UNEI FIRME ITALIENE SĂ-ŞI CONTINUE ACTIVITATEA DE TRATARE
A DEŞEURILOR ÎN POLONIA
O firmă italiană gestiona patru gropi de gunoi din Polonia. La intrarea în vigoare a unei noi legi
poloneze, i s-a solicitat să obţină o autorizaţie pentru a-şi continua activitatea la una dintre locaţii.
Deşi activitatea firmei primise deja avizul ministerului mediului din Polonia, autorităţile au refuzat să-i
elibereze autorizaţia, pe motiv că groapa de gunoi nu îndeplinea standardele de mediu.
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Datorită intervenţiei SOLVIT, firma a primit autorizaţia necesară.
Caz soluţionat în 9 săptămâni.

SOLVIT AJUTĂ UN BĂRBAT DE ORIGINE TURCĂ SĂ AJUNGĂ ÎN GERMANIA, PENTRU A
FI ALĂTURI DE SOŢIA SA DE NAŢIONALITATE DANEZĂ CARE URMA SĂ DEA NAŞTERE
COPILULUI LOR
Un cetăţean turc dorea să ajungă în Germania pentru a fi alături de soţia sa daneză, care nu putea
călători deoarece urma sa nască în curând. Viitorul tată avea nevoie de viză şi încerca din greu să
obţină toate documentele necesare.
După intervenţia SOLVIT, autorităţile germane au eliberat certificatul care atestă situaţia financiară a
cuplului, act de care consulatul din Istanbul avea nevoie pentru a elibera viza.
Caz soluţionat în 8 săptămâni.


SOLVIT AJUTĂ UN CETĂŢEAN BULGAR SĂ STUDIEZE ARHITECTURA ÎN GERMANIA

Un cetăţean bulgar dorea să studieze arhitectura în Germania. Diploma de bacalaureat obţinută în
Bulgaria, care îi asigura accesul la orice universitate din ţara sa, atesta că urmase o programă
universitară cu caracter general.
Însă, pentru că studiase şi câteva materii legate de artă, diploma menţiona şi o specializare în Artă şi
pictură. Autorităţile germane au considerat că această specializare îi permitea accesul doar la
anumite facultăţi, însă nu şi la cea de arhitectură.
Datorită SOLVIT, autorităţile şi-au modificat decizia şi au recunoscut că diploma îi permite să studieze
arhitectura în Germania.
Caz soluţionat în 13 săptămâni.


SOLVIT AJUTĂ O PACIENTĂ BRITANICĂ SĂ OBŢINĂ ÎNGRIJIRI MEDICALE ÎN BULGARIA

O britanică stabilită în Bulgaria a trebuit să plătească pentru o consultaţie, deşi a prezentat
documentaţia care dovedea că este îndreptăţită să primească asistenţă medicală gratuită.
Medicul a respins aceste documente, invocând motivul că nu a primit instrucţiuni cu privire la tratarea
pacienţilor din alte ţări ale UE.
În urma intervenţiei SOLVIT, autorităţile bulgare i-au trimis pacientei un document care îi confirmă
drepturile (acceptat de către medic) şi i-au indicat o persoana de contact pentru cazul în care s-ar fi
confruntat cu alte probleme.
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Caz soluţionat în 4 luni.

SOLVIT AJUTĂ FIRMELE CARE CUMPĂRĂ UTILAJE AGRICOLE DE IMPORT SĂ OBŢINĂ
FONDURI UE ÎN LITUANIA
Fondurile UE pentru dezvoltare regională pot fi utilizate pentru achiziţii de utilaje agricole. În 2009,
Lituania a introdus o lege conform căreia astfel de fonduri pot fi acordate doar pentru achiziţia de utilaje
noi (adică utilaje care să nu fi fost înmatriculate vreodată, indiferent dacă au fost utilizate sau nu).
Această lege a blocat accesul la finanţare al firmelor care importau astfel de utilaje şi le închiriau.
Datorită intervenţiei SOLVIT, noua lege a fost anulată.
Caz soluţionat în 6 luni.

SOLVIT AJUTĂ UN AVOCAT DIN LIECHTENSTEIN SĂ ÎNREGISTREZE UN BREVET
EUROPEAN ÎN IRLANDA
Autorităţile irlandeze i-au refuzat unui avocat din Liechtenstein permisiunea de a înregistra un brevet
european la Oficiul de Brevete din Irlanda, pe motiv că sediul său se afla în afara UE.
Decizia nu era însă corectă. Deşi Liechtenstein nu este un stat membru al UE, face parte din Spaţiul
Economic European (SEE) şi din sistemul european de brevete.
După intervenţia SOLVIT, Oficiul de brevete din Irlanda a înregistrat brevetul.
Caz soluţionat în 3 săptămâni.


SOLVIT APĂRĂ DREPTURILE DE PENSII OBŢINUTE ÎN ŢĂRI DIFERITE

Un cetăţean maghiar a lucrat timp de 20 de ani în România şi 18 ani în Ungaria. În urma solicitării de
pensionare depuse la autorităţile maghiare, acestea le-au solicitat autorităţilor române să calculeze
partea de pensie care le revine. Deşi solicitarea a fost reînnoită de mai multe ori, nu a primit niciun
răspuns.
În urma intervenţiei centrului SOLVIT din România, Casa Naţională de Pensii a stabilit care era partea
calculată pentru munca depusă pe teritoriul României, iar cetăţeanul maghiar se poate bucura în linişte
de pensie.
Caz soluţionat în 9 zile.


SOLVIT AJUTĂ O FAMILIE SLOVACĂ SĂ OBŢINĂ ALOCAŢIA PENTRU COPII ÎN ISLANDA
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Un cetăţean slovac care locuia în Islanda a solicitat alocaţie pentru cei doi copii ai săi. Solicitarea sa a
rămas fără răspuns. Între timp, cetăţeanul s-a întors în Slovacia, unde a făcut aceeaşi cerere
autorităţilor naţionale. Acestea au refuzat să plătească alocaţia aferentă perioadei în care a lucrat în
Islanda.
SOLVIT a descoperit că autorităţile islandeze nu au reacţionat pentru că anumite documente lipseau de
la dosar. După ce a depus documentele în cauză, cetăţeanul a primit alocaţia de la autorităţile
islandeze.
Caz soluţionat în 3 luni.


UN INGINER ÎŞI ECHIVALEAZĂ ÎN POLONIA STUDIILE URMATE ÎN IRLANDA

Un cetăţean polonez terminase facultatea de inginerie în Irlanda şi întâmpina dificultăţi în recunoaşterea
studiilor sale în Polonia. Autorităţile poloneze susţineau că trebuie să mai susţină câteva examene, din
cauza diferenţelor dintre facultăţile de inginerie din cele două ţări.
Însă această cerinţă contravine normelor europene. În urma intervenţiei SOLVIT, autorităţile poloneze
au recunoscut calificările irlandeze, fără a mai impune alte cerinţe.
Caz soluţionat în 4 săptămâni.

SOLVIT ASIGURĂ ACELEAŞI CONDIȚII ECHITABILE TUTUROR FIRMELOR DE RAFTING
CARE OPEREAZĂ ÎN SLOVENIA
Câteva companii de rafting din Ungaria şi Slovacia au semnalat că doar firmele slovene beneficiau de
un permis anual de acces la un anumit râu din Slovenia, la un preţ redus (420 EUR).
Firmele străine nu trebuiau doar să plătească mai mult (56 EUR/ zi), ci erau obligate şi să cumpere
zilnic bilete.
Datorită intervenţiei SOLVIT, normele discriminatorii au fost modificate. În prezent, companiile străine îşi
pot desfăşura activitatea pe râurile slovene în aceleaşi condiţii ca şi firmele locale.
Caz soluţionat în 10 luni.

SOLVIT FACILITEAZĂ IEŞIREA LA PENSIE A UNUI CETĂŢEAN FRANCEZ STABILIT ÎN
POLONIA
Un cetăţean francez stabilit în Polonia lucrase în ambele ţări şi a solicitat autorităţilor franceze să-i
transfere drepturile de pensii aferente activităţii depuse din Franţa către pensia din Polonia.
Întrucât nu a primit nici un răspuns timp de câteva luni, SOLVIT a intervenit pentru a accelera
procedura. În prezent, pensionarul se poate bucura de drepturi depline în Polonia.
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Caz soluţionat în 6 săptămâni.

4.2. EU – PILOT
I.

LANSARE. SCOP

Ideea proiectului EU PILOT a fost lansată în Comunicarea173 Comisiei din 2007 O Europă a
rezultatelor. Potrivit acestui document, EU PILOT este conceput cu scopul de a face faţă
solicitărilor de informaţii şi plângerilor formulate de cetăţeni, respectiv întreprinderi, care ridică
o problemă legată de aplicarea legislaţiei UE.
Practic, EU PILOT este utilizat atunci când este necesară o clarificare, din partea statelor membre,
a situaţiei de fapt sau de drept. Statele membre trebuie să furnizeze explicaţii sau soluţii într-un
interval de timp scurt, inclusiv acţiuni pentru remedierea încălcării legislaţiei UE. Serviciile Comisiei
analizează toate răspunsurile statelor membre şi pot fi adoptate măsuri suplimentare pentru a pune în
aplicare legislaţia UE, dacă este necesar.

II. FUNCŢIONARE
În aprilie 2008, EU PILOT a devenit funcţional, incluzând cincisprezece state membre care
participau în mod voluntar. Este vorba despre: Austria, Republica Cehă, Danemarca, Germania,
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Suedia, Spania şi Regatul
Unit.
Proiectul, constând într-o platformă electronică, dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană, a
fost conceput în ideea de a îmbunătăţi - încă dintr-un stadiu incipient, înainte de iniţierea unei
proceduri în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 TFUE - comunicarea şi
soluţionarea problemelor între serviciile Comisiei şi autorităţile statelor membre cu privire la
aplicarea legislaţiei UE sau la conformitatea legii dintr-un stat membru cu legislaţia UE.
Atunci când s-ar putea recurge la o procedură în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, regula generală
este că EU PILOT este utilizat înainte de iniţierea de către Comisie a unei astfel de proceduri
conform art. 258 din TFUE. De la data lansării sistemului EU PILOT şi până în anul 2010, Comisia
Europeană a iniţiat peste 40 proceduri de încălcare a legislaţiei europene (infringement) 174.
În cadrul EU PILOT, întrebarea sau plângerea formulată va fi analizată de către serviciul
responsabil din cadrul Comisiei şi transmisă autorităţii competente a statului membru în cauză,
însoţită de orice întrebări sau indicaţii identificate de către serviciul Comisiei. Persoana care a adresat
respectiva întrebare/plângere, este informată în scris cu privire la utilizarea acestei metode.
Termenul general pentru furnizarea răspunsurilor este de 20 de săptămâni (10 săptămâni pentru
autorităţile statelor membre şi 10 săptămâni pentru serviciile Comisiei). Serviciul Comisiei informează
173
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[COM (2007) 502].
http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/com_2010_70_ro.pdf
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petentul asupra evaluării efectuate. Totuşi, atunci când Comisia consideră că solicitarea reprezintă un
caz urgent sau unul de interes de ordin superior, există posibilitatea emiterii unui răspuns mai
rapid. Statului membru i se explică motivele pentru stabilirea unui termen mai scurt.
Statele membre pot justifica necesitatea unei prelungiri a perioadei de zece săptămâni,
semnalând astfel Comisiei faptul că au nevoie de mai mult timp pentru elaborarea răspunsului.
Aprobarea sau respingerea cererii de prelungire a termenului general se decide în funcţie de fiecare caz
în parte175.
Trebuie menţionat faptul că este asigurată respectarea normelor privind confidenţialitatea datelor cu
caracter personal (în contactele cu autorităţile naţionale, identitatea petentului va fi dezvăluită numai în
cazul în care acesta şi-a exprimat acordul în mod special).
În timp, activitatea EU PILOT a luat amploare, astfel încât în februarie 2010, erau în lucru 723 de
dosare după 22 de luni de funcţionare176, din care 424 dosare au parcurs întregul proces al EU
PILOT.
În România, acest proiect funcţionează din 2011. EU PILOT constă într-o bază de date online utilizată
de Comisia Europeană pentru soluţionarea plângerilor şi a solicitărilor de informaţii depuse de
către cetăţeni, companii şi organisme ale societăţii civile. De asemenea, EU PILOT cuprinde
dosarele create de Comisie din proprie iniţiativă.
Etapele pe care le implică procedura de soluţionare a plângerilor/solicitărilor vizează:
-

înregistrarea plângerii/ solicitării in EU PILOT;
consultarea cu autorităţile statelor membre referitor la sesizarea adresată;
analizarea de către Comisie a răspunsurilor oferite de statele membre;
consultări interne in cadrul Comisiei;
redactarea preliminară a soluţiei;
traducerea soluţiei, dacă este cazul;
consultarea inter-departamentală;
transmiterea soluţiei.

De altfel, şi recentul Raport anual al Comisiei Europene privind monitorizarea aplicării dreptului UE 177
evidenţiază faptul că “deși Comisia, în calitate de gardian al tratatului, desfășoară propriile anchete
pentru a detecta încălcări ale dreptului UE, cetăţenii, întreprinderile şi organizaţiile interesate
contribuie în mod semnificativ la această activitate de monitorizare, prin raportarea deficiențelor în
materie de transpunere şi/sau aplicare a dreptului UE de către autoritățile statelor membre. După
detectarea problemelor, au loc discuţii bilaterale între Comisie şi statul membru în cauză, în
vederea remedierii acestora, în măsura posibilului, utilizându-se platforma EU PILOT”.
Potrivit acestui raport, în urma unei evaluări inițiale a peste 3.000 de plângeri depuse în 2011, Comisia
a iniţiat – prin intermediul EU PILOT - discuţii bilaterale cu statul membru în cauză pentru 619
175
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plângeri, cu scopul de a clarifica dacă normele UE au fost sau nu încălcate. De cele mai multe ori,
plângerile care au generat discuţii bilaterale au avut ca obiect domeniul mediului, al pieţei interne şi
serviciilor, precum şi al impozitării şi uniunii vamale.
De asemenea, documentul Comisiei arată că 700 de dosare EU PILOT au fost închise în cursul
anului 2011, din care Comisia a închis 508, deoarece răspunsul furnizat de statul membru în cauză a
fost satisfăcător. Aceasta echivalează cu o rată de soluţionare a cazurilor de 72,5 % pentru statele
membre, cu o scădere de 8,5 % față de rata de 81% din 2010. În ceea ce priveşte numărul dosarelor
în curs la nivelul anului 2011, acesta se ridica la 1096. Este de menţionat faptul că majoritatea
dosarelor din cadrul EU PILOT vizau Italia (371), urmată de Spania (365) şi Germania (193).
Referitor la implicarea României în activitatea de soluţionare rapidă a problemelor prin intermediul EU
PILOT, trebuie precizat că alăturarea la această iniţiativă a Comisiei a avut loc în ianuarie 2011, odată
cu Belgia, Polonia, Letonia şi a gestionat 55 de cazuri178. În luna martie 2011, aceste state au fost
urmate de Cipru. La nivelul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
există un manager central pentru problematica EU PILOT.
De reţinut!


EU PILOT = platformă electronică dezvoltată şi gestionată de
Comisia Europeană.
 Scop: îmbunătăţirea - dintr-un stadiu incipient (înainte de iniţierea unei proceduri în
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor) a comunicării şi soluţionarea problemelor între
serviciile Comisiei şi autorităţile statelor membre cu privire la aplicarea legislaţiei UE
sau la conformitatea legii dintr-un stat membru cu legislaţia UE.
 Înfiinţare:
-



la nivelul UE - 2008 (incluzând 15 state membre care
participă în mod voluntar);
în România – 2011.
Obiectul EU PILOT:

 soluţionarea plângerilor şi a solicitărilor de informaţii depuse de către:
- cetăţeni,
- companii,
- societatea civilă:
 soluţionarea dosarelor create de Comisie din proprie iniţiativă.


Termen general pentru furnizarea răspunsurilor:
 20 săptămâni (10 săptămâni pentru autorităţile statelor membre şi 10 săptămâni
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pentru serviciile Comisiei).

III. EVALUAREA EU PILOT
Primul raport de evaluare al Comisiei Europene cu privire la funcţionarea EU Pilot - metoda
introdusă pentru a îmbunătăţi asistenţa către cetăţeni şi întreprinderi cu privire la aplicarea legislaţiei UE
– a fost prezentat la începutul lunii martie 2010. Documentul arată modul în care Comisia şi
cincisprezece state membre îşi îmbunătăţesc cooperarea pentru a reduce numărul de proceduri oficiale
de încălcare şi pentru a obţine mai rapid rezultate pentru cetăţeni şi întreprinderi.
În acest context, este de amintit declaraţia preşedintelui Comisiei Europene, dl. Barroso, potrivit căreia
„asigurarea că statele membre aplică în mod corect legislaţia UE este esenţială pentru buna funcţionare
a Uniunii Europene. EU Pilot a fost creat pentru a asigura că problemele cetăţenilor şi întreprinderilor
sunt rezolvate cât mai rapid, mai uşor şi mai eficient posibil. EU Pilot şi-a dovedit deja utilitatea cu
rezultate pozitive clare şi propun acum ca acesta să fie extins la toate statele membre”.
Pentru efectuarea acestei evaluări a funcţionării EU PILOT, s-a realizat o primă încercare de
clasificare a dosarelor în funcţie de conţinut, cu scopul de a identifica dacă este necesar ca diferite
tipuri de dosare să fie prelucrate în mod diferit şi de a constata dacă poate fi elaborată o metodă
standard de evaluare a intervalului de timp care pare adecvat pentru prelucrarea diferitelor tipuri de
probleme.
Raportul de evaluare indică faptul că proiectul începe să contribuie în mod pozitiv la cooperarea între
Comisie şi statele membre participante, cele mai multe dintre răspunsuri fiind furnizate de către
statele membre în termen de zece săptămâni, din care 85% sunt considerate acceptabile de către
Comisie. Soluţia fiecărui dosar este analizată la nivelul Comisiei, aceasta lansând procedura de
încălcare dacă este cazul. Astfel, până în februarie 2010, 40 de dosare au trecut la stadiul oficial al
procedurii de încălcare.
Peste 60% din dosare au fost sub formă de plângeri, în timp ce peste 20% au constituit solicitări
de informaţii, iar aproape 20% au fost dosare create de Comisie din proprie iniţiativă. În rândul
plângerilor şi solicitărilor de informaţii, 43% din dosare au provenit de la cetăţeni, iar 36% de la
întreprinderi sau organisme ale societăţii civile. Obiectul dosarelor a confirmat că întrebările şi
problemele semnalate privesc diferite sectoare ale legislaţiei UE: 36% se referă la mediul
înconjurător, 21% la piaţa internă, 8% la impozitare, 7% la ocuparea forţei de muncă, legislaţia din
domeniul muncii şi asigurările sociale, 6% la domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, 5% la societăţile
comerciale, 4% la domeniul sănătăţii şi 4% la agricultură179.
Un alt aspect pozitiv al EU PILOT constă în crearea unei reţele active de puncte de contact, fapt de
natură să consolideze supravegherea gestionării solicitărilor de informaţii şi plângerilor, îmbunătăţind
coordonarea şi cooperarea între Comisie şi statele membre.
Odată cu această primă evaluare, Comisia şi-a manifestat intenţia de a invita statele membre care nu
participau încă la proiect să se alăture acestuia, să îi extindă aplicarea şi efectele şi să îi consolideze în
continuare dezvoltarea.
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Raportul concluzionează că lansarea proiectului EU PILOT a fost finalizată cu succes, remarcându-se o
relaţie deschisă şi de colaborare între serviciile Comisiei şi autorităţile din statele membre participante în
privinţa dezvoltării proiectului şi funcţionării iniţiale a acestuia.
Cea de-a doua evaluare a proiectului EU PILOT a fost realizată de către Comisia Europeană în
decembrie 2011180. Încă de la început, documentul punctează evoluţiile majore înregistrate de la
adoptarea primului raport de evaluare din martie 2010 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a
proiectului EU PILOT. Astfel:
• Comisia a invitat celelalte 12 state membre să se alăture proiectului. Ulterior, zece noi state membre
au aderat la EU PILOT181;
• începând din martie 2010, s-a stabilit un obiectiv de referință de zece săptămâni pentru a oferi un
punct de reper general pentru evaluarea de către Comisie a răspunsurilor statelor membre;
• începând din martie 2010, domeniul de aplicare a proiectului EU PILOT a fost extins şi, de regulă,
sistemul este utilizat în toate cazurile (cu un număr limitat de excepţii) referitoare la punerea corectă în
aplicare a legislaţiei UE sau la conformitatea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE, într-un stadiu
incipient, înainte de orice posibil recurs la o procedură în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul
art. 258 din TFUE;
• Comisia a îmbunătăţit sistemul informatic pe care se bazează EU PILOT, pentru a asigura
funcţionarea eficientă a sistemului şi pentru a-l face mai uşor de folosit.
În ceea ce priveşte evaluarea dosarelor închise pentru perioada cuprinsă între martie 2010 februarie 2011, Comisia şi statele membre participante au răspuns la o serie de întrebări pe baza a trei
criterii principale: calitate, cooperare şi sprijin. Rezultatele acestei evaluări arată că statele membre
sunt, în general, mulţumite de calitatea dosarelor EU PILOT depuse de Comisie, în special în ceea ce
priveşte claritatea întrebărilor adresate şi identificarea chestiunilor în discuţie. Atât Comisia, cât şi
statele membre sunt foarte mulţumite de nivelul de cooperare şi de sprijinire care stă la baza
proiectului.
Din perspectiva volumului de dosare, în perioada aprilie 2008 - septembrie 2011, au fost prezentate
în cadrul EU PILOT 2.121 dosare. Raportul subliniază, însă, că volumul nu este împărţit în mod egal
între statele membre: pe lângă faptul că cele mai populate state membre primesc mai multe dosare
în cadrul EU PILOT, ca urmare a numărului mai mare de cetăţeni, întreprinderi şi reprezentanţi ai
societăţii civile, mai există un alt element ce trebuie luat în considerare, şi anume diferenţa în ceea ce
priveşte numărul de dosare între acele state membre care utilizează sistemul de la început (din 2008)
şi celelalte state care au aderat la sistem în 2010/2011.
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Conform documentului COM(2011) 930 final, cele 25 de state membre sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Spania şi Regatul Unit. Malta
stabileşte procedurile interne necesare şi va începe curând să utilizeze sistemul; în cazul statului Luxemburg,
negocierile nu s-au încheiat încă.
181

59

Astfel, potrivt evaluării Comisiei, din cele 2.121 dosare, 15,5 % au fost înaintate către Italia şi Spania,
8 % către Regatul Unit, 7,7 % către Germania şi 6,5 % către Portugalia. Statele membre au refuzat
să analizeze doar 2 % din totalul dosarelor prezentate în cadrul EU PILOT, principalul motiv
constituindu-l insuficienţa informaţiilor transmise de către reclamant. Din punct de vedere al
problematicii invocate, circa 33 % din dosare vizează aspecte de mediu, 15 % - piaţa internă, 10,5
% - impozitarea, 8 % - mobilitate şi transporturi, 6 % - sănătate şi protecţia consumatorilor. Din punct
de vedere al originii, 49 % din totalul dosarelor au la bază plângeri, în timp ce 7 % au fost solicitări
de informaţii înaintate de către cetăţeni sau întreprinderi. Aproximativ 44 % din dosare au fost create
de Comisie din proprie iniţiativă.
IV. POVEŞTI DE SUCCES182 – EU PILOT

SERVICIILE COMISIEI AJUTĂ O AUTORITATE LOCALĂ SĂ ASIGURE UN REGIM UNIFORM
DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRII PROFESIONALE PENTRU DOCTORI ÎN GERMANIA
Din 2005, UE are o directivă specifică ce cuprinde propuneri pentru un regim mai uniform, transparent şi
flexibil de recunoaştere a calificărilor. Anexa directivei menţionează toate calificările valabile pentru
fiecare stat membru. La începutul lui 2009, Comisia a fost contactată de un medic german care a
obţinut calificarea de practician general în Germania, emisă de camera localaă a medicilor. Întrebarea
sa era de ce calificarea sa profesională diferă de cea prezentată de directiva europeană pentru
Germania.
Datorită colaborării între serviciile Comisie şi autorităţile germane prin intermediul EU PILOT, s-a
constatat că autorităţile locale nu au înţeles bine directiva. O lună mai târziu, situaţia a fost corectată.
Din martie 2009, camera medicală emite calificări ce respectă prevederile anexei directivei şi permit
recunoaşterea automată a acestor calificări profesionale în alte state membre.

SERVICIILE COMISIEI ŞI GERMANIA LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ PENTRU A SE ASIGURA CĂ
UN IMPORTANT PROIECT DE CONSTRUCŢIE NU ARE IMPACT NEGATIV ASUPRA SPECIILOR
PROTEJATE DIN ZONĂ
Dreptul UE protejează speciile rare de floră şi faună, motiv pentru care, statele membre trebuie să
respecte condiţii stricte când este vorba despre proiecte de construcţie în ariile protejate. Germania
intenţionează să construiască un rezervor de reţinere a apelor provenite din inundaţii. Un cetăţean a
contactat Comisia Europeană să verifice în zona de construcţie posibile consecinţe negative pentru
faună, îndeosebi păsări.
Datorită acestui aspect ridicat în cadrul EU PILOT, Germania a avut posibilitatea să clarifice situaţia,
prezentând aspectele importante de siguranţă publică ale proiectului şi corectând unele probleme în
plan. Rezervorul a trebuit astfel să fie construit în conformitate cu dreptul UE.

SERVICIILE COMISIEI ŞI REGATUL UNIT LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ PENTRU A ASIGURA
EMITEREA LA TIMP A DOCUMENTELOR DE REZIDENŢĂ PENTRU CETĂŢENII UE ŞI MEMBRII
FAMILIILOR LOR
Legislaţia UE prevede că dreptul cetăţenilor la circulaţie şi şedere liberă pe teritoriul statelor membre ar
trebui să fie acordat şi membrilor familiilor acestora, indiferent de naţionalitatea lor. Comisia Europeană
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a primit un număr mare de plângeri cu privire la întârzierile importante în Regatul Unit privind eliberarea
documentelor de şedere pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.
Serviciile Comisiei au contactat Agenţia de Frontieră a Regatului Unit prin intermediul EU Pilot. Agenţia
a recunoscut pe deplin situaţia şi a asigurat că au fost luate măsuri pentru a îmbunătăţi în viitor
eliberarea acestor documente la timp. Situaţia a fost corectată pentru reclamanţi, EU Pilot ajutând la
evitarea unor probleme similare în viitor.

SERVICIILE COMISIEI ŞI AUTORITĂŢILE CEHE COOPEREAZĂ PENTRU A PROTEJA
DEZVOLTAREA MORALĂ A MINORILOR PRIN VERIFICAREA ADECVĂRII PROGRAMELOR DE
TELEVIZIUNE DIFUZATE ÎN ROMÂNIA
În ceea ce priveşte crearea unei pieţe comune în domeniul activităţilor de difuzare a programelor de
televiziune, legislaţia UE prevede introducerea de reguli pentru a proteja dezvoltarea fizică, mentală şi
morală a minorilor, în legătură cu programele de televiziune şi de publicitate ori de câte ori este
necesar. Comisia Europeană a fost informată că postul ceh de televiziune pentru copii a difuzat un
program cu un conţinut nepotrivit primit în România.
Datorită contactelor între serviciile Comisiei şi Republica Cehă prin aplicarea EU PILOT, autorităţile
cehe au dat asigurări că programul nu a fost în situaţia de încălcare a normelor juridice relevante. Cu
toate acestea, datorită EU PILOT, operatorul în cauză a decis să nu continue difuzarea programului
respectiv sau a altora.

SERVICIILE COMISIEI ŞI AUTORITĂŢILE SPANIOLE AJUTĂ LA PROTEJAREA
CONSUMATORILOR ŞI A DENUMIRII DE ORIGINE A UNUI PRODUS TRADIŢIONAL ITALIAN
Legislaţia UE prevede că indicaţiile geografice şi denumirile de origine ar trebui protejate în cadrul
Uniunii Europene. În plus, consumatorii nu ar trebui să fie induşi în eroare de etichete sau de
publicitatea produselor alimentare.
În acest context, Comisia Europeană a constatat că un produs numit PARME SANO a fost distribuit în
Spania. Denumirea produsului a indus în eroare consumatorul şi nu a respectat denumirea de origine
protejată "Parmigiano Reggiano". Datorită contactelor între serviciile Comisiei şi autorităţile spaniole,
prin intermediul EU PILOT, compania a oprit producţia produsului.

SERVICIILE COMISIEI ȘI AUTORITĂȚILE AUSTRIECE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ PENTRU A
SE ASIGURA CĂ NICI O DISCRIMINARE NU APARE ÎN ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE
ACHIZIȚII PUBLICE
Legislaţia UE reglementează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Statele membre
ar trebui să asigure faptul că o procedură de atribuire a unui astfel de contract nu duce la o denaturare
a concurenţei. Potrivit plângerii formulate de o parte interesată, au fost acordate servicii pentru
dezvoltarea unui port austriac, fără publicarea la nivel european a anunţului de participare şi într-un
mod discriminatoriu. Acest lucru s-a datorat faptului că procedura a acceptat numai cererile de la
arhitecţi austrieci şi de la inginerii de peisaj din Austria, Germania sau Elveţia.
După investigare prin EU PILOT, s-a dovedit că proiectul nu necesita o publicaţie la nivel european. Cu
toate acestea, serviciile Comisiei au subliniat că nu a avut loc o discriminare pe motiv de cetăţenie sau
naţionalitate contrară dreptului UE. Autorităţile austriece au informat federaţia de arhitecţi şi ingineri cu
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privire la inadmisibilitatea acestei proceduri. Compania care a iniţiat procedura a recunoscut problema şi
a asigurat că va lua măsurile necesare pentru a se asigura că asemeena probleme nu se vor repeta.

EU PILOT AJUTĂ CETĂȚENII UE PENTRU A OBŢINE INFORMAŢII CORECTE PRIVIND
CERINŢELE ADMINISTRATIVE PENTRU A SE CĂSĂTORI ÎN REPUBLICA CEHĂ
Legislaţia UE prevede că formalităţile legate de libera circulaţie a cetăţenilor UE pe teritoriul statelor
membre ar trebui să fie definite în mod clar, fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile controalelor la
frontierele naţionale. În plus, în conformitate cu interzicerea discriminării pe motiv de cetăţenie sau
naţionalitate, toţi cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora care locuiesc într-un stat membru ar
trebui să se bucure, în acest stat membru, de un tratament egal cu resortisanţii în domeniile
reglementate de legislația europeană.
Un cetăţean european a informat Comisia Europeană despre dificultăţile pentru străini de a se căsători
în Republica Cehă. Aparent, autorităţile cehe au solicitat un certificat de rezidenţă legală în Republica
Cehă, eliberat de Poliţia cehă în intervalul ultimelor şapte zile lucrătoare. Această condiţie reprezintă o
încălcare a legislaţiei UE. Datorită contactelor între serviciile Comisiei şi Republica Cehă prin EU
PILOT, a devenit clar că, deşi cerinţa fusese eliminată cu câteva luni înainte, informaţiile puse la
dispoziţia publicului pe internet nu au fost modificate. Republica Cehă a fost de acord să publice
informaţii actualizate.

EU PILOT AJUTĂ PENTRU A CONFIRMA CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA UE A PLĂŢII
AUSTRIECE FINANCIARE ACORDATĂ FEMEILOR GRAVIDE PENTRU ÎNGRIJIRE MEDICALĂ DIN
PARTEA UNUI MEDIC
Legislaţia UE interzice orice restricţii ale liberei circulaţii a lucrătorilor, una dintre libertăţile
fundamentale ale UE. Aceasta garantează persoanelor care au dobândit calificări profesionale într-un
stat membru accesul la aceeași profesie într-un alt stat membru, cu aceleaşi drepturi ca şi naţionalii.
Statele membre gazdă pot, în cazul în care este necesar şi în conformitate cu legislaţia UE, să
prevadă cerinţe privind declaraţia. Aceste cerinţe nu ar trebui să conducă la o povară disproporţionată
pentru furnizorii de servicii, nici să împiedice sau să facă mai puţin atractivă exercitarea libertăţii de a
presta servicii.
Consiliul austriac de moaşe a contactat Comisia Europeană pentru a semnala o eventuală
discriminare în statutul moaşelor din Austria. De fapt, situaţția juridică austriacă conferă un avantaj
financiar femeilor a căror sarcină este supravegheată de un medic. În cazul în care femeia este
îngrijită de o moaşă, aceasta primeşte doar jumătate din valoarea alocaţiei pentru creşterea copilului
de mai târziu, în timpul sarcinii. Datorită contactelor între serviciile Comisiei şi autorităţile austriece
prin EU PILOT UE, Austria a explicat situaţia sa juridică şi a convins Comisia Europeană că
acordarea de către medici de asistenţă medicală femeilor însărcinate este într-adevăr valoroasă
pentru sănătatea şi siguranţa lor.

EU PILOT AJUTĂ PENTRU A CONFIRMA CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA UE A
CERINȚELOR DE CALIFICARE PENTRU PROFESORII GERMANI
Pentru resortisanţii statelor membre, principiul liberei circulaţii a lucrătorilor garantat de tratat include
dreptul de a exercita o profesie într-un stat membru, altul decât cel în care au obţinut calificările
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profesionale. În Germania, mai exact în Berlin, regimul juridic prevede că profesorii calificaţi într-un alt
stat membru pot obţine recunoaşterea calificărilor lor profesionale. Cu toate acestea, acest lucru este,
de facto, imposibil (i) pentru unii profesori, deoarece sunt calificaţi numai într-un singur subiect, iar
autorităţile germane nu au acceptat astfel de calificări, precum și (ii) din cauza nevoii de certificare a
competenţelor lingvistice germane, chiar dacă aceşti profesori vor preda doar limba lor maternă.
Un deputat german a alertat Comisia Europeană cu privire la o posibilă discriminare între cadrele
didactice germane şi cele străine. Datorită contactelor între serviciile Comisiei şi autorităţile germane,
prin EU PILOT, Comisia a fost informată că Berlinul a schimbat criteriile de recunoaştere a calificărilor
cadrelor didactice, după un caz similar în faţa Curţii de Justiţie. În Germania, acum este posibil să se
recunoască unui professor calificarea cu o singură disciplină şcolară. Cu toate acestea, verificarea
competenţelor de limbă germană rămâne o cerinţă indispensabilă pentru contactul cu elevii, părinţii şi
colegii.

SERVICIILE COMISIEI ŞI AUTORITĂȚILE AUSTRIECE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ PENTRU A
SE ASIGURA CĂ ÎNTREPRINDERILE DIN ALTE STATE MEMBRE NU SUNT DISCRIMINATE
ATUNCI CÂND INIȚIAZĂ PROIECTE TRANSFRONTALIERE
Politica regională a UE încurajează cooperarea între regiuni, iar un fond special facilitează şi
promovează cooperarea transfrontalieră, transnațională şi inter-regională. O companie de
radiodifuziune slovenă a iniţiat un proiect transfrontalier cu Austria, dar potrivit iniţiatorilor, partenerii
lor austrieci au avut o atitudine discriminatorie, favorizand un alt proiect austriac. Datorită contactelor
între serviciile Comisiei şi autorităţile austriece prin EU PILOT, s-a dovedit faptul că proiectul a fost
respins din motive formale: formularul de cerere nu a fost complet, deoarece nu au fost ataşate
declaraţiile de co-finanţare din partea austriacă.

EU PILOT AJUTĂ PENTRU A CONFIRMA CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA UE A
SISTEMULUI ITALIAN DE PARTICIPARE A CETĂȚENILOR UE LA ALEGERILE SINDICALE DE
REPREZENTARE
Una dintre libertăţile fundamentale ale Uniunii Europene este libera circulaţie. Acest drept prevede că
egalitatea de tratament trebuie să fie asigurată în fapt şi în drept, în ceea ce priveşte toate aspectele
legate de desfăşurarea în sine a unei activităţți ca persoane angajate. Principiul non-discriminării între
lucrătorii din UE implică faptul că toţi resortisanţii din statele membre au aceeaşi prioritate în privinţa
încadrării în muncă la fel ca lucrătorii naţionali.
Comisia a primit două plângeri şi o întrebare parlamentară care arată că angajaţii non-italieni ai
Ministerului italian al Afacerilor Externe nu au avut drept de vot pentru alegerile de reprezentare a
sindicatelor. Datorită contactelor prin EU PILOT, autorităţile italiene au clarificat situaţia şi au informat
Comisia că legislaţia a fost adusă în conformitate cu legislaţia UE cu câţiva ani în urmă.

EU PILOT AJUTĂ PENTRU A CONFIRMA CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA UE A
REGLEMENTĂRILOR CARE GUVERNEAZĂ PERIOADELE DE AŞTEPTARE APLICATE ÎN
IRLANDA CU PRIVIRE LA PLĂȚILE ÎN TEMEIUL UNUI CONTRACT DE ASIGURARE DE
SĂNĂTATE
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În conformitate cu art. 18 TFUE, în cadrul domeniului de aplicare a tratatului şi fără a aduce atingere
dispoziţiilor speciale pe care le prevede, orice discriminare pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate
este interzisă. Această dispoziţie se referă la situaţiile care intră în domeniul de aplicare al dreptului
european, în care un resortisant al unui stat membru suferă tratament discriminatoriu în raport cu
resortisanţii unui alt stat membru, numai pe bază de naţionalitate.
Un cetăţean a contactat Comisia Europeană, susţinând că cetăţenii UE care nu sunt cetăţeni
irlandezi, dar care doresc să încheie o asigurare de sănătate în Irlanda trebuie să aştepte între şase
luni şi un an, în funcţie de vârsta lor, înainte de a putea pretinde de fapt, orice cheltuieli medicale.
Datorită ridicării acestei probleme în cadrul EU PILOT, Irlanda a avut posibilitatea de a clarifica
situaţia, oferind dovezi că reglementările privind perioadele de aşteptare în legătură cu plăţile în
temeiul unui contract de asigurare de sănătate nu fac diferenţa între persoane, pe bază de
naţionalitate sau cetăţenie.
5. Fundamentarea în cauzele de Contencios Administrativ
Evoluția practicii administrative, a doctrinei, varietatea și diversitatea acțiunilor introduse la instanțele
de contencios administrativ, dar mai ales revizuirea Constituției în octombrie 2003 au impus
regândirea instituției contenciosului administrativ și necesitatea adoptării unui nou act normativ în
această materie. De asemenea, inițiatorul acestei legi, profesorul Antonie lorgovan, susținea că „noul
context istoric și iminenta perspectivă a integrării României în Uniunea Europeană obligă la proiecții
instituționale, compatibile cu cele existente în Uniunea Europeană, în litera și spiritul Constituției
Uniunii Europene". În acest context a fost adoptată Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
care aduce următoarele elemente de noutate în materie:










în esență, Legea nr. 554/2004 reglementează atât contenciosul obiectiv, cât și
contenciosul subiectiv;
lărgește sfera contenciosului obiectiv, astfel că, pe lângă prefect, care putea și sub
regimul Legii nr. 29/1990 să atace în contencios actele administrative ale autorităților
administrației publice locale, sunt investite cu prerogative asemănătoare și alte instituții ca
Ministerul Public, Avocatul Poporului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
definește, pentru prima dată, majoritatea noțiunilor de bază cu care operează;
lărgește sfera obiectului acțiunii în contencios administrativ, introducând în categoria
actelor administrative asimilate și contractele administrative, cărora le conferă același
regim de drept administrativ;
reglementează expres natura termenelor de prescripție și de decădere,
reia soluția Legii nr. 1/1967, în sensul că prevede posibilitatea suspendării executării
actului administrativ și în perioada soluționării plângerii prealabile;
întărește garanțiile procesuale, prin introducerea recursului în situații speciale;
reglementează posibilitatea ca, în litigiile având ca obiect vătămarea unui drept sau
interes legitim prin ordonanțele Guvernului, persoana vătărnată să poată introduce, odată
cu acțiunea, și excepția de neconstituționalitate, litigiul de contencios administrativ fiind
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suspendat până la pronunțarea Curții Constituționale;
reglementează expres procedura excepției de ilegalitate, ca o cale separată de cercetare
a legalității unui act administrativ de către instanțele de contencios administrativ;
nuantează completarea dispozițiilor Legii contenciosului administrativ cu dreptul comun.

Caracterul dinamic al dreptului european, regulile fundamentale impuse la nivel european pentru
garantarea dreptului la un proces echitabil, care presupun modelarea principiilor fundamentale
specifice procedurii contencioase, caracterul specific al dreptului Uniunii Europene, precum și
contribuția practicii judiciare și a doctrinei administrative sunt elemente care au determinat
perfecționarea legislației în materia contenciosului administrativ, astfel că, la aproximativ trei ani,
Legea nr. 554/2004 a fost modificată și completată prin Legea nr. 262/2007, ulterior fiindu-i aduse și
alte modificări.
Respectarea drepturilor fundamentale individuale face parte din principiile generale de drept european
și în acest sens judecătorul național în materia contenciosului administrativ trebuie să aibă o largă
deschidere față de aplicarea dreptului european. Normele de drept european se bucură de o
aplicabilitate imediată, directă183 în ordinea juridică internă a statelor membre UE, iar efectele lor sunt
nemijocite, în sensul că sunt create drepturi în favoarea particularităților de care aceștia se pot bucura
în fața judecătorului național (art. 288 TFUE).
Aderarea României la Uniunea Europeană a deschis noi posibilităţi de afirmare a ţării noastre în
cadrul raporturilor internaţionale, actuale şi viitoare, deloc simple şi lipsite de provocări ori dificultăţi,
prin participarea la mecanismele date de norme şi instituţii care îşi propun să contribuie la o mai bună
celeritate a deciziei, într-o continuă adaptare la realităţile pe care viaţa internă şi internaţională le
impun184.
Procesul de integrare europeană efectivă este unul dificil, motiv pentru care este necesar a se
cunoaşte, înţelege şi aplica dreptul Uniunii Europene pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
Integrarea europeană este un proces complex, care se manifestă atât în plan normativ, cât şi în plan
jurisprudenţial, fapt care impune legiuitorului naţional să realizeze o unificare normativă, dar şi o
armonizare a reglementărilor legale.
Doctrina europeană semnalează existenţa a trei ordini juridice distincte, generate de normele
naţionale, normele Uniunii Europene şi cele cuprinse în Convenţia europeană a drepturilor omului,
intre care se stabilesc relaţii complexe şi diversificate, generate de necesitatea aplicării lor simultane.
Este posibil ca, uneori, toate aceste norme să fie incidente în aceeaşi cauză, întrucât este vorba de
acelaşi obiect, existând posibilitatea unor conflicte intre ele, astfel că judecătorului naţional îi revine
interpretarea şi aplicarea lor, fapt care impune atât o cunoaştere a conţinutului acestora, cât şi a
interdependenţei existente între ele185.
În acest context, dreptul naţional nu poate rămâne în afara acestor noi raporturi de comunitate,
întrucât normele convenţionale şi cele ale Uniunii Europene nu doar îl influenţează, ci îl remodelează
183
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direct, iar consecinţa inevitabilă a acestei remodelări este aceea că funcţia jurisdicţională este ea
insăşi redimensionată.
Judecătorul naţional "în materia contenciosului administrativ trebuie să aibă o largă deschidere în
aplicarea regulilor europene, intrucât respectarea drepturilor fundamentale individuale face parte
integrantă din principiile generale de drept al Uniunii Europene. De asemenea, nu poate fi neglijat
faptul că trebuie acceptată fără rezerve obligativitatea hotărârilor pronunţate de instanţele europene.
In ceea ce priveşte obligativitatea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, deşi nu există un
text expres în Convenţie referitor la caracterul obligatoriu al acestora (totuşi, prevederile art. 46
coroborate cu art. 41 din Convenţie pot conduce la ideea obligativităţii), din moment ce Curtea a fost
organizată şi funcţionează ca un instrument al unei jurisdicţii unice şi obligatorii pentru protecţia
fiinţelor umane şi asigurarea respectării obligaţiilor asumate în acest domeniu de statele contractante,
potrivit axiomei „pacta sunt servanda", rezultă "în mod firesc că statele semnatare ale Convenţiei sunt
obligate să o respecte şi să o aplice cu bună-credinţă sub raportul tuturor prevederilor ei, inclusiv deci
a dispoziţillor având ca obiect jurisdicţia instituită prin Convenţie. Cu toate acestea, implicit, ori de câte
ori a fost necesar, Curtea a evocat această obligativitate, intrucât, prin hotărârile pronunţate, statului în
cauză îi sunt impuse obligaţii pozitive şi de rezultat: una individuală, constând în asigurarea unei
satisfacţii echitabile pentru reclamant; alta generală şi preventivă, constând în ameliorarea sau
perfecţionarea reglementărilor naţionale, solicitându-se statului în cauză să adopte măsurile ce se
impun, fapt subliniat în chiar considerentele hotărârii186. Prin prevederile constituţionale din art. 11 şi
art. 20 din Constituţie, statul român a inţeles să atribuie semnificaţie juridică naţională şi
constituţională Declaraţiei universale a drepturilor omului, precum şi oricăror pacte sau tratate la care
a devenit parte, inclusiv Convenţia europeană. Prezintă de asemenea relevanţă receptivitatea de care
a dat dovadă legiuitorul naţional referitor la obligativitatea acestor hotărâri în ordinea juridică internă,
transpusă în dispoziţiile art. 322 pct. 9 din Codul de procedura civila, potrivit cărora revizuirea se poate
cere „dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor şi libertăților
fundamentale, datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei incălcări
continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate". De altfel,
cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă devine incident şi în
materia contenciosului administrativ, în virtutea dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 554/2004,
modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.
Pe de altă parte, în ceea ce priveşte normele dreptului Uniunii Europene, este bine cunoscut faptul că
acestea se bucură de o aplicabilitate imediată, directă în ordinea juridică internă a statului membru al
Uniunii Europene, iar efectele lor sunt nemijlocite, în sensul că sunt create drepturi în favoarea
particularilor de care aceştia se pot bucura în faţa judecătorului naţional (a se vedea, în acest sens,
art. 288 TFUE). Potrivit art. 4 TFUE, statele membre au obligaţia de a lua toate măsurile pentru a
asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din tratate, precum şi obligaţia de a se abţine de la măsuri
care ar pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.
Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sunt obligatorii, întrucât, potrivit art. 19 TFUE, aceasta
„asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor”. Deşi Curtea de Justiţie nu
exercită un control direct asupra jurisdicţiilor naţionale, neexistând raporturi de subordonare ierarhică
faţă de această instanţă europeană, hotărârile acesteia sunt obligatorii pentru jurisdicţille naţionale sub
186

A se vedea, în acest sens, C.E.D.O., cauza Lukenda c. Slovaciei, ,Hotărarea din 6 octombrie 2005, www.echr.coe.int.

66

titlul „autorităţii lucrului interpretat" şi, având o asemenea valoare, ele produc efecte erga omnes.
Prioritatea dreptului Uniunii Europene trebuie să se realizeze cu privire la ansamblul normelor
naţionale, astfel că poziţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a rămas constantă în sensul că norma
internă contrară va fi întotdeauna înlăturată de la aplicare, indiferent de forţa sa juridică sau de
momentul adoptării în raport cu cea europeană, avându-se în vedere că, prin instituirea unei noi ordini
juridice internaţionale, statele membre şi-au limitat drepturile lor suverane în favoarea acesteia187.
Principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene şi obligativitatea tratatelor constitutive şi a celorlalte
reglementări europene nu au rămas fără efecte în sistemul juridic românesc. Astfel, în art. 148 alin. (2)
din Constituţia revizuită in anul 2003 se statuează faptul că „urmare a aderării, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări europene cu caracter obligatoriu au
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare".
De asemenea, alin. (4) al aceluiaşi articol, referitor la aceste responsabilităţi, nu lasă loc la echivoc,
precizând că „Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează
aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alin. (2)".
Sistemele legislative ale statelor membre UE se află într-un proces constant de apropiere, iar în multe
cazuri interpretarea actelor legislative ale Uniunii Europene de către Curte duce la modificări în felul în
care principiile dreptului adrninistrativ sunt aplicate într-un stat membru UE188.
După cum se preciza anterior, efectul direct al dreptului Uniunii Europene face posibilă crearea de
drepturi în favoarea particularilor conferite de normele europene, iar aceştia le pot valorifica în faţa
judecătorului naţional. Dacă hotărârile instanţelor naţionale sunt contrare dreptului Uniunii,
jurisprudenţa constantă a C.J.U.E. este în sensul că responsabilitatea statului se angajează pentru
violări ale dreptului european ce îi sunt imputabile dacă:




regula de drept violată atribuie drepturi particularilor;
încălcarea acestei reguli trebuie să fie suficient caracterizată;
trebuie să existe o legătură de cauzalitate intre violarea obligaţiei ce ii revine statului şi
prejudiciul suferit de particular189.

Legat de valorificarea acestor drepturi, se pune problema dacă judecătorul naţional poate invoca din
oficiu dreptul Uniunii Europene. Din jurisprudenţa C.J.U.E.190 se desprinde concluzia că dreptul Uniunii
nu impune judecătorului naţional să invoce din oficiu un motiv legat de incălcarea normelor europene,
care nu a fost avut în vedere de părţi, atunci când în dreptul intern rolul său activ este limitat la
invocarea din oficiu a motivelor de ordine publică strict în cadrul procesual determinat de obiectul
litigiului, aşa cum a fost circumscris de părţi. Această obligaţie nu incumbă judecătorului naţional nici
187
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atunci când instanţa soluţionează litigiul în primă şi ultimă instanţă, intrucât cadrul procesual este
definit de părţi.
Curtea a reţinut că justificarea limitării competenţei judecătorului naţional se regăseşte în principiul
conform căruia iniţiativa unui proces aparţine părţilor, judecătorul acţionând din oficiu numai în cazuri
excepţionale, pentru protejarea interesului public. Aceeaşi instanţă a statuat că în acest mod se
asigură respectarea dreptului la apărare şi buna desfăşurare a procedurii, fiind evitate intârzierile
inerente pe care le-ar atrage luarea în considerare a noilor motive. Potrivit principiilor echivalenţei şi
eficienţei, o astfel de obligaţie este impusă numai atunci când reclamantul este lipsit de posibilitatea
de a invoca în mod util incompatibilitatea unei dispoziţii naţionale cu dreptul Uniunii Europene.
Cu toate acestea, dacă este impusă curţilor obligaţia, potrivit dreptului intern, de a ridica propriile
obiecţii juridice în baza reglementărilor interne care nu au fost ridicate de părţi, acestora le revine
obligaţia să procedeze în aceeaşi modalitate şi cu privire la reglementările europene. Regula de bază
rămâne totuşi aceea că judecătorul naţional este responsabil în primul rând pentru implementarea,
aplicarea şi interpretarea dreptului Uniunii Europene în cauzele aflate pe rol, întrucât curţile naţionale
sunt cele care trebuie să asigure protecţia juridică a persoanelor ca urmare a efectului direct al
dreptului Uniunii191.
Având în vedere responsabilităţile impuse de art. 148 alin. (4) din Constituţie, dar şi contextul
european actual, este inevitabilă aplicarea directă şi cu prioritate a normelor europene în dreptul
intern, inclusiv în dreptul administrativ, astfel că legiuitorul naţional al contenciosului administrativ a
dorit să impună un remediu intern în cazurile în care s-a pronunţat o hotărâre intrată în puterea lucrului
judecat, dar care incalcă principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene.
Astfel, în art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ a fost prevăzut un nou motiv de
revizuire care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv pronunţarea unei
hotărări rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii
Europene. Această nouă prevedere îşi găseşte fundamentul atât în jurisprudenţa C.J.U.E., cât şi în
prevederile constituţionale, care instituie la nivel de principiu constituţional aplicarea cu prioritate a
dreptului Uniunii.
Despre principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene, C.J.U.E. a decis că acesta nu impune unei
jurisdicţii naţionale să înlăture aplicarea normelor interne de procedură care conferă autoritate de lucru
judecat unei hotărâri, chiar dacă astfel ar fi reparată o încălcare a dreptului Uniunii săvârşită prin
hotărârea în cauză192.
Curtea a reţinut că principiul autorităţii de lucru judecat are o importanţă deosebită atât în ordinea de
drept a Uniunii, cât şi în cadrul ordinii juridice a fiecărui stat membru, fiind o garanţie a stabilităţii
raporturilor juridice. Din prevederile art. 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană decurge obligaţia
jurisdicţiilor naţionale de a reexamina hotărârile definitive ce par a fi fost pronunţate cu încălcarea
dreptului Uniunii, dar această obligaţie este subordonată condiţiei ca jurisdicţia care examinează să
dispună, în temeiul normelor din ordinea sa juridică internă, de competenţa de a reveni asupra acestei
191
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hotărâri.
Prin urmare, adoptarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ creează
premisele acestei competenţe.
Ca urmare a modificării şi completării Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007, art. 21, care
reglementa ca formă specială a recursului, recursul în situaţii deosebite, a fost eliminat, astfel că, în
actuala formulare, art. 21 primeşte titulatura „Căile extraordinare de atac şi reglementează, în materia
contenciosului administrativ, aplicabilitatea normelor de drept comun instituite de Codul de procedură
civilă în ceea ce priveşte exercitarea căilor extraordinare de atac, respectiv contestaţia în anulare şi
revizuirea, ce pot fi formulate impotriva soluţiilor definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de
contencios administrativ. Deşi nu exista o reglementare expresă în varianta iniţială a acestor căi
extraordinare de atac, admisibilitatea lor nu era exclusă, date fiind prevederile art. 28 alin. (1) din lege,
cât art. 129 din Constituţia României — „Folosirea căilor de atac" care stipulează că impotriva
hotărârilor judecătoreşti părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile
legii, dispoziţii care, de altfel, sunt pe deplin aplicabile şi în prezent.
Însă art. 21193, aşa cum a fost redactat, cuprindea o serie de neclarităţi. Faptul că art. 21 se referă la
„căile extraordinare de atac", iar conţinutul alin. (1) se referă la căile de atac prevăzute de Codul de
procedură civilă este o primă confuzie şi neclaritate a legiuitorului, care încalcă astfel regulile privind
claritatea reglementării, care trebuie să fie corespunzătoare şi coerentă, clară, uşor de inţeles şi
accesibilă. Mai mult, la alin. (2) al art. 21 legiuitorul face referire doar la cererea de revizuire intemeiată
pe principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene fără a avea in vedere că, în categoria căilor
extraordinare de atac, se inscrie si contestaţia în anulare194.
Folosirea sintagmei „soluţii definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de contencios
administrativ" conduce la ideea că în categoria căilor extraordinare de atac prevăzute de acest text
intră doar contestaţia în anulare şi revizuirea, deşi, în Titlul V din Codul de procedură civilă care are
acelaşi titlu ca şi art. 21 analizat este prevăzut şi recursul, care insă primeşte o reglementare proprie
în art. 20.
Articolul 21 alin. (1) trebuia interpretat prin raportare la titlul articolului, astfel că expresia „căile de atac
prevăzute de Codul de procedură civilă" reprezintă doar o necorelare terminologică cu prevederile din
titlu. Prin urmare, printr-o interpretare coroborată a art. 21 alin. (1) cu art. 28 alin. (1), se poate
concluziona că instanţa de contencios administrativ va aplica dispoziţiile art. 317-321 din Codul de
procedura civilă când este vorba de o contestaţie în anulare, respectiv art. 322-328 din Codul de
procedura civilă în cazul revizuirii.
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Motivelor de revizuire prevăzute de art. 322 alin. (1) pct. 1-9 din Codul de procedură civilă li se vor
adăuga, în ceea ce priveşte litigiile de contencios administrativ, şi cazurile prevăzute de art. I pct. 30,
care modifică dispoziţiile art. 21 alin. (2), cât şi cele prevăzute de art. III din Legea nr. 262/2007.
Deşi instanţa de contencios constituţional a verificat constituţionalitatea art. 21 alin. (2), respectiv art.
21 din Legea nr. 554/2004, prin Deciziile nr. 675 din 12 iunie 2008 şi nr. 679 din 5 mai 2009
respingând excepţia de neconstituţionalitate a articolului menţionat, ulterior, urmare a argumentelor
aduse de inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, cu privire la
neconstituţionalitatea textului de lege în discuţie, într-o cerere de sesizare cu excepţia de
neconstituţionalitate a art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, Curtea Constituţională şi-a reconsiderat
soluţia pronunţată prin deciziile menţionate.
Astfel, prin Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010[1] a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, fiind
respinsă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza I şi a III-a din aceeaşi
lege.
Prin urmare, dispoziţiile art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora: „Cererea de
revizuire se introduce termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin derogare de la regula
consacrată de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivată a părtii interesate, în termen de 15 zile de
la pronunţare", au incetat să mai aibă existenţă juridică. În acest context, în care dispoziţiile legale
care reglementau termenul în care poate fi introdusă o cerere de revizuire pentru incălcarea
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene au fost declarate neconstituţionale, nu a avut loc o
punere de acord a prevederilor declarate neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, conform art. 147
alin. (1) din Constituţie, secţia de specialitate a instanţei supreme a statuat că regularitatea cererii de
revizuire întemeiate pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) teza I din Legea nr. 554/2004 se va verifica în raport
cu termenul general de o lună — prevăzut de art. 324 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă,
aplicabil în virtutea normei de trimitere de la art. 28 din Legea nr. 554/2004 termen ce va curge de la
data la care revizuientul a luat cunoştinţă pe orice cale de hotărârea a cărei revizuire o solicită.
La adoptarea acestei soluţii au fost avute în vedere următoarele argumente:


declararea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 554/2004
nu trebuie să lipsească de conţinut dispoziţiile rămase in vigoare referitoare la motivul de
revizuire care se adaugă la cele prevăzute de art. 322 din Codul de procedură civilă;



ca efect al constatării neconstituţionalităţii dispoziţiilor referitoare la termenul în care se
introduce cererea de revizuire, se aplică dispoziţiile dreptului comun în materie, respectiv cele
ale art. 324 din Codul de procedură civilă, aplicabile în virtutea normei de trimitere de la art. 28
din Legea nr. 554/2004;



întrucât introducerea cererii de revizuire în temeiul art. 21 din Legea nr. 554/2004 este
justificată, în opinia revizuientului, de încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii
Europene, aspect care poate fi cunoscut ulterior redactării hotărârii, momentul de la care
începe să curgă termenul de o lună prevăzut de art. 324 din Codul de procedură civilă va fi
determinat, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de data la care se face dovada faptului că
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revizuientul a luat la cunoştinţă de hotărârea a cărei revizuire o solicită.
În acest sens, problema referitoare la taxa de poluare a generat practică contradictorie în ceea ce
priveşte, pe de o parte, aplicarea art. 4, art. 7 şi art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 50/2008 195, cu
modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, modificată şi
completată, cu referire la posibilitatea obligării Instituţiei Prefectului la inmatricularea unui autovehicul,
fără a exista o prealabilă constatare din partea autorităţii fiscale competente în sensul că taxa de
poluare este sau nu datorată, şi, pe de altă parte, referitoare la admisibilitatea sau inadmisibilitatea
acţiunii de restituire a taxei de poluare, in condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada parcurgerii
procedurii prealabile, prevăzută de art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008.
Acest fapt a generat promovarea unui recurs în interesul legii pe cele două probleme de drept, care a
făcut obiectul dosarului nr. 9/2011.
De asemenea, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 687 din 12 iunie 2008, a respins excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi a
art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar prin Decizia nr. 1088 din 14 iulie 2011 a
respins ca neintemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 din O.U.G. nr.
50/2008, analizată inclusiv cu referire la dispoziţiile art. 148 alin. (2) din Constituţie şi, implicit, raportat
la art. 110 TFUE.
Cunoscut este faptul că au fost formulate şi întrebări preliminare din partea instanţelor naţionale şi,
implicit, au fost pronunţate hotărâri de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în procedura
reglementată de art. 267 TFUE, respectiv la 7 aprilie 2011 şi 7 iulie 2011, în cauzele Tatu (C402/2009)196 şi Nisipeanu (C-263/2010). Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţându-se in
cauza C-263/10, lulian Nisipeanu c. Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj, Administratia
Finanţelor Publice Târgu Cărbunesti, și Administraţia Fondului pentru Mediu, asupra interpretării art.
110 TFUE, pornind de la mai multe intrebări adresate Curţii de Tribunalul Gorj, instanţă investită cu o
cerere de restituire a taxei de poluare, a reluat considerentele expuse în hotărârea Tatu.
Astfel, s-a reţinut în parag. 27 al hotărârii că toate modificările succesive aduse O.U.G. nr. 50/2008
prin O.U.G. nr. 208/2008, O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 şi O.U.G. nr. 117/2009 menţin un
regim de impozitare care descurajează inmatricularea în România a unor autovehicule de ocazie
cumpărate din alte state membre şi care se caracterizează printr-o uzură şi o vechime importante, in
timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun
fel grevate de o astfel de sarcină fiscală. S-a conchis în sensul că reglementarea naţională are ca
efect descurajarea importării şi punerii în circulaţie în România a unor autovehicule de ocazie
cumpărate din alte state membre şi, prin aceasta, contravine art. 110 TFUE.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 24 din 14 noiembrie 2011, a admis recursurile în
interesul legii formulate de Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Colegiul de conducere al Curţii de Apel laşi şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi a
stabilit că acţiunea având ca obiect obligarea Instituţiei Prefectului, prin serviciul de specialitate, la
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O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu intrare în vigoare de la 1 iulie 2008, a fost
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înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene,
fără plata taxei de poluare prevăzute de O.U.G. nr. 50/2008 şi fără parcurgerea procedurii de
contestare a obligaţiei fiscale prevăzute de art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, este admisibilă, reţinându-se,
în esenţă, că a pretinde unei persoane care solicită înmatricularea unui autovehicul achiziţionat dintrun stat membru al Uniunii Europene ca, intre alte documente, să prezinte şi dovada achitării taxei de
poluare, în condiţiile în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat deja de mai multe ori că
această taxă este contrară art. 110 TFUE, înseamnă a nu ţine seama de principiul priorităţii dreptului
european.
De asemenea, prin aceeaşi decizie s-a statuat că procedura de contestare prevăzută de art. 7 din
O.U.G. nr. 50/2008 raportat la art. 205-218 din Codul de procedură fiscală nu se aplică în cazul
cererilor de restituire a taxei de poluare întemeiate pe dispoziţiile art. 117 alin. (1) lit. d) din acelaşi
cod, reţinându-se, în esenţă, că această soluţie se impune prin prisma jurisprudenţei Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene, care recunoaşte contribuabilului dreptul de a solicita rambursarea unei taxe plătite
cu încălcarea dreptului european, independent de orice contestare a actului administrativ prin care,
această taxă a fost stabilită.
Referitor la hotărârile preliminare, interpretarea dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene se
aplică legislaţiei din momentul intrării în vigoare şi se aplică situaţiilor juridice existente înainte de
hotărâre. O prevedere declarată de Curte ca fiind invalidă trebuie considerată ca atare din momentul
intrării ei în vigoare197.
În acest context, în care există practică contradictorie cu privire la cele două probleme de drept
semnalate pentru promovarea recursului în interesul legii, hotărârile judecătoreşti pronunţate de
instanţele de contencios administrativ depuse în justificarea caracterului neunitar al jurisprudenţei sunt
anterioare hotărârii preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Tatu,
potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedura civila, dezlegarea dată problemelor de drept judecate
este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, se pune
problema care este termenul în care poate fi formulată o cerere de revizuire în temeiul art. 21 alin. (2)
teza I din Legea nr. 554/2004 şi ce condiţii trebuie îndeplinite pentru admisibilitatea unei astfel de
cereri.
Întrucât această situaţie nu are acoperire legislativă, apreciem că termenul de o lună pentru
introducerea unei astfel de cereri de revizuire trebuie calculat cel mai târziu de la data publicării
deciziei în interesul legii în Monitorul Oficial al României, pentru că numai de la această dată partea
interesată este în măsură să acţioneze să exercite calea de atac extraordinară prevăzută de art. 21
alin. (2) din Legea nr. 554/2004, asigurându-se astfel şi o bună administrare a justiţiei, cât şi
respectarea principiului celerităţii impus de legiuitor în soluţionarea cererii de revizuire instituite prin
legea menţionată. De asemenea, se impune verificarea faptului că instanţele au pronunţat hotărârea
supusă revizuirii cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, reglementat de art.
148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată, revenind, totodată,
potrivit art. 4 TUE, obligaţia jurisdicţiilor naţionale de a reexamina hotărârile definitive ce par a fi fost
pronunţate cu încălcarea dreptului Uniunii.
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Însă, în ceea ce priveşte cererea de revizuire ce poate fi formulată în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, problemele nu se opresc, existând multe
provocări cărora instanţele de contencios administrativ trebuie să le răspundă.
De exemplu, pot fi formulate cereri de revizuire în cuprinsul cărora să fie invocată încălcarea
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene pentru prima dată. În condiţiile în care nu există
dispoziţii de drept european aplicabile în materie, acestea nefiind nici identificate de instanţă şi nici
numite de părţi, o astfel de cerere este inadmisibilă198.
Dacă partea a invocat prioritatea dreptului Uniunii Europene în fond şi în recurs şi instanţa a refuzat să
ia în discuţie acest aspect, cererea de revizuire este admisibilă. Este posibil însă să fie formulate
cereri de revizuire în cuprinsul cărora să fie invocată încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii
Europene pentru prima dată, iar instanţa să fi soluţionat litigiul numai prin raportare la legislaţia
internă.
În acest context legislativ, putem spune că împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele
de contencios administrativ se vor putea exercita căile extraordinare de atac, respectiv contestaţia în
anulare şi revizuirea, în termenele şi condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă cu referire la
acestea.
Trebuie adusă în discuţie şi prevederea art. III din Legea nr. 262/2007, potrivit căreia „hotărârile
judecătoreşti pronunţate în baza Legii nr. 554/2004, rămase definitive şi irevocabile, fără soluţionarea
pe fond a excepţiei de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, pot forma obiectul unei cereri
de revizuire, care se poate introduce în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi",
care a stârnit discuţii în doctrina administrativă cât printre practicieni.
Se susţine că prin această măsură tranzitorie legiuitorul creează instrumentul juridic pentru
redeschiderea unor litigii în privinţa cărora instanţele de contencios administrativ s-au pronunţat prin
hotărâri rămase definitive şi irevocabile, incălcând principii esenţiale ale statului de drept: principiul
securităţii juridice, principiul egalităţii în faţa legii şi, totodată, principiul separaţiei puterilor în stat, fiind
de asemenea afirmată neconstituţionalitatea art. III din Legea nr. 262/2007199.
De asemenea, soluţia aleasă de legiuitor este privită ca discutabilă sub aspectul compatibilităţii cu
principiul constituţional al neretroactivităţii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, intrucât
instituie o cale de atac nouă impotriva unor hotărâri judecătoreşti pronunţate anterior intrării în vigoare
a legii noi, aducând astfel atingere autorităţii de lucru judecat a acestora200.
Prin Deciziile nr. 426 şi nr. 427 din 10 aprilie 2008 Curtea Constituţională s-a pronunţat în sensul
respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a art. 111 din Legea nr. 262/2007, apreciind că nu sunt
incălcate dispoziţiile art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii şi ale art. 20 alin. (2) care
consacră principiul priorităţii tratatelor privitoare la drepturile omului la care România este parte, cu
referire la art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului privind dreptul la un proces echitabil,
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sub aspectul principiului securităţii raporturilor juridice şi al dreptului la justiţie.
S-a reţinut, în esenţă, că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul are competenţa exclusivă
de a reglementa în aceste domenii, cu respectarea, evident, a principiilor fundamentale. De
asemenea, instanţa de judecată, şi nu legea este cea care va analiza în concret cererea de revizuire
şi va hotăra asupra admisibilităţii ei, pentru a trece apoi la examinarea pe fond şi incuviinţarea ei sau
nu, după caz. Cauzele de admisibilitate decurg din insăşi specificul acestui nou caz de revizuire, unele
dintre ele fiind, de exemplu, verificarea existenţei unei hotărâri de respingere ca inadmisibilă a
excepţiei de nelegalitate sau depunerea cererii de revizuire în termen de 3 luni de la intrarea în
vigoare a Legii nr. 262/2007.
În cazul în care se va examina excepţia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral emis anterior
intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, cauzele de nelegalitate vor fi analizate prin raportare la
dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.
Curtea Constituţională, sesizată însă anterior cu mai multe excepţii de neconstituţionalitate cu privire
la alte situaţii asemănătoare, respectiv a prevederilor art. V alin. (6) şi (7) din Legea nr. 59/1993, a
decis că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică hotărârilor definitive pronunţate
anterior datei de 26 iulie 1992, intrucât se încalcă principiul neretroactivităţii legii201.
Cu privire la acest nou motiv de revizuire sunt aplicabile prevederile Codului de procedură civilă sub
aspectul procedurii, singura deosebire constând în termenul de 3 luni de exercitare a acestei căi
extraordinare de atac, care se calculează de la data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2007, fiind identic
cu cel instituit de art. 324 alin. (3) din Codul de procedura civila pentru motivul de revizuire prevăzut de
art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civila referitor la constatarea de către C.E.D.O. a unei încălcări
a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorate unei hotărâri judecătoreşti interne.
Având în vedere şi cele reţinute de Curtea Constituţională în motivarea Deciziei nr. 427/2008, o astfel
de cerere de revizuire este admisibilă doar dacă a fost depusă în termenul de 3 luni de la intrarea în
vigoare a Legii nr. 262/2007.
Examinându-se jurisprudenţa instanţei supreme cu referire la art. III din Legea nr. 262/2007, s-a
constatat că au fost respinse cererile de revizuire formulate în temeiul acestei dispoziţii legale202,
reţinându-se, în esenţă, că posibilitatea repunerii în discuţie a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile
prin introducerea unei căi de atac extraordinare care nu exista la momentul finalizării litigiului în care sa pronunţat hotărârea respectivă, constituind un element nou, imprevizibil în mod absolut pentru
părţile litigante, este de natură a infrânge dreptul la un proces echitabil, consacrat în art. 6 parag. 1 din
Convenţia europeană a drepturilor omului, prin atingerea adusă principiului securităţii raporturilor
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juridice.
Astfel, judecătorul naţional este obligat să înlăture aplicarea acestor dispoziţii, cu consecinţa
respingerii ca inadmisibilă a cererii de revizuire promovate în temeiul lor. Aceste soluţii nu au fost
lipsite de critici, avându-se în vedere că, prin deciziile pronunţate şi menţionate, Curtea Constituţională
a constatat constituţionalitatea art. III din Legea nr. 262/2007, fiind realizat şi un control de
convenţionalitate a acestor dispoziţii.
Însă nu trebuie pierdut din vedere că, prin Decizia nr. 1344 din 9 decembrie 2008, Curtea
Constituţională a statuat că „instanţelor judecătoreşti le revine sarcina de aplicare directă a legislaţiei
europeană, atunci când legislaţia naţională este în contradicţie cu aceasta". Chiar dacă în această
decizie de făcea referire la aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene, raţionamentul trebuie să
fie aplicabil mutatis mutandis şi în materia drepturilor fundamentale ale omului, dat fiind art. 20 alin. (2)
din Constituţie, care prevede aplicarea prioritară a reglementărilor internaţionale în cazul în care există
neconcordanţe intre acestea şi legile interne.
De asemenea, în sistemul de drept românesc nu există nicio prevedere legală expresă care să
atribuie Curţii Constituţionale exclusivitatea unui control de convenţionalitate, după cum nimic nu
validează punctul de vedere potrivit căruia, odată ce Curtea Constituţională a confirmat aptitudinea
abstractă a unei legi de a fi compatibilă cu Convenţia, instanţele de drept comun nu ar mai fi
indreptăţite să analizeze convenţionalitatea acelei norme şi a efectelor ei concrete asupra părţilor
cauzei din litigiul cu care este sesizată, în raport de circumstanţele fiecărei speţe. Prin urmare, referitor
la forţa obligatorie a unei decizii a Curţii Constituţionale, prin care se realizează şi un control de
convenţionalitate şi, prin ipoteză, se confirmă aptitudinea acelei legi sau dispoziţii de a fi conformă şi
Convenţiei şi Protocoalelor sale adiţionale, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene, se poate reţine
că:



deciziile şi considerentele deciziilor Curţii Constituţionale sunt obligatorii în ceea ce priveşte
constatările conformităţii sau neconformităţii atât cu Constituţia, cât şi cu Convenţia
europeană, Protocoalele adiţionale şi jurisprudenţa Curţii Europene;
dacă s-a constatat convenţionalitatea unei legi sau norme, o atare constatare este una in
abstracto, dat fiind caracterul de control obiectiv al legii sau normei exercitat de Curtea
Constituțională, însă aceasta nu împiedică instanțele de drpet comun să evalueze în concert,
în fiecare cauză în parte, în raport cu fiecare speță, dacă aplicarea aceleiași norme nu
antrenează pentru acea persoană consecințe incompatibile cu Convenţia europeană,
Protocoalele adiţionale şi jurisprudenţa Curţii Europene.

Decizia 4722/2008, cerere de revizuire întemeiată pe art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 (decizie
nepublicată) ICCJ
„Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele
prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin
încălcarea principiului priorităţii dreptului european, reglementat de art. 148 alin. 2, coroborat cu art. 20
alin.2 din Constituţia României, republicată.
Prioritatea normelor europene faţă de normele interne contrare este una din trăsăturile definitive ale
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dreptului european şi are o consacrare legală dar şi jurisprudenţială europeană. Ea s-a dezvoltat şi a
fost afirmată constant de jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (Cauza Costa c ENEL, Fratelli
Costanzo, Kühne & Heitz). Această trăsătură a dreptului european se datorează faptului că tratatele
europene valabil încheiate şi ratificate, alte acte de drept european (regulamente, decizii) devin parte
a ordinii juridice interne a statelor membre şi vor fi aplicabile de autorităţile şi instanţele naţionale.
Instituirea căii de atac a revizuirii în art. 21 alin. 2 din Legea n. 554/2004 constituie o modalitate prin
care legiuitorul, măcar în materia contenciosului administrativ, a prevăzut un mijloc procedural prin
care să se poată verifica modul în care instanţele naţionale respectă principiul priorităţii dreptului
european şi deci, protejarea intereselor persoanelor care ar putea fi lezate prin încălcări ale dreptului
european.
Prin urmare, revizuirea prevăzută de art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 ar putea fi admisă numai
dacă s-ar constata încălcări ale normelor de drept european de către instanţa de recurs.
După analizarea modului în care instanţa de recurs a interpretat normele dreptului european, Înalta
Curte constată că nu au existat încălcări ale normelor dreptului european şi nici ale jurisprudenţei
Curţii Europene de Justiţie.
Aşa cum s-a reţinut şi de către instanţa de recurs, problema ce a trebuit să fie dezlegată este dacă
pentru anularea Ordinului atacat (care se referă la valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa
internă şi la măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale) sunt aplicabile dispoziţiile
art. 29-30 TCE – privitoare la libera circulaţie a mărfurilor şi la interzicerea restricţiilor cantitative în
operaţiunile comerciale – sau ar fi incidente prevederile art. 47, 55 TCE care se referă la libera
circulaţie a serviciilor.
Înalta Curte consideră că, într-adevăr dispoziţiile art. 29-30 TCE, invocate de revizuentă nu au
incidenţă în cauză, având în vedere că domeniul în discuţie este un serviciu.
Nu pot fi reţinute susţinerile revizuentei potrivit cărora menţionarea art. 47 alin. 3, art. 55 şi art. 95 din
TCE în preambulul Directivei 2003/55/CE nu ar fi avut ca scop înlăturarea de la aplicare a celorlalte
prevederi europene.
Prin această susţinere se neagă faptul că reglementările, chiar dacă principiile sunt aceleaşi, sunt
totuşi diferite. Astfel, în cadrul Tratatului şi, ulterior, în cadrul legislaţiei secundare, sunt reglementate,
în capitole separate, libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a
serviciilor.
În cadrul liberei circulaţii a serviciilor, un stat membru poate impune restricţii libertăţii de circulaţie a
serviciilor fie în temeiul art. 45 TCE (autoritatea publică), fie în cel al art. 46 TCE (politici publice,
ordine publică, sănătate publică).
Curtea Europeană de Justiţie a recunoscut şi ea limitarea libertăţilor de furnizare a serviciilor dar
numai dacă este justificată de cerinţe imperative privind interesul public, care poate fi legat şi de
protecţia consumatorilor [Cauza Comisia c Franţa (1986, ECR – 3663), Comisia c Danemarca (1986,
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ECR 31713)].
În cauză, nu pot fi invocate prevederile art. 28-30 TCE pentru că nu este în discuţie o „marfă”, ci un
„serviciu”, iar prin emiterea ordinului atacat s-a avut în vedere tocmai dreptul consumatorilor de a fi
alimentaţi cu gaze naturale în aceeaşi structură internă/import a surselor, corelativ cu obligaţia
furnizorilor licenţiaţi de a asigura cantităţile de gaze naturale în aceeaşi structură internă/import,
asigurându-se accesul nediscriminatoriu la sursele interne de gaze naturale.
Prin ordinul atacat s-a pus în executare o dispoziţie din legea gazelor, lege care a fost emisă prin
transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piaţa
internă în sectorul gazelor naturale. La rândul său, Directiva nr. 2003/55/CE are ca temei art. 47 alin. 2
TCE, art. 55 şi art. 95 TCE.
Cum şi art. 47 şi art. 55 TCE se referă la circulaţia serviciilor nu se pot invoca încălcări ale art. 29-30
TCE care reglementează circulaţia bunurilor.
Apreciind că instanţa de recurs nu a pronunţat o soluţie care să fie dată cu încălcarea principiului
prescripţiei dreptului european, cererea de revizuire va fi respinsă.”
Dacă dreptul european nu include un mecanism care să permită jurisdicției naționale să elimine
dispozițiile interne contrare unei dispoziții a unei directive netranspuse203, atunci când aceasta din
urma dispoziție nu poate fi invocată în fața jurisdicției naționale, obligația statelor membre, ce decurge
dintr-o asemenea directivă, de a obține rezultatul prevăzut de aceasta, precum și datoria lor, în
virtutea art. 5 din Tratat, de a lua toate măsurile generale sau particulare necesare asigurării executarii
acestei obligații, se impune tuturor autorităților statelor membre, inclusiv, în cadrul competentelor lor,
autorităților jurisdicționale. Rezultă că, prin aplicarea dreptului național, jurisdicția națională chematp
să îl interpreteze este obligată să o facă pe cât posibil în lumina textului și a finalității directivei pentru
atingerea rezultatului vizat de aceasta și să se conformeze astfel art. 189, alin. 3 din Tratat.
Totuși, această obligație pentru judecătorul național de a face referire la conținutul directivei atunci
când el interpretează regulile pertinente din dreptul său național, își găseste limitele când o asemenea
interpretare opune unei persoane particulare o obligație prevăzută de o directivă netranspusă sau,
atunci când ea conduce pe bună dreptate la determinarea sau agravarea, pe baza directivei și în
absența unei legi emise pentru punerea sa în aplicare, a răspunderii penale a celor ce acționeaza
încălcând dispozițiile sale.
Obligația204, pentru judecătorul național, de a interpreta și a aplica regulile pertinente din dreptul său
național pe cât posibil în lumina textului și a finalității directivei a cărei punere în aplicare o asigură,
pentru obținerea rezultatului vizat de aceasta, și de a se conforma astfel art. 189 alin. 3 din Tratat, își
găsește limitele, în special, atunci când o astfel de interpretare conduce la determinarea sau
agravarea, în temeiul directivei și indiferent de legea emisă pentru punerea ei în aplicare, a
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răspunderii penale a celor ce acționează încălcându-i dispozițiile.
Atunci când este vorba de a determina întinderea răspunderii penale ce rezultă dintr-o lege special
adoptată în vederea executării unei directive, principiul ce ordonă neaplicarea legii penale în mod
extensiv în dezavantajul persoanei urmărite, acesta fiind corolarul principiului legalității delictelor și
pedepselor și, în general, a principiului siguranței juridice se opune ca o urmărire penală să fie
angajată ca urmare a unui comportament al cărui caracter reprobabil nu rezultă cu claritate din lege.
Acest principiu, ce face parte din principiile generale de drept ce se găsesc la baza tradițiilor
constituționale comune statelor membre, a fost consacrat, de asemenea, prin diferite tratate
internaționale și, în special, de art. 7 din Convenția de apărare a drepturilor omului și libertăților
fundamentale.
De aceea, jurisdicției naționale îi revine sarcina de a asigura respectarea acestui principiu în timpul
interpretării, în lumina textului și a finalității Directivei, a dreptului național adoptat în vederea executării
acesteia.
5.1. Jurisprudența CJUE - România
Hotărârea Curţii în cauza C-33/07205
Domnul Jipa a părăsit România la 10 septembrie 2006 pentru a se deplasa în Belgia. La 26 noiembrie
2006, deoarece se afla în situaţie de „şedere ilegală” pe teritoriul acestui stat membru, a fost returnat
în România în temeiul unui acord de readmisie semnat între cele două ţări.
Tribunalul Dâmboviţa a fost sesizat cu o cerere formulată de Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti, de dispunere a unei măsuri prin care să i se interzică
domnului Jipa să călătorească în Belgia pe o perioadă de până la trei ani.
În aceste circumstanţe, Tribunalul Dâmboviţa solicită Curţii să stabilească dacă dreptul european şi în
special Directiva privind dreptul cetăţenilor Uniunii la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul Uniunii
Europene se opune legislaţiei româneşti care permite restrângerea dreptului unui resortisant al unui
stat membru de a se deplasa pe teritoriul unui alt stat membru, în special pentru motivul că se afla
acolo în situaţie de „şedere ilegală”.
Curtea arată mai întâi că, în calitate de resortisant român, domnul Jipa se bucură de statutul de
cetăţean al Uniunii şi, prin urmare, poate să se prevaleze de drepturile aferente unui astfel de statut,
inclusiv faţă de statul membru de origine. Curtea aminteşte că dreptul de liberă circulaţie cuprinde atât
dreptul pentru cetăţenii Uniunii care deţin cărţi de identitate valabile sau paşapoarte valabile de a intra
pe teritoriul unui alt stat membru decât cel de origine, cât şi dreptul de a părăsi acest stat membru.
Totuşi, acest drept nu este necondiţionat, ci poate fi supus unor limitări şi condiţii prevăzute prin tratat,
în special pentru motive de ordine publică sau de siguranţă publică. Curtea aminteşte că statele
membre sunt competente să stabilească, în conformitate cu nevoile lor naţionale, cerinţele de ordine
publică şi de siguranţă publică. Cu toate acestea, în contextul european, cerinţele respective trebuie
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interpretate în mod strict, astfel încât sfera lor să nu poată fi stabilită unilateral de fiecare stat membru,
fără exercitarea unui control din partea instituţiilor Comunităţii Europene.
Curtea adaugă că o astfel de încadrare implică în special faptul că, pentru a fi justificate, măsurile
luate din motive de ordine publică sau de siguranţă publică trebuie să se întemeieze exclusiv pe
conduita persoanei în cauză, neputând fi acceptate justificări care nu sunt direct legate de cazul
respectiv sau care sunt legate de consideraţii de prevenţie generală. Curtea precizează că o măsură
restrictivă trebuie adoptată în lumina unor consideraţii care ţin de protecţia ordinii publice sau a
siguranţei publice a statului membru care adoptă măsura respectivă. Aşadar, aceasta nu s-ar putea
întemeia exclusiv pe motive invocate de un alt stat membru în scopul de a justifica o decizie de
expulzare a unui resortisant european de pe teritoriul acestui din urmă stat. Totuşi, această
consideraţie nu exclude posibilitatea ca astfel de motive să fie luate în considerare în cadrul aprecierii
efectuate de către autorităţile naţionale competente să adopte măsura de restrângere a liberei
circulaţii.
Amintind totodată că revine instanţei de trimitere sarcina de a efectua verificările necesare, Curtea
arată, în speţă, că autorităţile române par a se întemeia numai pe măsura de returnare, lipsind orice
apreciere specifică a conduitei domnului Jipa şi orice referire la vreo ameninţare pe care aceasta ar
constitui-o pentru ordinea publică sau pentru siguranţa publică.
Curtea concluzionează că dreptul european nu se opune unei reglementări naţionale care
permite restrângerea dreptului unui resortisant al unui stat membru de a se deplasa pe
teritoriul unui alt stat membru, în special pentru motivul că se afla acolo în situaţie de „şedere
ilegală”, cu condiţia îndeplinirii anumitor cerinţe. Pe de o parte, conduita acestui resortisant
trebuie să reprezinte o ameninţare reală, prezentă şi suficient de gravă la adresa unui interes
fundamental al societăţii. Pe de altă parte, este necesar ca măsura restrictivă avută în vedere să
fie aptă să garanteze realizarea obiectivului pe care îl urmăreşte şi să nu depăşească cadrul a
ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia.
Curtea adaugă că revine instanţei de trimitere sarcina să verifice dacă acesta este cazul în cauza cu a
cărei soluţionare este sesizata.
Hotărârea în cauza C-402/09 Tatu/Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei şi alţii206
Reglementarea română a instituit, începând de la 1 iulie 2008, o taxă pe poluare care trebuie să fie
plătită cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România. Reglementarea menţionată nu
face distincţie între vehiculele fabricate în acest stat membru şi cele produse în străinătate. De
asemenea, aceasta nu face distincţie între vehiculele noi şi vehiculele de ocazie.
Domnul Tatu, resortisant român, locuieşte în România şi a cumpărat un automobil de ocazie în
Germania, în iulie 2008, la preţul de 6 600 de euro. Acest vehicul avea o capacitate cilindrică de 2 155
cm3 şi respecta norma de poluare Euro 2. Fabricat în 1997, vehiculul respectiv a fost înmatriculat în
Germania în acelaşi an.
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Pentru a putea să înmatriculeze acest vehicul în România, domnul Tatu a trebuit să plătească suma
de 7 595 de lei (aproape 2 200 de euro) ca taxă pe poluare. Apreciind că taxa este contrară dreptului
Uniunii, domnul Tatu a solicitat restituirea sumei plătite. Astfel, acesta invocă faptul că taxa este
incompatibilă cu dreptul Uniunii, întrucât este aplicată tuturor vehiculelor de ocazie importate în
România dintr-un alt stat membru şi înmatriculate pentru prima dată în România, în condiţiile în care,
în cazul vehiculelor similare deja înmatriculate în România, această taxă nu este aplicată cu ocazia
revânzării lor ca vehicule de ocazie.
Tribunalul Sibiu (România), sesizat cu litigiul, adresează Curţii de Justiţie întrebări cu privire la
compatibilitatea acestei reglementări cu dreptul Uniunii.
Prin hotărârea pronunţată astăzi, Curtea aminteşte că dreptul Uniunii interzice fiecărui stat membru să
aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decât cele care se aplică
produselor naţionale similare. Această interdicţie vizează garantarea neutralităţii depline a impozitelor
interne faţă de concurenţa dintre produsele care se află deja pe piaţa internă şi produsele din import.
În continuare, Curtea constată că regimul de impozitare instituit prin reglementarea română nu face
vreo deosebire nici între vehicule în funcţie de provenienţa lor, nici între proprietarii acestor vehicule,
în funcţie de cetăţenia sau naţionalitatea lor. Astfel, taxa este datorată independent de cetăţenia sau
naţionalitatea proprietarului vehiculului, de statul membru în care acest vehicul a fost produs şi de
faptul că vehiculul a fost cumpărat pe piaţa naţională sau importat.
Cu toate acestea, chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile unei discriminări directe, un impozit intern
poate fi indirect discriminatoriu din cauza efectelor sale.
În speţă este aplicabilă OUG nr. 50/2008 în versiunea sa iniţială, fără modificările ulterioare. Pentru a
verifica dacă această taxă creează o discriminare indirectă între autovehiculele de ocazie importate şi
autovehiculele de ocazie similare prezente deja pe teritoriul naţional, Curtea examinează în primul
rând dacă această taxă este neutră faţă de concurenţa dintre vehiculele de ocazie importate şi
vehiculele de ocazie similare, înmatriculate anterior pe teritoriul naţional şi supuse, cu ocazia acelei
înmatriculări, taxei în cauză. În al doilea rând, Curtea examinează neutralitatea acestei taxe între
vehiculele de ocazie importate şi vehiculele de ocazie similare care au fost deja înmatriculate pe
teritoriul naţional înainte de intrarea în vigoare a taxei, respectiv la 1 iulie 2008.
În ceea ce priveşte primul aspect al neutralităţii taxei, Curtea aminteşte că există o încălcare a
dreptului Uniunii atunci când valoarea taxei aplicate unui vehicul de ocazie importat depăşeşte
valoarea reziduală a taxei încorporate în valoarea vehiculelor de ocazie similare deja înmatriculate pe
teritoriul naţional.
În această privinţă, Curtea constată că reglementarea română este conformă cu dreptul Uniunii
întrucât ia în considerare, la calcularea taxei de înmatriculare, deprecierea vehiculului şi asigură astfel
că această taxă nu depăşeşte valoarea reziduală încorporată în valoarea vehiculelor de ocazie
similare care au fost înmatriculate anterior pe teritoriul naţional şi au fost supuse acestei taxe cu
ocazia înmatriculării lor.
În schimb, în ceea ce priveşte al doilea aspect al neutralităţii taxei, Curtea constată că reglementarea
română are ca efect faptul că vehiculele de ocazie importate şi caracterizate printr-o vechime şi o
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uzură importante sunt supuse – în pofida aplicării unei reduceri substanţiale a valorii taxei care ţine
seama de deprecierea lor – unei taxe care se poate apropia de 30 % din valoarea lor de piaţă, în timp
ce vehiculele similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel
grevate de o astfel de sarcină fiscală.
În aceste condiţii, reglementarea respectivă are ca efect descurajarea importului şi punerii în circulaţie
în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre.
Or, chiar dacă dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să introducă impozite noi, acesta obligă
fiecare stat membru să aleagă taxele aplicate autovehiculelor şi să le stabilească regimul astfel încât
acestea să nu aibă ca efect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naţionale şi descurajarea, în
acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare.
În consecinţă, Curtea apreciază că dreptul Uniunii se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe
poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul
acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaţie, în statul membru
menţionat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja
cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională.
Menţiune: Trimiterea preliminară permite instanţelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu
care sunt sesizate, să adreseze Curţii întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la
validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluţionează litigiul naţional. Instanţa naţională are obligaţia
de a soluţiona cauza conform deciziei Curţii. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru
celelalte instanţe naţionale care sunt sesizate cu o problemă similară.

5.2. Cazuri de bune practici
ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2119 din 31 martie 2008
Verificarea compatibilităţii dintre norma internă şi dreptul european. Rolul judecătorului
european
Prin acţiunea înregistrată la 30 august 2007, reclamanta Direcţia Generală de Paşapoarte a solicitat
restrângerea dreptului la liberă circulaţie în Franţa pe o perioada de 3 ani, împotriva pârâtului C.M.,
domiciliat în judeţul Prahova, arătând că acesta a fost returnat din Franţa, în baza Acordului de
readmisie încheiat de România, aprobat prin H.G. nr.278/1994.
Prin sentinţa civilă nr.1042/2007, Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiată acţiunea.
Împotriva sentinţei a declarat apel D.G.P., care a fost respins prin decizia civilă nr. 380 din 26
septembrie 2007, a Curţii de Apel Ploieşti.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs D.G.P., care a invocat dispoziţiile art.304 pct. 9 C.proc.civ.,
susţinând că returnarea pârâtului pentru şedere ilegală dovedeşte încălcarea legislaţiei statului
francez, iar autorităţile române nu au competenţa de a cerceta şi a se pronunţa asupra legalităţii şi
temeiniciei actului de returnare săvârşite de autorităţile franceze, ci doar de a lua act de această
măsură şi a pune în executare prevederile corespunzătoare din legislaţia naţională.
Analizând hotărârea recurată prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor incidente, Înalta Curte de
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Casaţie şi Justiţie a constatat că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:
Instanţele de judecată sunt obligate ca, după data de 1 ianuarie 2007, să analizeze compatibilitatea
legii naţionale privind libera circulaţie a persoanelor cu legislaţia şi cu jurisprudenţa europeană.
Judecătorul naţional a devenit, după această dată judecător european, fiind obligat să aplice direct
dreptul european, dacă se constată incompatibilitatea dreptului naţional cu acesta, în virtutea
principiilor efectului direct al dreptului european şi al supremaţiei acestuia.
În ceea ce priveşte raportul dintre legislaţia naţională şi legislaţia europeana, Curtea a făcut aplicarea
principiilor de interpretare, stabilite de Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg în jurisprudenţa
sa, respectiv :
Principiul efectului direct al tratatelor, ceea ce înseamnă că dispoziţiile Tratatului CEE au efect direct
în dreptul intern (Hotărârea Curţii din 5 februarie 1963, Van Gend en Loos c. Administraţie der
Belastingen);
Principiul efectului direct al directivelor, care se aplică atunci când dispoziţiile unei directive apar, din
punctul de vedere al conţinutului lor, ca fiind necondiţionate şi suficient de precise, aceste dispoziţii pot
fi invocate, în absenţa unor măsuri de transpunere în termenul stabilit, împotriva oricărei dispoziţii de
drept intern neconforme cu directiva sau dacă sunt de natură să definească drepturi pe care
particularii pot să le invoce împotriva statului (Hotărârea Curţii din 19 ianuarie 1982 , cauza Becker v.
Finanzamt Munster - Innenstadt);
Unul din principiile importante este principiul supremaţiei dreptului european. Spre deosebire de
tratatele internaţionale obişnuite, Tratatul CEE a instituit o ordine juridică proprie, integrată în sistemul
juridic al statelor membre în momentul intrării în vigoare a Tratatului şi care impune organelor
jurisdicţionale de drept intern. În fapt, prin instituirea unei Comunităţi cu o durată nelimitată, având
instituţii proprii, cu personalitate juridică, capacitate de reprezentare internaţională şi, în special, cu
puteri reale derivate din limitarea competenţei sau din transferul atribuţiilor statelor către Comunitate,
acestea din urmă au limitat, chiar dacă în domenii restrânse, drepturile lor suverane şi au creat astfel
un corp de drept aplicabil resortisanţilor lor şi lor însele (Hotărârea Curţii din 15 iulie 1964 , Costa c.
E.N.E.L.);
Un alt principiu de care instanţa naţională trebuie să ţină seama este obligaţia de a nu aplica dreptul
naţional contrar dreptului european. Astfel, orice instanţă naţională trebuie ca, într-o cauză ce intră în
jurisdicţia sa, să aplice dreptul european în totalitatea sa şi să protejeze drepturile pe care acesta le
conferă cetăţenilor şi este obligată, ca atare, să nu aplice orice prevedere din dreptul naţional care ar
putea veni în conflict cu dreptul european, fie anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a regulii
europene (Hotărârea Curţii din 9 martie 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato c.
Simmenthal).
Prin prisma acestor principii şi în raport de situaţia de fapt, trebuie analizat în ce măsură
dispoziţiile cuprinse în legea internă sunt compatibile cu legislaţia europeană în materia liberei
circulaţii a persoanelor.
În ceea ce priveşte principiul de bază în materia liberei circulaţii a persoanelor având cetăţenia
română, în prezent, atât legea internă, cât şi legislaţia europeană stabilesc regula potrivit căreia
dreptul la liberă circulaţie a cetăţenilor români pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene este
garantat – art.25 din Constituţia României, art.18 din Tratatul CEE, art.4 din Directiva 2004/38/CE.
Excepţiile de la această regulă se regăsesc atât în cuprinsul legii interne, respectiv art.38 şi art.39 din
Legea nr.248/2005, cât şi în cuprinsul legislaţiei europene, respectiv art.27 din Directiva 2004/38/CE.
Cu privire la compatibilitatea normei interne cu cea europeană în ceea ce priveşte dreptul la liberă
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circulaţie a cetăţeanului român ce cuprinde şi dreptul de a ieşi din ţară în scopul de a călători pe
teritoriul altui membru, Curtea a constatat că norma europeană prevede în mod limitativ doar trei
situaţii în care statul ar putea restrânge libertatea de circulaţie a persoanelor: afectarea ordinii publice,
siguranţei publice sau sănătăţii publice, pe când norma internă prevede posibilitatea restrângerii
dreptului la libera circulaţie dacă cetăţeanul român a fost returnat dintr-un stat pe baza unui acord de
readmisie, fără a se face nici o distincţie în ceea ce priveşte persoana cetăţeanului în cauză, respectiv
dacă acesta prezintă sau nu un pericol pentru ordinea, siguranţa sau sănătatea publică a statului din
care a fost returnat.
Norma internă prevede o categorie mai largă de situaţii posibile când se poate dispune restrângerea
dreptului cetăţeanului român la libera circulaţie, în raport cu categoria situaţiilor de excepţie prevăzute
de norma europeană. Consecinţa firească este aceea că norma internă este parţial incompatibilă cu
norma europeană, în ceea ce priveşte alte excepţii la libera circulaţie a persoanelor decât cele ce
vizează ordinea, siguranţa sau sănătatea publică.
Examinând conţinutul dispoziţiilor art. 27 din Directivă, s-a constatat că acestea stabilesc într-un mod
precis şi lipsit de echivoc excepţiile de la principiul liberei circulaţii a persoanelor, iar potrivit Tratatului
de aderare a României la Uniunea Europeană, România avea obligaţia ca până la data de 1 ianuarie
2007 să transpună dispoziţiile Directivei în dreptul intern, obligaţie ce nu a fost însă îndeplinită, Legea
nr. 248/2005 nefiind până în prezent modificată şi armonizată cu dispoziţiile cuprinse în Directivă.
În aceste condiţii, Curtea a făcut aplicarea efectului direct al Tratatului şi al Directivei la situaţia
de fapt şi, în considerarea principiul supremaţiei dreptului european, a constatat că norma
aplicabilă în cauză este norma europeană şi anume art.18 din Tratat, respectiv art. 27 şi urm.
din Directivă.
Aşa cum s-a arătat, art. 27 din Directivă prevede situaţiile de excepţie în care se poate dispune
restrângerea dreptului la liberă circulaţie, respectiv ordinea, siguranţa sau sănătatea publică.
Art.18 (1) CE este direct aplicabil în ordinea juridică internă naţională, deci cetăţenii Uniunii Europene,
inclusiv cetăţenii români, beneficiază de dreptul de a părăsi teritoriul unui stat membru, inclusiv statul
membru de origine, pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru.
Dreptul de a circula liber pe teritoriul statelor membre aşa cum e prevăzut şi garantat de art.18 (1) CE,
cuprinde şi dreptul de a părăsi statul de origine. Acest drept fundamental ar fi lipsit de substanţa sa
dacă statul membru ar putea, fără o justificare valabilă, să interzică resortisanţilor proprii să
părăsească teritoriul său în scopul de a intra pe teritoriul altui stat membru.
Dispoziţia naţională – art.38 din Legea nr.248/2005 contravine legislaţiei europene, judecătorul
naţional fiind obligat să aplice dreptul european şi în ce priveşte acest drept de a părăsi
teritoriul unui stat. Deşi nu e reglementat de Directiva 2004/38/CE, în art.27 (ce se referă doar la
dreptul de intrare şi de ieşire), din formularea articolului rezultă că acest text priveşte limitarea libertăţii
de circulaţie şi că, deci include şi dreptul de a părăsi un stat membru conform art.4 din Directiva
2004/38/CE, orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a părăsi teritoriul unui stat membru pentru a intra
în alt stat membru.
Un stat membru nu poate limita dreptul de a ieşi din statul de origine automat, fără a examina
comportamentul personal al individului în cauză şi numai pentru că a fost repatriat din alt stat
membru pentru „şedere ilegală”. Curtea apreciază că simpla nerespectare a condiţiilor
prevăzute de legea statului membru, referitoare la dreptul de şedere pe teritoriul său a unui
cetăţean român, nu poate fi încadrată în sfera noţiunilor de ordine, siguranţă sau sănătate
publică, la care se referă prevederile normei europene aplicabilă în cauză, pentru a se putea
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admite acţiunea formulată de reclamantă.
Având în vedere aceste considerente, în baza dispoziţiilor art.312 C.proc.civ., recursul a fost
respins ca nefondat.
ICCJ, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Act
administrativ. Principiul primordialităţii dreptului european
Prin Decizia nr.333 din 22.01.2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
municipiului Bucureşti, împotriva sentinţei civile nr.2707 din 01.10.2008 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VIII- a contencios administrativ şi fiscal şi a modificat sentinţa atacată în sensul că a respins
ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate a deciziei nr.386011 din 23.08.2005 emisă de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti,
invocată de SC UEC SA şi totodată a respins acţiunea reclamantei ca nefondată.
Pentru a decide astfel, instanţa supremă a reţinut, în esenţă că prima instanţă a făcut o greşită
aplicare a prevederilor art.4 din Legea nr.554/2004 atunci când a considerat admisibilă excepţia de
nelegalitate a deciziei de rambursare nr.386011/2005. Instanţa de control judiciar a apreciat că scopul
invocării excepţiei de nelegalitate este înlăturarea actului administrativ din proces şi nu obţinerea unui
răspuns favorabil la cererea de rambursare TVA formulată în speţă, ceea ce ar induce ideea obligării
autorităţii publice, prin soluţia dată asupra excepţiei, de a acţiona într-un anumit mod.
Totodată, a considerat că nelegalitatea unui act administrativ nu poate fi invocată, în acelaşi timp în
cadrul aceluiaşi litigiu, atât pe calea acţiunii directe în contencios administrativ, cât şi pe calea
incidentă a excepţiei de nelegalitate, şi a apreciat că excepţia de nelegalitate invocată de reclamantă
în cauză este inadmisibilă, atâta vreme cât refuzul considerat nejustificat de rezolvare a cererii de
rambursare a TVA constituie şi obiectul acţiunii principale.
Instanţa de recurs şi-a motivat soluţia şi prin trimiterea la dispoziţiile art.205 Cod procedură fiscală
potrivit cărora, în materie fiscală, persoana care se consideră lezată în drepturile sau în interesele
legitime prin refuzul explicit sau tacit de rezolvare a unei cereri, are la îndemână procedura specială
de contestare reglementată de Titlul IX al Codului de procedură fiscală.
Cum în speţă refuzul de rambursare a TVA nu a fost contestat de reclamantă pe calea prevăzută de
art.205 din Codul de procedură fiscală, iar excepţia de nelegalitate are caracter inadmisibil, instanţa de
recurs a apreciat că admiterea acţiunii şi recunoaşterea pe cale judiciară a dreptului la rambursarea
TVA este lipsită de fundament juridic.
Împotriva acestei hotărâri a formulat cerere de revizuire SC UEC SA, în contradictoriu cu întimata
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti, întemeiată pe prevederile art.21 alin.2
din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
În motivarea cererii de revizuire, revizuienta prezentând şi un scurt istoric al litigiului a invocat
următoarele:
- decizia atacată a fost pronunţată cu încălcarea principiului priorităţii dreptului european
dintr-o dublă perspectivă, atât în ceea ce priveşte soluţia pronunţată asupra excepţiei de
nelegalitate, cât şi referitor la soluţia pronunţată cu privire la fondul cauzei.
- în ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate s-a susţinut că soluţia pronunţată este contrară
dreptului european, raportat la prevederile art.241 din Tratatul instituind Comunitatea
Europeană (Tratatul CE), cu referire la art.230 din acelaşi tratat, care, în esenţă, în opinia
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revizuientei nu condiţionează invocarea excepţiei de nelegalitate nici de existenţa unei alte
proceduri speciale şi nici de parcurgerea vreunei proceduri prealabile, astfel că în mod
greşit instanţa de fond a respins excepţia de nelegalitate ca inadmisibilă motivat de
împrejurarea că persoana interesată ar avea la îndemână o altă procedură specială de
contestare reglementată de codul de procedură fiscală;
- din interpretarea art.241 din Tratatul CE rezultă concluzia că excepţia de nelegalitate în
dreptul european poate fi invocată oricând;
- greşit a reţinut instanţa de recurs că revizuienta ar fi invocat nelegalitatea unui act
administrativ atât pe calea excepţiei de nelegalitate cât şi pe calea acţiunii principale, textul
european (art.241 TCE) nefăcând o astfel de distincţie;
- în ceea ce priveşte soluţia pronunţată asupra fondului cauzei cu privire la respingerea
cererii de rambursare a TVA, au fost de asemenea nesocotite normele europene cuprinse
în Directiva nr.388/1977/CEE – titlul XI şi în Directiva nr.112/2006/CE – art.167 şi 168, al
căror conţinut a fost reprodus, raportat la care concluzia instanţei în sensul că suma
solicitată la rambursare nu putea fi rambursată întrucât nu fusese achitată la data
scadenţei, este eronată.
Examinând cererea de revizuire formulată, în raport cu prevederile art.21 din Legea nr.554/2004,
republicată, Înalta Curte reţine că aceasta nu este întemeiată, astfel că urmează a fi respinsă, în
considerarea celor în continuare arătate.
Potrivit art.21 din Legea nr.5154/2004 republicată, constituie motiv de revizuire care se adaugă la cele
prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin
încălcarea principiului priorităţii dreptului european, reglementat de art.148 alin.2, coroborat cu art.20
alin.2 din Constituţia României, republicată.
În sensul prevederilor arătate, prioritatea normelor europene se examinează faţă de normele naţionale
contrare. Prioritatea dreptului european faţă de dreptul naţional nu înseamnă că prevederile naţionale
nu se aplică sau că sunt inexistente, ci doar că, în baza principiului priorităţii de aplicare norma de
drept intern nu se aplică atunci când este în conflict cu o normă europeană. Norma naţională se aplică
însă, în continuare, în toate situaţiile în care ea nu se află în conflict cu norma europeană.
Din această perspectivă, în ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate, mutatis mudandis, Înalta
Curte reţine că nu este îndeplinită cerinţa art.21 din Legea nr.554/2004, republicată, întrucât nu
se poate susţine că reglementarea cuprinsă în art.4 din legea naţională se află în conflict sau
este contrară normei europene la care s-a făcut referire, respectiv art.241 cu raportare la art.230
din Tratatul CE.
Independent de caracteristica comună ce se degajă din examinarea normelor naţionale şi a celor
europene, constând în aceea că excepţia de nelegalitate este reglementată ca fiind un mijloc de
apărare, sunt de remarcat obiectul specific şi particularităţile conţinutului normelor europene la care a
făcut trimitere revizuienta şi despre care, nu se poate susţine că se află în conflict cu reglementare
prevăzută în art.4 din Legea nr.554/2004.
Astfel, potrivit art.241 din Tratatul CE "Fara a fi afectata de expirarea termenului prevăzut la articolul
230 paragraful al 'cincilea, in cazul unui litigiu privind un regulament adoptat in comun de Parlamentul
European si de Consiliu sau un regulament al Consiliului, al Comisiei ori al Băncii Centrale Europene,
orice parte se poate prevala de motivele de drept prevăzute in art.230 paragraful 2, pentru a invoca in
fata Curţii de Justiţie inaplicabilitatea acestui regulament" Totodată prevederile art.230 la care art.241
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fac trimitere, stipulează:
„Curtea de Justiţie controlează legalitatea actelor adoptate in comun de Parlamentul European si de
Consiliu, ale Consiliului, ale Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene, altele decât recomandările şi
avizele, şi a actelor Parlamentului European menite să producă efecte juridice faţă de terţi.
În acest scop, Curtea are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate de un stat
membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetenţă, de
încălcare a unor norme fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de
drept privind aplicarea acesteia ori de abuz de putere.
În aceleaşi condiţii Curtea are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate de Curtea
de Conturi si de Banca Centrală Europeană, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora.
Orice persoană fizică sau juridică poate, formula, in aceleaşi condiţii, o acţiune împotriva unei decizii al
cărei destinatar este sau împotriva unei decizii care, deşi in forma unui regulament sau a unei decizii
adresa unei alte persoane, o privesc direct şi individual.
Acţiunile prevăzute de prezentul articol trebuie formulate in termen de două luni, după caz, de la
publicarea măsurii, de la notificarea acesteia reclamantului sau, în lipsă, de la data la care reclamantul
a luat cunoştinţă de actul respectiv”.
Independent de conţinutul specific al normelor europene enunţate, este de menţionat, astfel după cum
s-a evidenţiat şi în doctrina de specialitate că ceea ce este caracteristic excepţiei de nelegalitate în
dreptul european este reglementarea acesteia, atunci când se aplică actelor individuale, ca o
procedură accesorie cererii principale de anulare a deciziei individuale şi care nu poate fi invocată de
persoanele particulare împotriva unui act care putea fi contestat pe calea unei acţiuni directe în
anulare, dar a expirat termenul legal.
Faţă de cele arătate, raportat la modalitatea concretă de aplicare şi de interpretare de către instanţa
de recurs, în soluţionarea şi pronunţarea Deciziei nr.333/2009, a excepţiei de nelegalitate a actului
administrativ unilateral cu caracter individual, menţionat, în sensul că nu se poate tinde prin acest
mijloc procedural la obţinerea unui răspuns la o solicitare, ceea ce ar presupune obligarea autorităţii
publice la a acţiona într-un anumit fel, nu se poate susţine aşadar că norma europeană este
contrazisă, fie în conţinutul fie în spiritul său.
Aceiaşi concluzie îşi găseşte pe deplin valabilitatea şi în ceea ce priveşte considerentul instanţei de
recurs în sensul că nelegalitatea unui act administrativ, raportat la art.4 din Legea nr.554/2004,
republicată nu poate fi invocată, în acelaşi timp în cadrul aceluiaşi litigiu şi pe calea acţiunii directe şi
pe cale incidentă.
În fine, pe aspectul modalităţii în care instanţa de recurs a soluţionat excepţia invocată este de arătat
şi împrejurarea că argumentele mai sus examinate au fundamentat decizia de respingere ca
inadmisibilă a excepţiei de nelegalitate, observaţia referitoare la procedura aplicată în materie fiscală,
potrivit art.205 alin.2 Cod procedură fiscală fiind numai de ordin subsidiar, fără a fi primordial
determinantă, astfel că toate susţinerile revizuientei pe acest aspect vor fi apreciate ca irelevante şi
înlăturate ca atare.
Înalta Curte urmează să respingă ca atare şi susţinerile revizuientei, formulate în calea
extraordinară de atac vizând incompatibilitatea soluţiei pronunţate cu normele europene în
materie de rambursare de TVA reţinând, din cuprinsul deciziei atacate, că soluţia de respingere
pe fond a acţiunii reclamantei a fost atrasă şi legal fundamentată după cum cu temei s-a
reţinut, de soluţia dată asupra excepţiei de nelegalitate invocată, respinsă ca inadmisibilă.
Argumentele suplimentare, vizând chiar poziţia de recunoaştere din partea revizuientei,
reţinută de către instanţă nu fac decât să consolideze soluţia adoptată şi coerent motivată,
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aspect în raport de care nu se impune reexaminarea, în conţinut, a normelor naţionale ca şi a
celor europene ce reglementează rambursarea de TVA.
În fine, Înalta Curte investită cu soluţionarea prezentei cereri de revizuire, menţionează şi
împrejurarea că revizuienta – intimată nu a invocat prioritatea dreptului european cu ocazia
soluţionării cauzei în fond şi în recurs iar instanţa a refuzat să ia în discuţie acest aspect.
Faţă de toate cele mai sus arătate, în temeiul art.21 din Legea nr.554/2004, republicată cererea
de revizuire a fost respinsă ca neîntemeiată.
Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal, Decizia civilă nr. 1851 din 6
octombrie 2012, Cerere de revizuire. Act administrativ ce încalcă dreptul european
Prin decizia civilă nr. 1361 din 6 octombrie 2011 pronunţată în dosarul nr. 5396.1/30/2008 Curtea de
Apel Timişoara a admis recursul declarat de pârâta recurentă Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Timiş împotriva sentinţei civile nr. 1675 din 17 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar
nr.5396.1/30/2008, în contradictoriu cu reclamanta intimată societate comercială.
Împotriva deciziei civile nr. 1851/2011 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, a formulat cerere de
revizuire revizuienta societate comercială şi prin decizia civilă nr. 1851/2012 pronunţată în dosarul nr.
1805/59/2011 Curtea de Apel Timişoara a admis-o, a anulat decizia şi a fixat termen pentru
rejudecarea recursului formulat de reclamantă pentru data de 29.08.2012.
În motivarea soluţiei pronunţate în revizuire, Curtea de Apel Timişoara a reţinut că, prin textul de lege
cuprins în art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, a fost introdus un nou motiv pentru care părţile
interesate pot ataca pe calea revizuirii hotărârile rămase definitive şi irevocabile pronunţate de
instanţele de contencios administrativ. Acest motiv este reprezentat de încălcarea de către instanţă,
cu prilejul pronunţării hotărârii, a principiului priorităţii dreptului european. Legiuitorul român a
considerat necesară sancţionarea unei astfel de ipoteze, ţinând cont de prevederile art. 148 alin. (2)
din Constituţie care instituie un mecanism eficient de rezolvare a conflictelor dintre legea naţională şi
legislaţia Uniunii Europene, prin acordarea priorităţii de aplicare prevederilor tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, precum şi celorlalte reglementări europene cu caracter obligatoriu, faţă de
dispoziţiile contrare din legile interne. Prin consacrarea în cuprinsul Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004 a dreptului de a cere revizuirea unei hotărâri pronunţate cu nesocotirea acestui principiu,
s-a conferit eficacitate prevederii constituţionale menţionate, instituindu-se o modalitate concretă de
asigurare a aducerii la îndeplinire a obligaţiilor pe care Statul Român şi le-a asumat prin actul de
aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce priveşte menţinerea unităţii şi stabilităţii ordinii
normative europene.
Curtea reţine că instanţa de recurs a respins acţiunea reclamantei, apreciind că Directiva nr.
2006/112/CEE din 28.11.2006 privind sistemul comun al TVA „nu este un act european cu
aplicabilitate directă, ci trasează doar linii directoare şi anumite obligaţii de rezultat, lăsând libertate
statelor membre UE în alegerea mijloacelor prin intermediul cărora să obţină realizarea acelor obligaţii.
În alţi termeni, Directiva nu poate fi aplicată în mod direct pe teritoriul statelor membre, având
aplicabilitate doar actele normative din dreptul naţional, prin intermediul cărora a fost transpusă
Directiva. Efectul direct al acesteia ar putea fi pus în discuţie doar în anumite condiţii restrictiv reţinute
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în jurisprudenţa CJUE, condiţii ce nu au fost invocate în cauză”.
[...]
În concluzie, începând cu data aderării, 1.01.2007, este obligatorie pentru Statul Român
respectarea aşa numitului „acquis european” – astfel cum este definit prin art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 1367/2000, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru
studierea concordanţei dispoziţiilor şi principiilor Constituţiei României cu acquisul european,
în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 30 din 17/01/2001, definiţie a acquisul european conform căreia acesta include, între alte
acte normative, „dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeană, semnat la 25 martie
1957 la Roma, şi ale Tratatului privind Uniunea Europeană, semnat la 7 februarie 1992 la
Maastricht, ambele republicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 340 din 10
noiembrie 1997”.
Cu privire la doctrina efectului direct al normelor europene, Curtea reţine că, în conformitate cu
jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, efectul direct desemnează aptitudinea normelor de drept
european de a crea drepturi în favoarea resortisanţilor statelor membre, respectiv a particularilor,
drepturi pe care aceste persoane le pot invoca în faţa instanţelor naţionale ale statelor membre şi a
tuturor celorlalte autorităţi şi pe care acestea sunt obligate să le respecte.
[...]
În privinţa efectului direct al directivelor, Curtea Europeană de Justiţie a reţinut încă din 1974 –
respectiv prin Hotărârea Curţii din 4 decembrie 1974, pronunţată în cauza 41/74 (Yvonne van Duyn
contra Home Office) – următoarele:
„chiar dacă, în temeiul dispoziţiilor articolului 189, regulamentele sunt direct aplicabile şi, prin urmare,
prin însăşi natura lor, pot produce efecte directe, nu rezulta din aceasta că alte categorii de acte
menţionate de acest articol nu pot produce niciodată efecte similare.
Ar fi incompatibil cu efectul obligatoriu pe care articolul 189 îl atribuie directivei faptul de a exclude, în
principiu, ca obligaţia pe care aceasta o impune să poată fi invocată de persoanele interesate.
„În această privinţă, trebuie amintit de la început că, potrivit unei jurisprudenţe constante, în toate
situaţiile în care dispoziţiile unei directive sunt, din punctul de vedere al conţinutului, necondiţionate şi
suficient de precise, particularii sunt îndreptăţiţi să le invoce împotriva statului membru, fie în cazul în
care acesta s-a abţinut să transpună directiva în dreptul naţional în temenele stabilite, fie în cazul în
care a transpus-o incorect (a se vedea în special Hotărârea din 19 noiembrie 1991, Francovich şi alţii,
C-6/90 şi C-9/90, Rec., p. I-5357, punctul 11, Hotărârea din 11 iulie 2002, Marks & Spencer, C-62/00,
Rec., p. I-6325, punctul 25, precum şi Hotărârea din 5 octombrie 2004, Pfeiffer şi alţii, C-397/01C-403/01, Rec., p. I-8835, punctul 103).
Trebuie totuşi să se amintească în acest sens că o dispoziţie din dreptul Uniunii este necondiţionată în
cazul în care enunţă o obligaţie care nu este însoţită de nicio condiţie şi nu este nici subordonată, în
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privinţa executării sau a efectelor, adoptării vreunui act fie al instituţiilor Uniunii, fie al statelor membre
(a se vedea în special Hotărârea din 3 aprilie 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, 28/67, Rec., p.
211, precum şi Hotărârea din 23 februarie 1994, Comitato di coordinamento per la difesa della cava şi
alţii, C-236/92, Rec., p. I-483, punctul 9)”.
În privinţa dispoziţiilor art. 168 din Directiva 112, Curtea reţine că acestea prevăd că „în măsura în
care bunurile şi serviciile sunt utilizate în scopul operaţiunilor taxabile ale unei persoane impozabile,
persoana impozabilă are dreptul, în statul membru în care efectuează operaţiunile respective, de a
deduce din valoarea TVA, pe care are obligaţia de a o plăti, următoarele sume:
a)TVA datorată sau achitată în statul membru în cauză pentru bunurile care îi
sunt sau care urmează a-i fi livrate sau pentru serviciile care îi sunt sau
urmează a-i fi prestate de o altă persoană impozabilă;
b)TVA datorată pentru operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri sau prestărilor
de servicii în temeiul articolului 18 litera (a) şi articolului 27;
c) TVA datorată pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri în temeiul articolului
2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
d)TVA datorată pentru operaţiunile asimilate achiziţiilor intracomunitare în
conformitate cu articolele 21 şi 22;
e)TVA datorată sau achitată pentru importul de bunuri în statul membru în
cauză”.
[...]
Având în vedere concluziile Curţii Europene de Justiţie cu referire la art. 168 din Directiva 112, Curtea
constată că dispoziţiile acestei reglementări sunt privite de instanţa supremă a Uniunii Europene ca
având efect direct, consacrând un drept de deducere a T.V.A. care „în principiu, nu poate fi limitat” de
statele membre.
Curtea reţine că instanţa de recurs nu a făcut o analiză a dispoziţiilor invocate de reclamantă pentru a
reţine că art. 168 din Directiva 112 nu are efect direct şi nici nu a indicat vreo hotărâre a Curţii
Europene de Justiţie din care să rezulte acest aspect.
Astfel, Curtea consideră că, în lipsa unei astfel de analize, efectul direct al art. 168 din Directiva
citată nu poate fi exclus, cu atât mai mult cu cât instanţa de recurs avea obligaţia, în temeiul
art. 267 TFUE, de a sesiza Curtea Europeană de Justiţie cu o întrebare preliminară privind
interpretarea şi efectele art. 168 în cazul în care avea nelămuriri sub acest aspect.
Totodată, încălcarea principiului neutralităţii în materie de TVA a fost sancţionată în practica Curţii
Europene de Justiţie prin mai multe decizii de speţă, de exemplu Hotărârea pronunţată în Cauza C454/98, Schmeink & Cofreth şi Strobel în care s-a statuat că „masurile pe care statele membre le pot
adopta, în temeiul dispoziţiilor articolului 22 (8) al Directivei VI, pentru justa aşezare şi colectare a
taxei pe valoarea adăugată şi pentru prevenirea fraudei fiscale nu pot depăşi nivelul necesar atingerii
acestor obiective... prin urmare, nu pot afecta principiul neutralităţii TVA, principiu fundamental al
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sistemului de TVA şi statuat prin legislaţia europeană relevantă”.
Ca urmare, fără a face aprecieri asupra temeiniciei sau netemeiniciei recursului, raportat la cele
expuse, reţinând că nu se poate stabili înlăturarea preeminenţei dreptului european, se impune
admiterea cererii de revizuire formulată de reclamantă împotriva deciziei civile nr. 1361/2011
pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 5396.1/30/2008, în contradictoriu cu
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, pe cale de consecinţă a fost anulată decizia
menţionată şi s-a dispus amânarea judecării cauzei la data de 29.08.2012 pentru rejudecarea
recursului.
Decizia Curtii Constitutionale nr. 1609/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a
prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptie de
neconstitutionalitate admisa ref. prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 21 alin. (2) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, care au urmatorul cuprins:
Art. 21 alin. (2): “Constituie motiv de revizuire, care se adauga la cele prevazute de Codul de
procedura civila, pronuntarea hotararilor ramase definitive si irevocabile prin incalcarea principiului
prioritatii dreptului european, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din
Constitutia Romaniei, republicata. Cererea de revizuire se introduce in termen de 15 zile de la
comunicare, care se face, prin derogare de la regula consacrata de art. 17 alin. (3), la cererea
temeinic motivata a partii interesate, in termen de 15 zile de la pronuntare. Cererea de revizuire se
solutioneaza de urgenta si cu precadere, intr-un termen maxim de 60 de zile de la inregistrare.”
Art. 17 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, la care face referire textul de lege
criticat, prevede ca “Hotararile se redacteaza si se motiveaza in cel mult 30 de zile de la pronuntare”.
Examinand excepția de neconstituționalitate, Curtea reține, țn principal, următoarele:
Cu privire la teza intai a alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Curtea face mențiunea că, prin textul de lege criticat, a fost introdus un nou motiv pentru care parțile
interesate pot ataca pe calea revizuirii hotărârile definitive și irevocabile pronunțate de instanțele de
contencios administrativ. Acest nou motiv este reprezentat de încălcarea de către instanță, cu prilejul
pronunțării hotărârii, a principiului priorității dreptului european.
Curtea apreciaza că, prin consacrarea în cuprinsul Legii contenciosului administrativ a dreptului de a
cere revizuirea unei hotărâri pronunțate cu nesocotirea acestui principiu, s-a conferit eficacitate
prevederilor art. 148 alin. (2) din Constitutie care acordă prioritate de aplicare prevederilor tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum și celorlalte reglementări europene cu caracter obligatoriu,
față de dispozițiile contrare din legile interne.
Curtea mai observa că, desi redactarea acestui text nu este foarte explicită, fiind folosită o formulare
deficitara sub aspectul logicii juridice, judecatorul si partile interesate dispun, totuși de reperele
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necesare încadrării unei hotărâri judecătorești în categoria celor susceptibile de a fi supuse revizuirii în
condițiile textului de lege criticat.
În aceste condiții, nu poate reține încălcarea dreptului de acces liber la justiție și la exercitarea
căilor de atac prevazute de lege, consacrat de art. 129 din Constitutie.
Cu privire la teza a doua a alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Curtea constată că textul în cauză are o redactare defectuoasă, generatoare de confuzii și incertitudini
care pot constitui adevarate obstacole în calea exercitării efective a dreptului de acces liber la justiție.
Acest text stabilește că cererea de revizuire împotriva hotărârii definitive și irevocabile pronunțate de
instanșa de contencios administrativ trebuie introdusă în termen de 15 zile de la comunicarea
hotărârii. Confuzia intervine în ceea ce privește momentul de la care începe să curgă acest termen,
întrucât textul continuă cu precizarea că această comunicare se face, “prin derogare de la regulă
consacrată de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivată a părții interesate, în termen de 15 zile de
la pronunțare”. Or, art. 17 alin. (3) la care face trimitere acest text legal nu are în vedere comunicarea
hotărârii, ci redactarea și motivarea acesteia, operațiuni care se realizează “în cel mult 30 de zile de la
pronunțare”.
Curtea constată că intenția legiuitorului de a accelera, prin aceasta reglementare, soluționarea cererii
de revizuire a fost concretizată printr-o normă legală confuză, întrucât face în mod eronat trimitere la
un text legal care nu prevede cu privire la comunicarea hotărârilor judecătorești, ci reglementează alte
etape ale activității desfășurate de judecator, și anume motivarea și redactarea hotărârilor.
De asemenea, expresia “temeinic motivată” reprezintă o sintagmă derutantă, atât pentru parte, cât și
pentru judecator, nexistând criterii de apreciere a acesteia.
În ceea ce privește teza a treia a art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004
Curtea apreciază că, acest text, care stabilește ca cererea de revizuire se soluționează de urgență și
cu precadere, este o expresie a celeritatii procedurii de contencios administrativ, fiind in deplina
concordanta cu dispozitiile constitutionale ale art. 21 care consacra dreptul de acces liber la justitie si
dreptul la un proces echitabil.
Pentru considerentele de mai sus, Curtea Constituționala decide:
1. Admite excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza a doua din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004. 2. Respinge, ca neintemeiatș, exceptia de
neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi și a treia din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
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Decizia civilă nr. 242/CA/18.06.2007 Drept administrativ şi fiscal. Anulare act administrativ emis
de autoritatea publică locală. Anulare taxe speciale încasate pentru funcţionarea unor servicii
publice locale.
Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al
Municipiului Constanţa, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a
HCLM nr.500/2006.
Reclamanta a solicitat anularea parţială a actului administrativ, în sensul anulării taxelor
speciale privind:
-

[...]
taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în
Municipiul Constanţa;
[...]

În privinţa taxei de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de
înmatriculare în Municipiul Constanţa, aprobată în anexa 1.5 pct.5, reclamanta a menţionat că încalcă
principiul unităţii reglementat de art.9 al.1 din Legea nr.273/2006, conform căruia veniturile şi
cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document pentru a asigura utilizarea şi monitorizarea
fondurilor publice locale.
A precizat de asemenea că au fost încălcate prevederile art.30 al.2,6,7 din Legea
nr.273/2006, precum şi prevederile art.3 al.1 lit.”a” din OUG nr.102/2005 privind libera circulaţie pe
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi spaţiului economic european,
modificată şi completată cu OG nr.30/2006.
Prin Sentinţa civilă nr.461 din 07 mai 2007 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea.
[...] Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de
înmatriculare în Municipiul Constanţa, anexa 1.5 pct.5 din HCLM nr.500/2006 – a fost instituită în
temeiul dispoziţiilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi cu respectarea
principiilor impuse de Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Taxa constituie venit cu
destinaţie specială şi a fost instituită (astfel cum se precizează în conţinutul actului aadministrativ) din
raţiuni de menţinere a unui confort corespunzător în rândul turiştilor. [...] Invocarea de către
reclamantă a prevederilor art.3 al.1 lit.”a” din OUG nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi spaţiului economic european, nu au
incidenţă în cauza dedusă judecăţii, actul normativ enunţat având în vedere dreptul la libera şedere,
stabilire a reşedinţei şi a domiciliului cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul României.
Este evident că, prin instituirea acestei taxe speciale –încasată pe o perioadă determinată
(sezonul estival), autoritatea locală a avut în vedere funcţionarea unor servicii publice, create în
beneficiul persoanelor fizice sau juridice, pentru care se percepe taxa, sumele fiind utilizate în
scopurile pentru care au fost înfiinţate.
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În privinţa adreselor nr.206118/23.01.2007 şi nr.201481/15.02.2007, administrate în cauză de
reclamantă în susţinerea cererii, instanţa a apreciat că reprezintă simple puncte de vedere ale
Direcţiei Generale Juridice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu privire la modul de
soluţionare în anii anteriori a acţiunilor promovate în contencios administrativ de Instituţia Prefectului
precum şi regimul taxelor locale.
[...] Concluzionând instanţa a reţinut că, actul administrativ a fost adoptat cu respectarea
cerinţelor impuse de lege incidente cauzei prevăzute în preambulul actului administrativ.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, invocând ca motive de nelegalitate –
reţinerea de către instanţă ca fiind legale Anexele 1-5 pct. 3, 4, 5, 6 din HCLM nr.500/2006, prin care
se instituie taxa pentru folosirea tramei stradale, taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru
autovehiculele care nu au numere de înmatriculare de Constanţa, taxa pentru fiecare staţie de
telefonie mobilă, taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă, taxa pentru irigaţii spaţii verzi în
Mamaia.
În legătură cu critica taxei de acces în Staţiunea Mamaia pentru autovehiculele care nu au
numere de înmatriculare în Constanţa, susţine reclamantul că această taxă împiedică libera circulaţie
pe teritoriul României, este o suprapunere de taxă şi în acelaşi timp este abuzivă.
Această susţinere este nefondată pentru că:
1) nu se referă la libera circulaţie a cetăţenilor, ci la restricţionarea folosirii autovehiculelor pe
raza Staţiunii Mamaia;
2) art.3 din OUG nr.102/2005, aşa după cum bine a reţinut prima instanţă, nu au incidenţă în
cauză pentru că, acest act normativ are în vedere dreptul la libera şedere, stabilirea reşedinţei
şi domiciliului cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul României;
3) taxa este determinată de perioada sezonului estival în vederea funcţionării unor servicii
publice create în beneficiul persoanelor fizice şi juridice pentru care se percep taxele. [...]

6. Politicile UE care vizează dezvoltarea durabilă: „Strategia UE 2020”, politica UE „Energie şi
schimbări climatice”, Politica de coeziune a UE, legislaţia UE privind protecţia mediului
Uniunea Europeană și-a asumat rolul de promotor al dezvoltării durabile prin recunoașterea,
transpunerea în legislație și promovarea acestui concept ca dimensiune transversală a tuturor politicilor,
programelor și investițiilor inițiate.
Conform unei definiții larg acceptată, dezvoltarea durabilă reprezintă un tip de dezvoltare focalizat pe
necesitatea de a utiliza în mod rațional, eficient resursele astfel încât generațiile viitoare să nu fie
afectate în ceea ce privește propriile nevoie de dezvoltare.
Obiectivul asigurării unei abordări durabile se reflectă în trei dimensiuni, conform perspectivei europene,
dimensiunea economică, cea socială și cea de mediu.
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În 2001, Comisia Europeană a promovat o Comunicare privind ”O Europă durabilă pentru o lume mai
bună: Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă”, document înaintat în cadrul Consiliului
European de la Goteborg. În 2005, Comisia Europeană a revizuit strategia și a propus o platformă de
acțiune în acest domeniu207.
Principiul esențial strategic este necesitatea de a integra aspectele de mediu și sustenabilitate în toate
politicile europene. De asemenea, Uniunea Europeană a identificat șapte domenii sau zone în care sunt
necesare reforme astfel încât să fie asigurată o dezvoltare durabilă a întregii Europe:
1.
Limitarea schimbărilor climatice prin conformarea cerințelor Protocolului de la Kyoto (sunt vizate
în special eficiența energetică, sursele regenerabile de energie și transporturile);
2.
Limitarea efectelor negative ale transportului și reducerea disparităților regionale prin separarea
legăturii/intercondiționării creșterii economice de creșterea necesității de transport, precum și prin
dezvoltarea unor alternative de transport favorabile mediului și sănătății;
3.
Promovarea modelelor de producție și consum durabil prin decuplarea creșterii economice de
degradarea mediului, asigurarea unui sistem de achiziții publice eco-eficient, stabilirea unor ținte de
performanță ecologice și sociale pentru produse, extinderea disponibilității și utilizării tehnologiilor și
inovațiilor favorabile protecției mediului, etichetarea adecvată a produselor și serviciilor;
4.
Managementul sustenabil al resurselor naturale prin evitarea supraexploatării, utilizarea
eficientă a consumului de resurse, dezvoltarea serviciilor de protecție a ecosistemului și prezervarea
biodiversității;
5.
Limitarea riscurilor majore asupra sănătății publice prin asigurarea siguranței și calității
alimentelor, reducerea și eliminarea până în 2020 riscurilor de ordin chimic asupra sănătății și mediului;
6.
Combaterea excluziunii sociale și sărăciei și reducerea efectelor unei societăți aflate în proces
de îmbătrânire prin adoptarea unor măsuri de asigurare a viabilității sistemelor de pensii și protecție
socială, integrarea migranților legali, îmbunătățirea politicilor familiale și a celor dedicate protecției
copiilor, precum și prin asigurarea egalității între femei și bărbați;
7.
Consolidarea măsurilor de combatere a sărăciei la nivel mondial, monitorizare a dezvoltării
durabile la nivel global, inclusiv prin creșterea asistenței furnizate statelor mai slab dezvoltate.
Principalele instrumente utilizate la nivelul Uniunii Europene pentru promovarea dezvoltării urabile se
referă la asumarea unor indicatori și ținte clare de progres, precum și prin adoptarea unor programe și
furnizarea surselor de finanțare pentru inițiative favorabile dezvoltării durabile.
Astfel printre instrumentele strategice și programatice se numără:


Strategia privind utilizarea durabilă a resurselor naturale



Programul-cadru pentru competitivitate şi inovație (CIP) (2007-2013)



Program pentru întreprinderi mici şi mijlocii ecologice şi competitive



Promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor



Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv



Fondul mondial pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile.

207

Comunicările Comisiei nr. 264/2001 și 658/2005.
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În ceea ce privește politicile interne în cadrul cărora sunt incluse obiectivele de dezvoltare durabile, prin
dezvoltarea unor principii strategice, acestea vizează politica industrială, agricultura, politica economică,
transportul, achizițiile publice, politica externă.
Uniunea Europeană a dezvoltat strategii referitoare la aspecte și zone specifice în care consumul
ineficient al resurselor naturale trebuie redus (de exemplu: Strategia tematică pentru mediul urban și
Dezvoltarea şi managementul integrat al zonelor costiere).
6.1. Strategia UE 2020
În cadrul Consiliului European de la Lisabona, în anul 2000, statele membre ale Uniunii Europene au
decis asumarea unui program ambițios de dezvoltare economică și creștere economică bazată pe
cunoaștere (Strategia Lisabona). Au fost asumate obiective și ținte concrete, însă în momentul evaluării
intermediare (anul 2005) s-a constatat că progresul a fost neomogen în ceea ce privește diferite
domenii de politică și la nivelul diferitelor state europene.
Una din concluziile forte ale procesului de evaluare intermediară a fost că noul ciclu strategic trebuie să
consolideze mecanismele de asumare, urmărire și evaluare ale progreselor tuturor statelor și Uniunii
Europene în ansamblu. Totodată, s-a constatat necesitatea de a aborda integrat mai multe domenii de
politică necesar a fi convergente pentru a asigura atingerea țintelor asumate și transformarea Uniunii
Europene într-un motor de creștere sustenabilă.
Astfel, la finalul primului deceniu al mileniului III, a fost lansat procesul de stabilire a țintelor și
instrumentelor strategice pentru deceniul următor. Procesul a luat numele de Strategia Europa 2020,
fiind fixat astfel termenul temporal în care țintele și direcțiile de acțiune să fie atinse.
Scopul general al Strategiei Europa 2020 îl reprezintă dezvoltarea unei economii competitive bazată pe
un grad ridicat de ocupare a forței de muncă.
Cei trei piloni esențiali ai Strategiei vizează promovarea unei creșteri economice:




inteligente - prin asigurarea unor investiţii eficiente în educaţie, cercetare şi inovare,
durabile - prin tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă,
favorabile incluziunii - prin crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei).

Pentru a fi stimulată o abordare fermă către progres, Comisia Europeană a propus concentrarea pe un
set limitat de obiective cuantificate în ținte stabilite la nivel european dar a căror atingere să fie
susținută, în funcție de punctul de plecare, de către fiecare stat membru al UE pentru stabilirea unor
ținte la nivel național. Termenul limită la care trebuie atinse aceste ținte este 2020.
Astfel, Strategia Europa 2020 conține cinci obiective ambiţioase privind:
1.
2.
3.
4.
5.

ocuparea forţei de muncă,
energia și schimbările climatice,
cercetarea și dezvoltarea,
educaţia,
reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială.

Tabel. Obiectivele și țintele Strategiei Europa 2020
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Nr.

Domeniu

Obiectiv - Țintă

1.

Ocuparea forţei de muncă

Realizarea unei rate de ocupare a forţei de
muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste
cuprinse între 20 şi 64 de ani

2.

Cercetare şi dezvoltare

Alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi
dezvoltare

3.

Schimbările climatice şi utilizarea 3.1. Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu
durabilă a energiei
efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii
favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990;
3.2. Creşterea ponderii surselor de energie
regenerabile până la 20%;
3.3. Creşterea cu 20% a eficienţei energetice;

4.

Educaţie

4.1. Reducerea sub 10% a ratei de părăsire
timpurie a şcolii
4.2. Creşterea la peste 40% a ponderii
absolvenţilor de studii superioare în rândul
populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

5.

Combaterea sărăciei şi a excluziunii Reducerea cu cel puţin 20 de milioane a
sociale
numărului persoanelor care sunt expuși riscului
de sărăcie şi excluziune socială

Obiectivele Strategiei Europa 2020 au fost astfel selectate pentru a fi relevante pentru scopul general dezvoltarea unei economii competitive bazată pe un grad ridicat de ocupare a forței de muncă - și a se
susține reciproc.
Elementele de interdependență și sprijin reciproc sunt următoarele:
un sistem de educație accesibil și performant contribuie la creșterea nivelului de ocupare și
reducerea riscului de excluziune socială și sărăcie;
competitivitatea economică poate fi atinsă numai prin susținerea inovării, cercetării și dezvoltării
și prin utilizarea eco-eficientă a resurselor;
combaterea schimbărilor climatice contribuie la crearea de noi locuri de muncă și afaceri.
Pentru asumarea clară și responsabilă a Strategiei Europa 2020, statele membre UE au agreat
translatarea țintelor europene pe plan național prin stabilirea unor ținte corespondente care, prin
agregare, să contribuie la realizarea nivelului asumat pe plan european.
Având în vedere se situează la un nivel mai scăzut în ceea ce privește majoritatea domeniilor acoperite
de obiectivele Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ținte pe plan național situate sub cele
europene.
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Tabel. Obiectivele și țintele Strategiei Europa 2020 – comparație Uniunea Europeană România208
Nr.

Obiectiv

Uniunea
Europeană

1.

Creșterea ratei de ocupare a forţei de muncă de în rândul 75 %
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani

70%

2.

Creșterea alocării din PIB pentru cercetare şi dezvoltare

2%

3.

3.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de 3.1. 20%
nivelurile înregistrate în 1990;
3.2. 20%
3.2. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabile;
3.3. 20%

3%

România

3.1. 20%
3.2. 24%
3.3. 19%

3.3. Creşterea eficienţei energetice;
4.

5.

4.1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii

4.1. sub 10%

4.1. 11,3%

4.2. Creşterea ponderii absolvenţilor de studii superioare în 4.2. peste 40%
rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

4.2. 26,7%

Reducerea numărului persoanelor care sunt expuși riscului 20 de milioane
de sărăcie şi excluziune socială

580.000
persoane

Pentru a direcționa efortul european și al țărilor membre în atingerea obiectivelor Strategiei Europa
2020 au fost adoptate o serie de inițiative majore de acțiune (flagship initiatives) focalizate pe
descătușarea potențialului de creștere economică și creare de noi locuri de muncă.
Inițiativele majore sunt organizate pe seturi de direcții de acțiune și măsuri ce pot fi implementate la
nivel național și, în comun, la nivel european.
În ceea ce privește primul pilon al strategiei referitor la creșterea inteligentă au fost elaborate și lansate
3 inițiative majore:




Agendă digitală pentru Europa
Uniunea inovării
Tineretul în mişcare.

Pentru promovarea celui de-al doilea pilon – creșterea durabilă – au fost lansate două inițiative majore
referitoare la utilizarea eficientă a resurselor și promovarea unei politici industriale adecvată globalizării:


O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor



O politicã industrialã pentru era globalizãrii.

208

Programul Național de Reformă 2011-2013 al României (www.maeur.ro)
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Al treilea pilon se referă la asigurarea unei creşteri favorabile incluziunii prin focalizarea pe ocuparea
forței de muncă și combaterea sărăciei. Inițiativele majore vizează:


O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă



O platformă europeană pentru combaterea sărăciei.

Pentru a asigura succesul noului cadru strategic și responsabilizarea tuturor instituțiilor și actorilor de la
nivel european și național, au fost definite și asumate obligații și angajamente legate de gestionarea și
monitorizarea progreselor pentru îndeplinirea Strategiei Europa 2020.
Astfel, Consiliul European răspunde de orientarea Strategiei Europa 2020 prin evaluarea anuală a
progreselor înregistrate la nivel european şi naţional. Rapoartele de evaluare cuprind on analiză a
situaţiei macroeconomice şi stadiul îndeplinirii celor 5 obiective în perspectiva anului 2020. În contextul
impactului negativ al crizei economice, Uniunea Europeană a decis adoptarea unui Pact Euro Plus
menit sa stabilizeze și sa impună reforme și integrarea mai fermă a politicilor financiar-monetare și a
altor tipuri de politici ce pot susține astfel de obiective. În cadrul acestor rapoarte de evaluare sunt
cuprinse și analize privind gradul de implementare a prevederilor Pactului Euro Plus.
De asemenea, Consiliul furnizează orientări politice pentru Uniunea Europeană şi zona euro, pe baza
analizei anuale a creşterii economice, prezentate de Comisia Europeană, și adopta recomandări
specifice de țară care orientează statele membre cu privire la zonele care necesită progrese
suplimentare și concentrarea eforturilor de reformă la nivel național.
Consiliul de miniștri al Uniunii Europene asigură monitorizarea şi evaluarea în comun pe diferite domenii
de politică a modului de implementare a programelor naționale de reformă și progreselor atinse.
Un rol cheie în procesul de urmărire a Strategiei Europa 2020 îl are Comisia Europeană întrucât
stabilește cadrul de monitorizare specifică și detaliată a progreselor în principalele domenii asumate prin
strategie, analizează anual creșterea economică și progresele fiecărei țări prezentate prin rapoartele de
implementare a Programelor Național de Reformă și a Programelor de Convergență. Comisia
Europeană are capacitatea de a propune recomandări specifice de țară și inclusiv avertismente în
condițiile în care evoluțiile anumitor politici naționale pot conduce în amânarea obținerii unor rezultate
favorabile creșterii.
Și la nivelul Parlamentului European a fost stabilită contribuția la implementarea și urmărirea Strategiei
concretizată prin participarea, în calitate de colegislator, la legiferarea diferitelor aspecte prevăzute în
strategie, precum și prin asigurarea unei relaționări mai bune cu cetățenii (beneficiarii finali ai strategiei)
și mobilizarea parlamentelor naționale pentru sprijinirea reformelor necesare la nivel național.
Având în vedere că principiile de guvernanță la nivelul Uniunii Europene se bazează pe larga consultare
și implicare participativă în decizii, în procesul de gestionare a Strategiei Europa 2020 au fost implicate
Comitetul Economic şi Social European și Comitetul Regiunilor.
În calitate de for reprezentantiv al partenerilor sociali și societăţii civile, Comitetul Economic şi Social
European (CESE) a organizat un Comitet de coordonare pentru Strategia Europa 2020 având rolul de
a:


coordona elaborarea avizelor privind aspecte legate de Strategia Europa 2020;
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organiza reuniuni cu comitetele economice şi sociale naţionale şi cu alte organizaţii similare, cu
scopul de a pregăti iniţiative comune şi rapoarte pe marginea Strategiei.


În ceea ce privește rolul Comitetului Regiunilor, acesta este focalizat pe urmărirea dimensiunii nucleu a
Strategiei Europa 2020 – coeziunea teritorială. Având în vedere că acest comitet reprezintă interesele
autorităților regionale și locale, Comitetul a dezvoltat o platformă de monitorizare a acestei strategii în
vederea sprijinirii dezvoltării unor politici favorabile îndeplinirii direcțiilor de acțiune asumate prin
strategie.
De asemenea, Comitetul Regiunilor a lansat propunerea ca Strategia Europa 2020 să fie pusă în
aplicare și prin intermediul unor pacte teritoriale - acorduri încheiate între autorităţile locale, regionale şi
naţionale, al căror scop este atingerea, în parteneriat, a obiectivelor Strategiei.
Nu în ultimul rând, statele membre ale Uniunii Europene au rol esențial în îndeplinirea strategiei
deoarece au obligația de a implementa, la nivel naţional, reformele necesare pentru a accelera
creşterea economică și de a contribui, în parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea măsurilor
prevăzute în cele 7 inițiative majore care operaționalizează strategia.
Totodată, statele membre sunt obligate să elaboreze rapoarte privind măsurile pe care le au în vedere
pentru a atinge obiectivele naţionale fixate în baza Strategiei Europa 2020. În noul context al
guvernanței economice, statele membre sunt obligate să elaboreze Programele de stabilitate şi
convergenţă înainte de a adopta bugetele naţionale pentru anul următor.
Toate aceste măsuri au fost adoptate pentru a consolida capacitatea de asumare precum și
responsabilizarea statelor pentru a contribui în comun la realizarea țintelor strategice.
6.2. Energie şi schimbări climatice
La nivel mondial, demersurile pentru conștientizarea statelor cu privire la pericolul schimbărilor climatice
și poluării, a necesității de a utiliza rațional și sustenabil resursele neregenerabile au fost statuate prin
Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice și Protocolul de la Kyoto pentru
aplicarea acestei convenții.
Uniunea Europeană a dezvoltat un întreg set de reglementări legislative și strategii cuprinse în politica
europeană pentru promovarea dezvoltării durabile. Cele mai recente dezvoltări în acest sens sunt:

Pachetul legislativ ”Energia și schimbările climatice”;

Documentul cadru pentru orientarea către o economie bazată pe emisii scăzute de carbon în
perspectiva 2050”;

Carta albă privind Adaptarea la Schimbările Climatice.
Astfel, politica Uniunii Europene privind schimbările climatice este fundamentată pe un cadru politic
complex alcătuit prin strategii și programe asumate pe termen lung și corelate cu angajamentele
asumate la nivel mondial.
În vederea implementării unei abordări realiste privind schimbãrile climatice care sã prevadã mãsuri
concrete pentru prevenirea creșterii temperaturii cu mai mult de 2°C peste nivelul din epoca
preindustrialã, a fost adoptat și este implementat Programul european privind schimbãrile climatice
(ECCP).
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Un alt domeniu prioritar îl reprezintã reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv
prioritar este urmãrit prin instituirea unui mecanism de monitorizare pentru a controla în mod regulat
emisiile și absorbþia acestor gaze, a unui set de reguli de piață, un sistem de comercializare a cotelor
de emisii (comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră) și norme specifice pentru
gazele fluorurate cu efect de serã.
De asemenea, Uniunea Europeană a operaționalizat un sistemului de monitorizare GMES pentru
înregistrarea și analiza consecințelor schimbãrilor climatice. Complementar, mecanismul european de
protecție civilã și de mãsuri specifice în caz de inundații și secetă sprijinã statele afectate de schimbãri
climatice sã soluționeze efectele acestora.
Componentele inițiativei europene referitoare la gestionarea schimbărilor climatice sunt:


Programul european de monitorizare a Pământului (GMES),



Adaptarea la schimbările climatice,



Mecanismul de protecţie civilă,



Gestionarea şi evaluarea inundaţiilor,



Lupta împotriva despăduririlor,



Combaterea exploatării forestiere ilegale.

În anul 1998, Uniunea Europeanã a semnat Protocolul de la Kyoto la Convenþia-cadru a Organizaþiei
Naþiunilor Unite asupra schimbãrile climatice, care se referã la șase tipuri de gaze cu efect de seră.
Uniunea își aduce o contribuție importantã la aceste obiective și prin transpunerea acestora în contextul
cooperãrii pentru dezvoltare.
Sectorul energetic este esențial pentru promovarea unei dezvoltãri durabile a Uniunii Europene. De
aceea o mare parte din eforturile de reglementare și stimulare a utilizãrii eficiente a resurselor s-a
focalizat pe acest sector. Astfel, începând cu anul 2007, la nivelul comunitãrii s-a construit o politicã
comunã în domeniu bazatã pe mãsuri stimulative, inclusiv pentru piața energiei, și prin mãsuri fiscale
(cadrul euopean de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, producerea de energie durabilă
din combustibili fosili). De asemenea, o altă componentă a politicii comune energetice se referă la
reducerea/consumul rațional al energiei prin măsuri de eficiență energetică. Spre exemplu, a fost impus
un mecanism de etichetare a produselor consumatoare de energie în funcție de nivelul de consum. Au
fost adoptate programe strategice privind acest obiectiv, după cum urmează: Eficienţa energetică către
orizontul 2020, Planul de acţiune pentru eficienţa energetică (2007-2012), Cartea verde privind eficienţa
energetică, Către un Plan european strategic privind tehnologia din domeniul energetic.
O altă direcție prioritară pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă este asigurarea energiei
regenerabile ca alternativă reală şi accesibilă ca preț la sursele clasice de obținere a energiei. Unul din
sectoarele alternative îl reprezintă biomasa și biocarburanții. Astfel, au fost promovate Foaia de parcurs
pentru energia regenerabilă, Planul de acţiune în domeniul biomasei și Strategia UE pentru
biocombustibili.
În ceea ce privește o altă sursă de poluare și, pe cale de consecință, unul din factorii care contribuie la
schimbările climatice – sectorul transporturilor – Uniunea Europeană pune accent pe reformarea acestui
sector pe baze ecologice și pe modificarea abordării de utilizare într-un mod mai echilibart. Spre
exemplu, printr-o serie de măsuri fiscale, de gestiune și de reducere a emisiilor poluante, s-a reușit
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reducerea impactului transportului rutier și aerian asupra mediului. Exemple de modalitãți fiscale pentru
controlul emisiilor nocive sunt: eurovigneta (taxa aplicabila vehiculelor grele de marfã), sistemul de
impozitare a automobilelor.
De asemenea, au fost promovate constant, ca alternative la rutele și mijloacele de transport actuale,
transportul feroviar, maritim și pe căi navigabile. Strategii și programe relevante sunt: Strategia pentru
revitalizarea căilor ferate europene, Promovarea transportului pe căile navigabile interioare „NAIADES”,
Programul pentru promovarea transportului maritim pe distanţă scurtă, Strategie pentru reducerea
emisiilor în atmosferă produse de navele maritime, Programul Marco Polo II, Cartea verde privind
politica maritimă.
O altă măsură pentru reducerea impactului activităților economice asupra mediului o reprezintă
responsabilizarea întreprinderilor pe principiul ”poluatorul plătește”. Astfel, întreprinderile sunt obligate
să investească în măsuri și tehnologii de protecție a mediului, să devină competitive și să asigure un
management performant al aspectelor de mediu în desfășurarea activităților economice.
Și prin promovarea unor activități favorabile protecției mediului în sectorul agricol sunt urmărite
obiectivele de diminuare a schimbărilor climatice. Principalele măsuri promovate la nivel european sunt
gestionarea adecvatã a solurilor și a utilizãrii acestora, stocarea carbonului și promovarea activitãþilor
cu emisii reduse, producţia şi etichetarea produselor ecologice.
În conformitate cu Programul Național de Reforme 2011 – 2013, problematica dezvoltării durabilă
abordată prin impactul schimbărilor climatice reprezintă o prioritate esențială a Guvernului României
pentru îmbunătățirea calității vieții și mediului, inclusiv prin reducerea decalajului față de statele
dezvoltate ale Uniunii Europene.
Din perspectiva politicilor guvernamentale, această prioritate este urmărită prin reducerea riscului
dezastrelor naturale și creșterea nivelului de siguranță publică, menținerea și promovarea biodiversității
și a patrimoniului natural și asigurarea funcționării economiei pe baze eficiente și pe utilizarea rațională
a resurselor.
Scopul asumat de România, în acord cu angajamentele adoptate la nivel european și mondial, se referă
la asigurarea tranziției către o economie bazată pe emisii reduse de carbon și implementarea principiilor
de dezvoltare durabilă, printr-o abordare transversală, în toate politicile sectoriale.
6.3. Politica de coeziune a Uniunii Europene
Politica de coeziune se bazează pe pe principiul solidarității europene în vederea asigurării progresului
economic și social, inclusiv prin reducerea decalajelor de dezvoltare între statele membre și între diferite
regiuni.
Promovarea coeziunii teritoriale și sociale este asigurată prin politica regională al cărei obiective
vizează:


Sprijinirea fiecărei regiuni să îşi atingă potenţialul maxim,



Creșterea gradului de competitivitate şi de ocupare a forţei de muncă la nivel regional,
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Ridicarea standardelor de viaţă din ţările care au aderat la UE începând cu anul 2004 la nivelul
mediu înregistrat la nivel european.


Politica regională vizează printr-un set de măsuri concentrate reducerea decalajelor înregistrate între
diverse regiuni. Decalajele sunt cauzate în principal de situarea geografică (regiuni periferice, regiuni cu
un nivel slab de conectare la căile principale de transport) și schimbările socio-economice (spre
exemplu, efectele tranziției de la economiile centralizate la cele de piață asupra țărilor din centrul și
estul Europei).
Regiunile slab dezvoltate sunt caracterizate deseori de un nivel crescut de șomaj și excluziune socială,
sisteme slabe de învățământ și formare, infrastructură nedezvoltată de transport și socială.
Politica de coeziune promovată de Uniunea Europeană este permanent conectată la principalele
orientări strategice europene și sunt adaptate la nivel național prin programe operaționale
complementare acestor obiective.
Spre exemplu, în contextul adoptării Strategiei Lisabona (2000) și a Strategiei Europa 2020 (2010),
fondurile de coeziune socială sprijină dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă.
Puncte principale ale investiției îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane, promovarea
antreprenoriatului, atragerea investitorilor prin dezvoltarea accesibilității geografice și asigurarea unor
servicii complementare de calitate, protecția mediului, încurajarea inovației și a învățării pe tot parcursul
vieții.
Fondurile care susțin coeziune europeană sunt programate în cicluri de câte 7 ani. Ciclul curent
acoperă perioada 2007 – 2013, fondurile disponibile pentru acest obiectiv totalizând 350 miliarde euro și
reprezentând, cumulat, peste o treime din bugetul total al UE.
Tabel. Sursele de finanțare ale politicii regionale și de coeziune
Nr.

Fond

Obiective investiționale

1

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Infrastructură generală, inovaţie
şi investiţii

2.

Fondul Social European (FSE)

Educație și formare profesională,
ocuparea forței de muncă,
incluziunea socială

3.

Fondul de Coeziune209

Protecţia mediului, infrastructura
de transport şi dezvoltarea
surselor regenerabile de energie

Din perspectiva evoluției istorice, politica de coeziune a evoluat pe parcursul a mai mult de jumătate de
veac fiind prevăzută chiar în tratatul prin care Comunitatea Economică Europeană este înființată (1957,
209

De Fondul de Coeziune beneficiază numai 15 țări al căror standard de trai se situează sub 90% din media
înregistrată la nivelul UE (inclusiv România).
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politica regională). La nivelul Comisiei Europene este creată în 1968 Direcţia Generală Politică
Regională, iar în 1975, este creat Fondul european de dezvoltare regională.Odată cu aderarea unor stat
mai slab dezvoltate (Grecia, Spania, Portugalia), comunitatea europeană reformează fondurile
structurale astfel încât acestea să contribuie la o politică de coeziune integrată, bazată pe concentrarea
eforturilor pe regiunile mai sărace şi mai puţin dezvoltate, programare multianuală, orientare strategică a
investiţiilor și implicarea partenerilor regionali şi locali.
În 1993, prin Tratatul de la Maastricht este stabilit Fondul de coeziune.
Odată cu lansarea Strategiei de la Lisabona (2000), obiectivele politicii de coeziune sunt stabilite pentru
a sluji acest cadru strategic. În primul deceniu al mileniului 3, normele de implementare a fondurilor și
instituțiile sunt simplificate, punandu-se accentul pe transparenţă şi comunicare.
Actualele obiective de finanțare sunt concentrate pe inovare si dezvoltarea unor noi tehnologii,
cercetare, accesul la internetul de mare viteză, infrastructura eficienta de transport și energie,
promovarea eficienței energetice, a creării de noi întreprinderi și de dezvoltare a competențelor
profesionale și a capacității de ocupare a forței de muncă și incluziune socială.
În vederea planificării și lansării unui nou cadru strategic (2014-2020), a fost lansată un demers analitic
în vedere evaluării impactului cadrului strategic în curs și orientările generale ce ar trebui urmărite pe
parcursul noii perioade de programare.
Astfel, Comisia Europeană a dat publicității cel de-al Cincilea raport cu privire la coeziunea economică,
socială şi teritorială210 ale cărui principale concluzii arată că la nivelul Uniunii Europene:


diferenţele la nivel de PIB/cap de locuitor s-au diminuat semnificativ.

regiunile dezvoltate sunt mai competitive pentru că sunt mai inovatoare, beneficiază de o
resursă umană cu o pregătire superioară, au o rată mai mare a ocupării forţei de muncă și dispun de o
infrastructură mai bună


unele regiuni sunt expuse unor riscuri importante legate de schimbările climatice, alte regiuni au
un potenţial ridicat de a produce mai multă energie regenerabilă, calitatea aerului lasă de dorit în zonele
centrale ale multor oraşe, unele ţări din estul Uniunii nu dispun de capacitatea necesară pentru a trata
apele uzate.


este necesară o mai bună coordonare între politica de dezvoltare regională şi alte politici
europene şi naţionale.


Același raport prezintă și propuneri pentru stabilirea priorităților politicii de coeziune în contextul noului
cadru strategic (2014 – 2020), după cum urmează:







210

concentrarea resurselor asupra priorităţilor legate de strategia Europa 2020;
definirea unor obiective clare şi cuantificabile;
consolidarea cadrului de reglementare şi a celui instituţional;
sporirea efectului de pârghie al investiţiilor;
finanţarea sectorului privat;
simplificarea regulilor de management;
concentrarea asupra celor mai sărace state membre şi regiuni.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/conclu_5cr_part1_ro.pdf
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Argumentele în favoarea politicii de coeziune promovate de comunitatea europeană sunt rezultatele
cuantificate ale măsurilor și investițiilor efectuate în diferite state membre și regiuni. Astfel, a foist
asigurată creşterea rapidă a veniturilor în regiunile cele mai sărace, crearea de noi locuri de muncă,
reducerea decalajelor între regiunile dezvoltate și cele defavorizate, ameliorarea mediului, reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, Modernizarea legăturilor de transport, Sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor, Investiţii în cercetare şi inovare.
România beneficiază de politica de coeziune a Uniunii Europene începând cu anul 2007, anul aderării
la Uniunea Europeană. În vederea accesării acestor fonduri, au fost organizate autorități de
management și elaborate Planul Național de Dezvoltare, Cadrul Național Strategic de Referință și
Programele Operaționale relevante precum:
-

Programul Operational Regional;
Programul Operațional Sectorial Transport;
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
Programul Operaţional Sectorial Mediu;
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
Programul operațional dezvoltarea capacității administrative.

6.4. Legislaţie europeană privind protecţia mediului
Unul din pilonii principali ai cooperării europene se referă la protecția mediului. Ambiția Uniunii
Europene este de a atinge cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Prioritățile asumate se
referă la protejarea habitatului natural și utilizarea eficientă a resurselor naturale. Aceste priorități
reprezintă dimensiuni obligatoriu de luat în considerare în urmărirea celorlalte obiective majore ale
Uniunii Europene, subsumate în principal Strategiei Europa 2020 (creșterea economică, crearea de noi
locuri de muncă, inovare, educație și incluziune socială).
Principalele domenii vizate de politica și legislația privind protecția mediului la nivelul comunității
europene se referă la:

Protecția și promovarea biodiversității. Strategia UE în domeniu are ca obiectiv stoparea
declinului speciilor pe cale de dispariție și habitatelor. Prin rețeaua Natura 2000 au fost incluse,
clasificate și protejate peste 26.000 de zone protejate;

Utilizarea eficientă a resurselor naturale. Inițiativele în acest domeniu se focalizează pe
finanțarea cercetării și inovării, precum și pentru creșterea nivelului de conștientizare în rândul
populației și întreprinderilor cu privire la consumul eficient de resurse și utilizarea unor etichete
ecologice;

Politica în domeniul apei. Obiectivele în acest domeniu se referă la asigurarea tuturor
cetăţenilor europeni a accesului la suficientă apă de calitate, garantarea faptului că toate corpurile de
apă din Europa respectă standarde minime de calitate, protecția mediilor acvatice vulnerabile.

Calitatea aerului. Uniunea Europeană a stabilit standarde de calitate a aerului și ținte de
reducere a prezenției poluanților (dioxidul de sulf, dioxidul şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi
plumbul).
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Gestionarea deșeurilor. Ținta principală a politicii europene o reprezintă reducerea cantității de
deșeuri generată de populație și întreprinderi. Un accent important s-a pus pe măsurile de recuperare și
reciclare a deșeurilor.
În vederea finanțării inițiativelor favorabile protecției mediului și a schimbului de tehnologii și bune
practici, Uniunea Europeană a lansat Programul LIFE. În peste 20 de existență, Programul LIFE a
alocat peste 2 miliarde de euro unor proiecte favorabile păstrării biodiversitățăii, recuperării habitatelor
poluate etc.
În vederea substanțierii politicilor în domeniu și monitorizării evoluțiilor relevante, la nivelul Uniunii
Europene funcționează Agenţia Europeană de Mediu (AEM)211. Agenția colectează și furnizează
informaţii şi evaluări referitoare la starea mediului înconjurător; tendinţele de mediu, inclusiv evaluările
asupra factorilor economici şi sociali care exercită presiuni asupra mediului; politicile şi eficacitatea lor;
posibile tendinţe şi probleme viitoare.
AEM colaborează cu Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), formată în
principal din agenţii naţionale şi ministere ale mediului şi din alte 300 de instituţii de rang inferior și cu
Centrele tematice europene create de AEM pentru a culege, gestiona şi analiza date referitoare la apă,
aer şi schimbările climatice, biodiversitate, consumul şi producţia durabile, utilizarea solurilor şi
informaţiile spaţiale.
Baza legală a înființării și funcționării AEM și EIONET o reprezintă Regulamentul (CE) nr. 401/2009
privind AEM şi Eionet.
Tabel. Legislația relevantă privind protecția mediului212
Denumire act normativ

Principalele prevederi

Directiva 2004/35/CE a Consiliului
din 21 aprilie 2004 privind
răspunderea
pentru
mediul
înconjurător în legătură cu
prevenirea şi repararea daunelor
aduse mediului.

Directiva stabileşte un cadru de răspundere pentru mediul
înconjurător bazat pe principiul „poluatorul plăteşte”, în vederea
prevenirii şi reparării daunelor aduse mediului.
Daunele aduse mediului
Conform directivei, daunele aduse mediului sunt:

daunele, directe sau indirecte, cauzate mediului
acvatic vizat de legislaţia europeană în materie de gestionare a
apelor;

daunele, directe sau indirecte, cauzate speciilor şi
habitatelor naturale protejate la nivel european prin Directiva
„păsări sălbatice” şi prin Directiva „habitate”;

contaminarea, directă sau indirectă, a solurilor care
implică riscuri importante pentru sănătatea umană.
Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

211
212

http://www.eea.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm

105

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului şi
ameninţărilor iminente de producere a unor astfel de daune în
cazul în care acestea sunt rezultatul unor activităţi
profesionale, din momentul în care este posibilă stabilirea unei
legături de cauzalitate între dauna respectivă şi activitatea în
cauză.
Directiva face distincţia între două situaţii complementare,
cărora li se aplică un regim de răspundere diferit: pe de o
parte, situaţiile cauzate de activităţile profesionale enumerate
în actul legislativ şi, pe de altă parte, situaţiile cauzate de
celelalte activităţi profesionale.
Primul regim de răspundere se aplică activităţilor profesionale
periculoase sau potenţial periculoase enumerate în anexa III la
directivă. Este vorba, în principal, despre activităţi agricole sau
industriale pentru desfăşurarea cărora este necesar un permis
în temeiul Directivei privind prevenirea şi reducerea integrată a
poluării, activităţi în cadrul cărora sunt deversate metale grele
în apă sau în aer, instalaţii care produc substanţe chimice
periculoase, activităţi de gestionare a deşeurilor (în special
depozitele de deşeuri şi instalaţiile de incinerare), precum şi
despre activităţi privind organismele modificate genetic şi
microorganismele modificate genetic. În cadrul acestui prim
regim, operatorul poate fi considerat responsabil chiar dacă nu
a comis nicio eroare.
Al doilea regim de răspundere se aplică tuturor activităţilor
profesionale altele decât cele enumerate în anexa III la
directivă, dar exclusiv în cazul în care survine o daună, sau o
ameninţare iminentă cu producerea unei daune, care
afectează speciile şi habitatele naturale protejate de legislaţia
europeană. În acest caz, răspunderea operatorului nu va fi
angajată decât dacă acesta a comis o eroare sau s-a dovedit
neglijent.
Directiva prevede un număr de cazuri în care operatorii sunt
exceptaţi de la răspunderea pentru mediu. Astfel, regimul
răspunderii nu se aplică în cazul unei daune sau al unei
ameninţări iminente cu producerea unei daune care rezultă
dintr-un conflict armat, o catastrofă naturală, o activitate în
temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice, o activitate de apărare naţională sau de
securitate internaţională, precum şi o activitate desfăşurată
conform anumitor convenţii internaţionale enumerate în anexa
IV.
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Prevenirea şi repararea daunelor
În cazul în care apare o ameninţare iminentă cu producerea
unei daune pentru mediu, autoritatea competentă desemnată
de fiecare stat membru poate:

să oblige operatorul (poluatorul potenţial) să adopte
măsurile de prevenire adecvate; sau

să adopte măsurile de prevenire adecvate şi să
recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri.
Atunci când se produce o daună, autoritatea competentă
poate:

să oblige operatorul în cauză să adopte măsurile de
reparare adecvate (stabilite pe baza normelor şi principiilor
enunţate în anexa II la directivă); sau

să adopte măsurile de reparare adecvate şi să
recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri. În cazul în
care s-au produs mai multe daune, autoritatea competentă
poate decide ordinea în care vor fi reparate acestea, în funcţie
de priorităţi.
Repararea daunelor de mediu ia mai multe forme, în funcţie de
tipul acestora:

Directiva
2008/98/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deşeurile şi de abrogare a
anumitor directive


în cazul daunelor aduse solurilor, directiva prevede
obligativitatea decontaminării acestora până când este eliminat
orice risc grav cu efect negativ asupra sănătăţii umane;

în cazul daunelor provocate apelor sau speciilor şi
habitatelor naturale protejate, directiva vizează readucerea
mediului la starea sa iniţială. În acest scop, resursele naturale
afectate sau serviciile deteriorate trebuie refăcute sau înlocuite
cu elemente naturale identice, similare sau echivalente, fie la
locul incidentului, fie, dacă este necesar, într-o locaţie
alternativă.
Această directivă stabileşte un cadru juridic pentru tratarea
deşeurilor în cadrul Comunităţii. Ea are ca obiectiv protecţia
mediului şi a sănătăţii umane, prin prevenirea efectelor
adverse cauzate de generarea şi gestionarea deşeurilor.
Directiva se aplică deşeurilor care nu conţin:







efluenţi gazoşi;
elemente radioactive;
explozibili dezafectaţi;
materii fecale;
ape uzate;
subproduse de origine animală;
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carcase de animale care au decedat în orice alt mod
decât prin sacrificare;

elemente provenite din resurse minerale.
Ierarhia deşeurilor
Pentru a proteja mai bine mediul, statele membre trebuie să ia
măsuri pentru tratarea deşeurilor lor în conformitate cu ierarhia
de mai jos, care se aplică în ordinea priorităţilor:

prevenirea;

pregătirea pentru reutilizare;

reciclarea;

alte operaţiuni de valorificare, în special valorificarea
energetică;

eliminarea.
Statele membre pot pune în aplicare măsuri legislative pentru
consolidarea acestei ierarhii în tratarea deşeurilor. Cu toate
acestea, ele trebuie să se asigure că gestionarea deşeurilor nu
pune în pericol sănătatea umană şi nu afectează mediul.
Gestionarea deşeurilor
Orice producător sau deţinător de deşeuri trebuie să efectueze
el însuşi operaţiunea de tratare a deşeurilor sau trebuie să
transfere această operaţiune unui agent, unei unităţi sau
întreprinderi. Deşeurile periculoase trebuie depozitate şi tratate
în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii. Acestea nu
trebuie în niciun caz amestecate cu alte deşeuri periculoase şi
trebuie ambalate sau etichetate conform standardelor
internaţionale sau europene.
Autorizare şi înregistrare
Orice unitate sau întreprindere care intenţionează să
desfăşoare activităţi de tratare a deşeurilor trebuie să obţină o
autorizaţie din partea autorităţii competente, care stabileşte, în
special, cantitatea şi tipul de deşeuri tratate, metoda utilizată,
monitorizarea şi controlul operaţiunilor.
Autorităţile competente sunt obligate să stabilească unul sau
mai multe planuri de gestionare care să acopere întregul
teritoriul statului membru în cauză. Aceste planuri conţin în
special tipul, cantitatea, sursa deşeurilor, schemele existente
de colectare şi criteriile de identificare a amplasamentului.
Trebuie, de asemenea, să se elaboreze planuri de prevenire,
în vederea eliminării legăturii dintre creşterea economică şi
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impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri.
Directiva 1999/31/CE a Consiliului Directiva vizează prevenirea sau reducerea efectelor adverse
din 26 aprilie 1999 privind asupra mediului înconjurător ale depozitării deşeurilor.
depozitele de deşeuri
Aceasta detaliază diferitele categorii de deşeuri (deşeuri
municipale, periculoase, nepericuloase, inerte) şi se aplică
tuturor depozitelor de deşeuri, definite ca locuri de eliminare a
deşeurilor prin depozitarea acestora pe sau în pământ.
Depozitele sunt clasificate în trei categorii:

depozite pentru deşeuri periculoase;

depozite pentru deşeuri nepericuloase;

depozite pentru deşeuri inerte.
Este definită o procedură uniformă de acceptare a deşeurilor,
pentru evitarea oricărui pericol:

deşeurile trebuie să fie tratate înainte de a fi admise în
depozit;

deşeurile periculoase care respectă criteriile directivei
trebuie să fie dirijate către un depozit pentru deşeuri
periculoase;

depozitele pentru deşeuri nepericuloase trebuie să fie
utilizate pentru deşeurile municipale şi deşeurile nepericuloase;

depozitele pentru deşeuri inerte sunt rezervate
exclusiv deşeurilor inerte.
Directiva
2000/76/CE
a Incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase poate
Parlamentului European şi a produce emisii de substanţe care să polueze aerul, apa şi solul
Consiliului din 4 decembrie 2000 şi să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane. Pentru a
limita aceste riscuri, Uniunea Europeană (UE) impune condiţii
privind incinerarea deşeurilor
de exploatare şi cerinţe tehnice stricte instalaţiilor de incinerare
şi de coincinerare a deşeurilor.
Instalaţiile
Această directivă se aplică nu doar instalaţiilor pentru
incinerarea deşeurilor solide şi lichide, ci şi instalaţiilor de
coincinerare.
Avizele
Toate instalaţiile de incinerare sau de coincinerare trebuie să
primească un aviz pentru a-şi desfăşura activitatea. Acest aviz
este emis de o autoritate competentă sub rezerva respectării
condiţiilor prevăzute în prezenta directivă. Avizul precizează
categoriile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate,
capacitatea de incinerare sau de coincinerare a instalaţiei şi
procedurile de prelevare de probe şi de măsurare a poluanţilor
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aerului şi apei care vor fi utilizate.
Livrarea şi recepţia deşeurilor
La livrarea şi recepţia deşeurilor, operatorul instalaţiei de
incinerare sau de coincinerare adoptă măsurile de precauţie
necesare pentru a preveni sau a limita efectele nocive asupra
mediului şi riscurile pentru sănătatea umană.
Condiţiile de exploatare
Pentru a garanta combustia integrală a deşeurilor, directiva
prevede obligaţia ca toate instalaţiile să menţină gazele
rezultate din incinerare şi din coincinerare la o temperatură
minimă de 850 °C timp de cel puţin două secunde. Dacă este
vorba de deşeuri periculoase, cu un conţinut de substanţe
organice halogenate, exprimat în clor, mai mare de 1 %,
temperatura trebuie adusă la 1 100 °C timp de cel puţin două
secunde.
Căldura produsă prin incinerare sau coincinerare trebuie
valorificată cât mai mult posibil.
Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de
eşapament
Instalaţiile de incinerare sau de coincinerare trebuie să deţină
un aviz care să le autorizeze să evacueze apele reziduale
provenite din epurarea gazelor de eşapament.
Reziduurile
Reziduurile generate prin incinerare sau coincinerare trebuie
să fie reduse la minimum şi să fie reciclate pe cât posibil. La
transportul reziduurilor uscate, trebuie luate măsuri de
precauţie pentru a se evita dispersarea acestora în mediul
înconjurător. Trebuie efectuate teste pentru a se stabili
caracteristicile fizice şi chimice ale reziduurilor, precum şi
potenţialul poluant al acestora.
Controlul şi supravegherea
Directiva prevede instalarea obligatorie a unor echipamente de
măsurare care să permită supravegherea parametrilor de
exploatare şi a emisiilor pertinente.
Accesul la informaţie şi participarea publicului
Solicitările de avize pentru instalaţii noi sunt puse la dispoziţia
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publicului, pentru ca acesta să poată face observaţii înainte ca
autoritatea competentă să adopte o decizie.
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 14 iunie 2006
privind transferurile de deşeuri

Regulamentul este menit să consolideze, să simplifice şi să
specifice procedurile de control pentru transferurile de deşeuri,
în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului. Acesta reduce astfel
riscul unor transferuri de deşeuri necontrolate. Regulamentul
vizează, de asemenea, integrarea în legislaţia europeană a
dispoziţiilor Convenţiei de la Basel, precum şi revizuirea
Deciziei privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor
destinate operaţiunilor de recuperare, adoptată de OCDE în
2001.
Domeniu de aplicare
Regulamentul se aplică transferurilor de deşeuri:

între statele membre, în interiorul Uniunii Europene
(UE) sau în tranzit prin ţări terţe;

importate în UE din ţări terţe;

exportate din UE în ţări terţe;

aflate în tranzit pe teritoriul UE, în drum dinspre sau
spre ţări terţe.
Regulamentul se referă la aproape toate tipurile de deşeuri
transferate. Numai deşeurile radioactive şi câteva alte tipuri de
deşeuri nu intră sub incidenţa acestuia, în măsura în care fac
obiectul unor regimuri de control distincte.
Indiferent de procedură, orice persoană implicată în transfer
trebuie să se asigure că ia toate măsurile necesare pentru ca
deşeurile să fie gestionate în mod ecologic pe toată durata
transferului, precum şi cu ocazia eliminării sau recuperării.
Procedura de notificare impune ca autorităţile competente din
ţările vizate de transfer (ţara de expediere, ţările de tranzit şi
ţara de destinaţie) să îşi dea acordul prealabil în legătură cu
orice transfer.

Directiva 94/62/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 20
iulie 1998 privind ambalajele şi
deşeurile de ambalaje

Această directivă prevede măsuri menite să limiteze
producerea deşeurilor de ambalaje şi să promoveze reciclarea,
refolosirea şi alte forme de recuperare a deşeurilor. Eliminarea
finală a acestora trebuie considerată o soluţie de ultimă
instanţă.
Domeniul de aplicare
Această directivă se aplică tuturor ambalajelor introduse pe
piaţa europeană şi tuturor deşeurilor de ambalaje, indiferent
dacă acestea sunt utilizate sau dacă provin din industrie,
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comerţ, birouri, ateliere, servicii, gospodării sau din orice alt
domeniu, indiferent de materialul utilizat.
Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a preveni
producerea deşeurilor de ambalaje şi pentru a dezvolta
sistemele de refolosire a ambalajelor prin reducerea impactului
acestora asupra mediului.
Directiva 2005/20/CE acordă un termen suplimentar celor 10
noi state membre (Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria) pentru ca
acestea să îndeplinească obiectivele acestei directive privind
ambalajele. Aceste derogări sunt valabile până în 2015.
România şi Bulgaria beneficiază, de asemenea, de derogări
specifice definite în tratatele de aderare ale acestora
Directiva
2000/53/CE
a Această directivă se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din
Parlamentului European şi a uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora. Aceasta se
Consiliului din 18 septembrie 2000 aplică în special:
privind vehiculele scoase din uz

autovehiculelor cu cel puţin patru roţi destinate
transportului de pasageri şi care au maximum nouă locuri
(categoria M1);

autovehiculelor cu cel puţin patru roţi destinate
transportului de mărfuri a căror greutate maximă nu depăşeşte
3,5 tone (categoria N1); şi

autovehiculelor cu trei roţi.
Limitarea generării de deşeuri
Directiva vizează diminuarea cantităţii de deşeuri provenite de
la vehicule. Aceasta încurajează producătorii sau importatorii
de vehicule din cadrul Uniunii Europene să:

limiteze folosirea substanţelor periculoase la noile lor
vehicule;

proiecteze şi să producă vehicule care facilitează
refolosirea şi reciclarea;

dezvolte folosirea materialelor reciclate.
Este interzisă folosirea mercurului, cromului hexavalent,
cadmiului şi plumbului în componentele autovehiculelor
introduse pe piaţă după 1 iulie 2003.
Statele membre trebuie să stabilească sisteme pentru
colectarea deşeurilor provenite de la vehicule. Mai mult,
acestea garantează transferul vehiculelor scoase din uz în
instalaţiile de tratare autorizate.
Proprietarul sau deţinătorul unui vehicul scos din uz primeşte
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un certificat de distrugere atunci când vehiculul este transferat
într-o instalaţie de tratare autorizată. Certificatul este eliberat
de către instalaţia de tratare. Acesta permite proprietarului sau
deţinătorului să radieze vehiculul din evidenţa autorităţilor
publice. Costurile sau o parte din costurile induse de transferul
vehiculului în instalaţia de tratare sunt suportate de producător.
Directiva
2010/75/UE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind
emisiile
industriale
(prevenirea şi controlul integrat al
poluării).

Această directivă regrupează Directiva 2008/1/CE (aşa-numita
„Directivă IPPC”) şi şase alte directive într-o singură directivă
privind emisiile industriale.
Sectoare de activitate
Directiva reglementează activităţile industriale cu potenţial
major de poluare definite în anexa I la directivă (industriile
producătoare de energie, producţia şi prelucrarea metalelor,
industria mineralelor, industria chimică, gestionarea deşeurilor,
creşterea animalelor etc.).
Directiva conţine dispoziţii speciale pentru următoarele tipuri de
instalaţii:

instalaţiile de ardere (≥ 50 MW);

instalaţiile de incinerare sau coincinerare a deşeurilor;

anumite instalaţii şi activităţi care utilizează solvenţi
organici;

instalaţiile producătoare de dioxid de titan.
Directiva nu se aplică activităţilor de cercetare şi dezvoltare
sau testării de noi produse şi procese.
Cerinţe de mediu
Orice instalaţie industrială care desfăşoară una dintre
activităţile enumerate în anexa I la directivă trebuie să respecte
anumite obligaţii de bază:

Directiva
2008/50/CE
Parlamentului European şi


să ia măsuri de prevenire a poluării;

să aplice cele mai bune tehnici disponibile (BAT);

să nu genereze o poluare semnificativă;

să limiteze, să recicleze sau să elimine deşeurile întrun mod cât mai puţin poluant;

să maximizeze eficienţa energetică;

să prevină accidentele şi să limiteze consecinţele
acestora;

să readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare
după încetarea activităţilor.
a Directiva stabileşte măsuri care urmăresc:
a
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Consiliului din 21 mai 2008 privind 
definirea şi stabilirea obiectivelor privind calitatea
calitatea aerului înconjurător şi un aerului înconjurător, menite să reducă efectele nocive asupra
sănătăţii şi a mediului;
aer mai curat pentru Europa

evaluarea calităţii aerului înconjurător în statele
membre, pe baza unor metode şi criterii comune;

regruparea informaţiilor privind calitatea aerului
înconjurător, îndeosebi pentru a monitoriza tendinţele pe
termen lung;

asigurarea punerii la dispoziţia publicului a informaţiilor
privind calitatea aerului înconjurător;

menţinerea calităţii aerului acolo unde este
corespunzătoare şi îmbunătăţirea acesteia în alte cazuri;

promovarea cooperării între statele membre în
vederea reducerii poluării aerului.
Statele membre desemnează autorităţile şi organismele
competente responsabile cu evaluarea calităţii aerului
înconjurător, aprobarea sistemelor de măsurare, asigurarea
acurateţei măsurătorilor, analiza metodelor de evaluare şi
cooperarea cu celelalte state membre şi cu Comisia.
Evaluarea calităţii aerului
Directiva stabileşte un sistem de evaluare a calităţii aerului
înconjurător în ceea ce priveşte dioxidul de sulf, dioxidul de
azot şi oxizii de azot, pulberile PM10 şi PM2,5, plumbul,
benzenul şi monoxidul de carbon, precum şi ozonul.
Directiva stabileşte praguri de evaluare pentru fiecare poluant,
criteriile pentru metodele de evaluare (în special, instalarea
unor puncte de prelevare), metodele de referinţă pentru
măsurători, valorile-limită pentru a asigura protecţia sănătăţii
umane şi a mediului, obiectivul şi obligaţia de reducere a
expunerii populaţiei la PM2,5, pragurile de informare şi de
alertă, nivelurile critice pentru protecţia vegetaţiei şi lista
informaţiilor care trebuie să fie incluse în planurile de acţiune
pentru îmbunătăţirea calităţii aerului.
Gestionarea calităţii aerului şi planurile de acţiune
În situaţiile în care nivelurile de concentraţie a poluanţilor în
aerul înconjurător sunt inferioare valorilor-limită stabilite de
directivă, statele membre se asigură că nivelurile acestor
poluanţi se menţin sub valorile-limită şi se străduiesc să
păstreze o calitate a aerului înconjurător compatibilă cu
dezvoltarea durabilă.
Atunci când nivelurile poluanţilor în aerul înconjurător
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depăşesc orice valoare-limită sau orice valoare-ţintă, la care se
adaugă marja de toleranţă, statele membre stabilesc planuri de
îmbunătăţire a calităţii aerului pentru zonele sau aglomerările
respective, pentru a respecta valoarea-limită sau valoarea-ţintă
prestabilită.
În eventualitatea depăşirii acelor valori-limită pentru care
termenul de conformare a expirat deja, planurile privind
calitatea aerului prevăd măsurile adecvate, astfel încât
perioada de depăşire să fie cât mai scurtă cu putinţă şi pot
include, în plus, măsuri specifice vizând protecţia grupurilor
sensibile ale populaţiei. Pot fi avute în vedere măsuri similare
celor prevăzute în planurile de acţiune pe termen scurt.
Atunci când există riscul ca nivelurile poluanţilor să
depăşească pragurile de alertă indicate, statele membre
întocmesc planuri de acţiune care conţin măsurile ce trebuie
luate pe termen scurt pentru a reduce riscul sau durata unei
asemenea depăşiri. Aceste planuri de acţiune pot, în special,
să suspende anumite activităţi care contribuie la riscul de
depăşire (circulaţia autovehiculelor, lucrările de construcţii,
funcţionarea instalaţiilor industriale etc.). De asemenea,
planurile de acţiune pot include măsuri specifice menite să
protejeze grupurile sensibile ale populaţiei, îndeosebi copiii.
În situaţiile în care are loc o depăşire a pragurilor din cauza
deplasării transfrontaliere a poluanţilor atmosferici, statele
membre în cauză colaborează şi îşi coordonează acţiunile
pentru a pune capăt acestei depăşiri.
Informarea publicului
Statele membre se asigură că publicul şi organizaţiile
interesate sunt informate sistematic şi în mod adecvat cu
privire la concentraţiile din aerul înconjurător ale poluanţilor
care fac obiectul directivei. În cazul depăşirii pragurilor de
alertă şi a eventualelor praguri de informare, statele membre
pun la dispoziţia publicului:
informaţii privind depăşirea sau depăşirile observate
(punctul sau arealul de depăşire, tipul de prag depăşit,
momentul şi durata depăşirii, cea mai mare concentraţie
observată);
o
prognoze pentru orele sau zilele următoare;
o
informaţii privind grupurile de populaţie expuse,
posibilele efecte asupra sănătăţii şi măsurile de precauţie
recomandate;
o
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informaţii privind acţiunile de prevenire şi de reducere
a emisiilor.
De asemenea, statele membre pun la dispoziţia publicului
rapoarte anuale referitoare la toţi poluanţii care intră sub
incidenţa directivei.
o

Directiva
2000/60/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politică
europeană în domeniul apei

Uniunea Europeană (UE) stabileşte un cadru pentru protecţia:

apelor interioare de suprafaţă;

apelor subterane;

apelor de tranziţie şi

a apelor de coastă.
Prezenta directivă-cadru urmăreşte mai multe obiective, cum ar
fi prevenirea şi reducerea poluării, promovarea unei utilizări
durabile a apei, protecţia mediului înconjurător, îmbunătăţirea
stării ecosistemelor acvatice şi atenuarea efectelor inundaţiilor
şi ale perioadelor de secetă.
Obiectivul său ultim este asigurarea unei „stări bune”,
ecologice şi chimice, a tuturor apelor europene până în anul
2015.
Dispoziţii administrative
Statele membre sunt obligate să identifice toate bazinele
hidrografice care se află pe teritoriul lor şi să le aloce unor
districte hidrografice. Bazinele hidrografice care se află pe
teritoriul mai multor state membre vor fi alocate unui district
hidrografic internaţional.
Statele membre desemnează o autoritate competentă care să
aplice normele prevăzute în prezenta directivă-cadru în cadrul
fiecărui district hidrografic.
Identificarea şi analizarea apelor
Cel târziu în 2004, fiecare stat membru trebuie să prezinte:

analiză a caracteristicilor fiecărui district hidrografic;

un studiu privind impactul activităţii umane asupra
apelor;

analiză economică a utilizării apelor;

un registru al zonelor care necesită o protecţie
specială;

un inventar al tuturor corpurilor de apă utilizate pentru
captarea apei potabile destinate consumului uman, care
furnizează cel puţin 10 m³ pe zi sau deservesc cel puţin 50 de
persoane.
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Comunicarea
Comisiei
către
Parlamentul European şi Consiliu
din
26
octombrie
2010,
Consolidarea
răspunsului
european în caz de dezastre: rolul
protecţiei civile şi al asistenţei
umanitare

Comisia prezintă o serie de propuneri pentru consolidarea
capacităţii de răspuns a Uniunii Europene (UE) în caz de
calamitate naturală sau dezastru de origine umană. Întradevăr, UE îşi oferă ajutorul victimelor dezastrelor ce survin în
ţările membre UE, dar şi în restul lumii.
Astfel, noua strategie vizează facilitarea mobilizării
competenţelor şi resurselor în materie de protecţie civilă şi de
asistenţă umanitară.
Aceste propuneri se bazează pe două noi dispoziţii ale
Tratatului de la Lisabona. Articolul 196 al Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care permite UE să
amelioreze coordonarea europeană în caz de dezastru, şi
articolul 122 din TFUE, care prevede constituirea unui ajutor
financiar de solidaritate.
Coerenţa răspunsului
Noua strategie se întemeiază pe regruparea serviciilor de
asistenţă umanitară şi protecţie civilă. În acest context, trebuie
constituit un nou Centru de răspuns pentru situaţii de urgenţă
în cadrul Direcţiei Generale Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă
(ECHO) a Comisiei. Acesta trebuie să funcţioneze în strânsă
legătură cu autorităţile de asistenţă umanitară şi protecţie civilă
din ţările UE, precum şi coordonat cu Serviciul European de
Acţiune Externă (SEAE) şi cu delegaţiile UE în caz de
intervenţie în ţări terţe.
Comisia susţine de asemenea o mai bună coordonare cu
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în special prin schimbul de
informaţii. Calitatea acestui schimb de informaţii trebuie
asigurată prin stabilirea mai multor niveluri de puncte de
contact până la nivel local, prin instrumente de comunicare
online, precum şi prin sistemul CECIS şi furnizarea de
informaţii în timp real.
Eficacitatea răspunsului
Strategia vizează îmbunătăţirea eficacităţii intervenţiilor prin:

planificarea şi cartografierea prealabilă a resurselor şi
a capacităţilor, în scopul asigurării unei desfăşurări imediate;

prepoziţionarea resurselor umanitare, prin construirea
unei reţele logistice internaţionale, utilizând la maximum
resursele locale;

evaluarea nevoilor, începând din faza trimiterii
ajutoarelor şi continuând cu pregătirea pentru operaţiunile de
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redresare;

eficacitatea şi rentabilitatea operaţiunilor logistice,
graţie unităţilor de coordonare la nivel european;

coordonarea transporturilor, apelând la sectoarele
private şi militare, la organizaţiile internaţionale, dar şi sporind
posibilităţile europene de cofinanţare;

utilizarea de mijloace militare, în special coordonând
intervenţiile în cadrul Comisiei.
Comisia propune, de asemenea, creşterea vizibilităţii
intervenţiilor europene cu ajutorul unei noi strategii de
comunicare.
Directiva
2002/49/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 iunie 2002
privind evaluarea şi gestiunea
zgomotului ambiental

Această directivă vizează să controleze zgomotul la care sunt
expuşi oamenii în zonele cu construcţii, în parcurile publice sau
în alte zone de linişte din aglomeraţii, în zonele liniştite din
spaţiile deschise, în apropierea şcolilor, a spitalelor şi a altor
clădiri sau zone sensibile la zgomot. Aceasta nu se aplică
zgomotului provocat de însăşi persoana expusă, zgomotului
din activităţile casnice, zgomotului provocat de vecini,
zgomotului de la locul de muncă sau zgomotului din interiorul
mijloacelor de transport şi nici zgomotului provocat de
activităţile militare desfăşurate în zone militare.
Indicatorii de zgomot şi metodele de evaluare a acestora
Lden este indicatorul nivelului general de zgomot din timpul
zilei, serii şi nopţii utilizat pentru a cuantifica disconfortul cauzat
de expunerea la zgomot. Lnight este indicatorul nivelului sonor
din timpul nopţii care cuantifică perturbările somnului.
Indicatorii de zgomot Lden şi Lnight sunt utilizaţi la elaborarea
hărţilor acustice strategice.
Se pot folosi şi alţi indicatori pentru planificarea şi zonarea
acustică, precum şi pentru cazurile speciale semnalate în
anexa I la directivă.
Valorile Lden şi Lnight se determină cu ajutorul metodelor de
evaluare definite în anexa II la directivă. Comisia stabileşte
metode comune de evaluare pentru determinarea Lden şi
Lnight. Până la adoptarea lor, statele membre pot utiliza
propriile metode pentru determinarea indicatorilor comuni, cu
condiţia ca acestea să fie conforme cu anexa II.
Cartografierea acustică strategică
Hărţile acustice strategice permit evaluarea globală a expunerii
la zgomot într-o zonă supusă diferitelor surse de zgomot,
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precum şi stabilirea unor previziuni generale pentru zona
respectivă.
Planurile de acţiune
Planurile de acţiune sunt menite să gestioneze problema
zgomotului şi a efectelor acestuia, inclusiv reducerea
zgomotului, după caz. Autorităţile competente au libertatea de
a stabili măsurile din cadrul planurilor de acţiune, dar trebuie,
în principal, să abordeze priorităţile identificate prin depăşirea
oricărei valori limită relevante sau prin alte criterii alese de
statele membre, iar aceste măsuri se aplică, în special, celor
mai importante zone stabilite prin cartografierea acustică
strategică.
Politica și legislația în domeniul mediului înconjurător se referă și la prevenirea și gestionarea riscurilor
naturale sau tehnologice. Cerința pentru Uniunea Europeană și fiecare stat membru este de a fi
capabile să gestioneze situaţiile de criză și intervenţiile de urgenţă.
Astfel, Uniunea Europeană a reglementat un mecanism de protecție civilă, a asigurat finanțarea
măsurilor de protecție civilă și a reglementat sistemul de alertă preventivă contra urgențelor.
În cazul accidentelor ecologice, statele membre sunt solicitate să-și consolideze capacitatea de a
răspunde individual sau în comun cazurilor de dezastre, de a preveni dezastrele naturale sau cele
provocate de oameni, de a avea sisteme și capacitate tehnică și umană de a reacționa în caz de
dezastre sau accidente care implică substanțe periculoase, gestionarea și evaluarea inundațiilor.
Egalitatea de șanse
Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE, şi o condiţie
necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi a
coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE a făcut progrese semnificative în
ultimele decenii în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi. Aceasta este – în principal – datorită
legislaţiei de tratament egal, integrarea dimensiunii egalităţii de gen şi măsurile specifice pentru
avansarea femeilor; Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială,
protecţia maternităţii, concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale, securitatea socială,
sarcina probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forţei de muncă.
Legislația românească garantează drepturile egale ale cetățenilor de a participa activ la viața
economică și socială, de a se pregăti și forma într-o anumită profesie, de a se angaja și de a beneficia
de protective socială în anumite situații. Conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbați se înțelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi
recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
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e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în
muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de
securitate
socială;
h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de
acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Conform art. 10, maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin
favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare.
Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea
copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare. Este interzis să i se solicite unei candidate, în
vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne
însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă
Totodată, conform art. 11 din actul normativ invocat mai sus, constituie discriminare bazată pe criteriul
de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau ca
efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana
afectată;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala,
remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesională, în
cazul refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.
Conform art. 14 Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte
accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv ucenicia
la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă.
La nivel national, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează
politicile şi planurile naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi şi coordonează aplicarea acestora. Astfel, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, prin structura de specialitate, respectiv Direcţia egalitate de şanse între femei şi
bărbaţi, are în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi următoarele atribuţii:
o

o
o

primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la
principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după
criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private, şi le
transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură
consilierea victimelor în condiţiile legii;
elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate;
asigură schimbul de informaţii cu organismele europene din domeniul egalităţii de şanse
între bărbaţi şi femei.

În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost înfiinţată
Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare CONES.
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